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Over the years, we have been implementing innovations and ada-
pting the company to market requirements. Our development  
is based on the strength of a dialogue with customers and part-
ners - leading suppliers of the branch’s technology. On this basis 
we are implementing the strategy of Interak Printing Dialog. On 
one production platform we combine commercial printing and 
printing on-line to offer a wide range of benefits, exceed customer 
expectations and make an impression!
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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 Ministerstwa Rozwoju.

Ladies and Gentlemen,

The 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 the Ministry of Economic Development.



Sło wo wstęp ne Wiceminister Rozwoju Ja dwi gi Emi le wicz 
do VI edy cji ra por tu „Ry nek po li gra ficz ny i opa ko wań z na dru kiem w Pol sce”

Sza now ni Pań stwo, 

w tym ro ku już po raz szó sty uka zał się ra port „Ry nek po li gra ficz ny
i opa ko wań z na dru kiem w Pol sce”, któ ry rze tel nie opi su je stan i per -
spek ty wy roz wo ju tej ga łę zi prze my słu. Dlatego też Ministerstwo
Rozwoju z przyjemnością objęło patronatem to wydawnictwo.

Pol ska po li gra fia po sia da bar dzo du ży po ten cjał, a dzię ki ogrom nym
in we sty cjom zre ali zo wa nym mię dzy in ny mi z wykorzystaniem środków
unijnych umacnia swo ją po zy cję na eu ro pej skim ryn ku. Jest to je den
z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się sek to rów prze my słu prze twór cze go, dla -
te go je stem prze ko na na, że ana li za uję tych w ra por cie ob sza rów po -
zwo li na rze tel ne przed sta wie nie tej ga łę zi go spo dar ki. Ma te riał ten
z pew no ścią bę dzie dla Pań stwa cen nym źró dłem in for ma cji.

Dzię ku ję po my sło daw com pro jek tu – Pol skie mu Brac twu Ka wa le rów
Gu ten ber ga – za wie lo let nie dzia ła nia na rzecz wspar cia pol skie go prze -
my słu po li gra ficz no -wy daw ni cze go. Na to miast przed się bior com z bran -
ży gra tu lu ję osią gnięć i ży czę dal szych suk ce sów w kra ju i za gra ni cą.

Ja dwi ga Emi le wicz
Pod se kre tarz Sta nu
Mi ni ster stwo Roz wo ju

Introduction by Deputy Minister of Economic Development Jadwiga Emilewicz 
to the 6th edition of ‘Printing Industry and Packaging Market in Poland’

Dear Readers, 

This year we welcome the sixth edition of the report entitled ‘Printing
Industry and Printed Market in Poland’, which provides a comprehensive
picture of the status quo and prospects of this industry. For this reason,
the Ministry of Economic Development was pleased to become a patron
of this publication.

The Polish printing industry has very high potential and it has
reinforced its position on the European market thanks to enormous
investments carried out, among others, thanks to EU funding. As this is
one of the fastest-growing sectors of the processing industry, I am sure
that the analysis of areas covered by the report will give you a good
grasp of this part of the economy. The material contained in the report
will certainly provide highly valuable information for all readers.

Let me extend my thanks to the authors of the project, notably the
Polish Guild of Gutenberg Knights, for many years of their efforts to
promote the Polish printing and publishing industry. I congratulate
entrepreneurs from the industry on their achievements and wish them
further success, both in Poland and other countries.

Jadwiga Emilewicz 
Undersecretary of State
Ministry of Economic Development



Sza now ni Pań stwo,

Szó sta edy cja ra por tu „Ry nek po li gra ficz ny i opa ko wań z na dru kiem
w Pol sce” przy pa da na rok, w któ rym od by wa ją się tar gi Dru pa, nie wąt -
pli wie naj waż niej sza na świe cie im pre za wy sta wien ni cza bran ży po li -
gra ficz nej.

Au to rzy ba da nia – wspól nie ze wszyst ki mi part ne ra mi pro jek tu, po -
dob nie jak czte ry la ta te mu – pod ję li de cy zję, by wy ko rzy stać tę ko icyn -
den cję i pre zen ta cję ra por tu zor ga ni zo wać trze cie go dnia tar gów, czy li
2 czerw ca. Wy da rze nie to no si na zwę „Czas dla Pol ski”, by pod kre ślić
na sze prze ko na nie, że dy na micz nie roz wi ja ją ca się ro dzi ma go spo dar -
ka mu si w moż li wie naj bar dziej efek tyw ny spo sób wy ko rzy stać swo je
przy sło wio we „5 mi nut”. Aby to za gwa ran to wać, nie zbęd na jest kon -
se kwent na i wy ra zi sta pro mo cja na fo rum mię dzy na ro do wym, któ rą na -
sze przed się wzię cie ma umoż li wić.

Wy ni ki ba da nia prze pro wa dzo ne go przez au to rów opra co wa nia jed -
no znacz nie po twier dza ją tę te zę, wska zu jąc ro sną cy eks port to wa rów
i usług ja ko ko ło za ma cho we bran ży po li gra ficz nej. Nie by ło by to moż -
li we, gdy by nie kon ku ren cyj ny koszt pol skiej si ły ro bo czej, fa cho wość
i de ter mi na cja pra co daw ców oraz pra cow ni ków, ogrom ne in we sty cje
po czy nio ne w du żej mie rze dzię ki fun du szom eu ro pej skim, ko rzyst ne
po ło że nie geo po li tycz ne kra ju oraz do głęb ne zro zu mie nie zmie nia ją cych
się po trzeb i pre fe ren cji klien tów bran ży.

Z per spek ty wy sze ściu lat wy raź nie wi dać, jak wie le uda ło się osią -
gnąć. W ro ku 2010, kie dy po raz pierw szy prze pro wa dzi li śmy wspól nie
z KPMG ba da nie ryn ku po li gra ficz ne go, war tość pro duk cji sprze da nej
wy no si ła 9,9 mld zł, za trud nie nie wy no si ło 42584 pra cow ni ków, a za -
re je stro wa nych by ło 8429 pod mio tów. Dla po rów na nia – te go rocz ny
ra port sza cu je sprze daż na po zio mie 13,9 mld zł, za trud nie nie wy no si
47216 osób, a za re je stro wa nych jest 8796 przed się biorstw. Po nad to
w pierw szej edy cji ra por tu 72% prze ba da nych śred nich i du żych firm
za de kla ro wa ło, że ofe ru je swo je pro duk ty i usłu gi za gra ni cą, a obec nie
– po upły wie sze ściu lat – od po wiedź tę wska zu je aż 85% za py ta nych
firm li czą cych co naj mniej 50 pra cow ni ków.

Te da ne są tak jed no znacz ne, że nie wy ma ga ją ko men ta rza. O tym,
ile po ten cja łu dla dal sze go roz wo ju ofe ru je nam ry nek Unii Eu ro pej skiej,
naj le piej świad czy fakt, że pol ska po li gra fia, po mi mo ogrom nej dy na -
mi ki wzro stu, cią gle jest za le d wie na ósmym miej scu. Przed na mi zna -
la zły się mię dzy in ny mi ta kie kra je, jak Bel gia czy Ho lan dia, w któ rych
koszt si ły ro bo czej jest pra wie trzy krot nie wyż szy, a licz ba miesz kań ców
znacz nie niż sza. 

To, czy tendencja ta utrzy ma się do na stęp nej Dru py, czy li przez naj -
bliż sze 3 la ta, nie bę dzie za le ża ło tyl ko od nas. Od sze ściu lat, to zna czy
od mo men tu wy da nia pierw sze go ra por tu, wska zu je my na brak wspar -

Dear Readers,

This sixth edition of the report ‘Printing Industry and Printed Packaging
Market in Poland’ is released in the year of the Drupa fair, which is
certainly the most important event in the printing industry worldwide.

Much like four years ago, the authors of the survey, together with all
the project partners, wanted to take advantage of this coincidence and
organise the official presentation of the report on the third day of the
Drupa fair, i.e. on 2 June 2016. This event, entitled ‘Time for Poland’ (Czas
dla Polski), seeks to emphasise our belief that Poland’s dynamically
growing economy must make the best use of its proverbial ‘five minutes
of fame’. To make it happen, we need consistent and distinctive
promotion on the international arena and this is what our initiative seeks
to achieve.

The findings from the survey conducted by the authors of the report
clearly confirm the aforementioned claim, identifying the growing exports
of goods and services as a key driver in the printing industry. This growth
would not be possible without the competitive costs of the Polish
workforce, professionalism and determination of employers and
employees, immense investments (which we largely owe to EU support),
Poland’s favourable geopolitical location as well as the industry’s in-
depth understanding of the changing needs and preferences of their
clients.

Looking back to six years ago, we can clearly see the impressive leap
we have all made. In 2010, when we joined forces with KPMG to conduct
the first study of the printing market, the value of output sold reached
PLN 9.9 billion, employment stood at 42,584 and the number of
registered economic agents was 8,429. For the sake of comparison, this
year’s report estimates sales at PLN 13.9 billion, employment in the sector
has reached 47,216 and the number of registered companies is 8,796.
Moreover, in the first edition of the report 72% of the surveyed medium-
sized and large companies said they offered products and services in
other countries whereas at present, six years later, this answer was
chosen by as many as 85% of the surveyed companies employing at least
50 people.

These data are quite telling and hardly need any further commentaries.
Poland’s potential for further growth on the EU market is reflected in the
fact that despite its immense growth rate the Polish printing industry still
holds merely the 8th position in the ranking, outpaced by countries such
as Belgium or the Netherlands where the labour costs are nearly three
times as high and the populations are much smaller. 

Whether or not this trend will continue until the next Drupa fair, i.e.
over the next three years, will depend on our work as well as other
factors. For the last six years, i.e. since the first joint report, we have

Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber ga
The Polish Guild of Gutenberg Knights



cia rzą du w za kre sie pro mo cji na szej ga łę zi go spo dar ki. Pro ble mem są
tak że nie spój ne i nad mier nie skom pli ko wa ne oto cze nie praw no-po dat -
ko we, nie do stat ki w do stę pie do ka pi ta łu nie zbęd ne go do dal szej eks -
pan sji oraz za paść sys te mu kształ ce nia za wo do we go. Wska za ne czyn ni ki
to pod sta wo we za gro że nia, nie tyl ko dla firm funk cjo nu ją cych w sek to -
rze bę dą cym przed mio tem ba da nia, ale dla ca łej pol skiej go spo dar ki.

Za tem, aby móc za trzy la ta za pre zen to wać świa tu na tar gach Dru pa
ko lej ny ra port bę dą cy świa dec twem pol skie go suk ce su, po trzeb ny jest
kon struk tyw ny dia log z wła dza mi na sze go kra ju i szyb kie wdra ża nie
w ży cie wy ni ka ją cych z nie go wnio sków.

Glo ba li za cja go spo dar ki jest bez dy sku syj nym fak tem, któ re mu przed -
się bior cy mu szą sta wić czo ła i nikt chy ba nie ma wąt pli wo ści, że w ogól -
no świa to wym wy ści gu o „pal mę pierw szeń stwa” zwy cięz ca mi bę dą Ci,
któ rzy otrzy ma ją od swo ich „związ ków spor to wych” i „pu blicz no ści”
opty mal ne wspar cie.

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

pointed out the absence of government support in the promotion of our
industry. Another problem lies in the inconsistent and excessively
complicated legislation and taxation regulations, insufficient access to
capital which is essential for further expansion, and the collapse of the
professional training system. The aforementioned factors are major
threats, not only for companies from the sector but also for Poland’s
economy at large.

Therefore, if we want to present another report at the Drupa fair in
three years’ time and boast about Poland’s success, we need constructive
dialogue with the country’s authorities and fast implementation of the
conclusions laid out in the report.

Globalisation of the economy is an unquestionable fact that
entrepreneurs must face and hardly anyone would doubt that victories
in this global race will be achieved by those who can get optimal support
from their ‘sport associations’ and ‘audiences’.

Jacek Kuśmierczyk
Chancellor
Polish Guild of Gutenberg Knights



KPMG by ło jed ną z pierw szych mię dzy na ro do wych firm au dy tor sko -
-do rad czych obec nych na pol skim ryn ku. Od po nad 25 lat świad czy my
pro fe sjo nal ne usłu gi au dy tor skie, po dat ko we, księ go we, praw ne, do -
radz twa trans ak cyj ne go i finan so we go oraz doradztwa w zakresie
zarządzania ryzykiem i spełniania wymagań regulacyjnych. Obec nie za -
trud nia my po nad 1300 osób w War sza wie, Kra ko wie, Po zna niu, Wro -
cła wiu, Gdań sku, Ka to wi cach i Ło dzi.

Do ra dza my pol skim i mię dzy na ro do wym fir mom oraz in sty tu cjom ze
wszyst kich sek to rów go spo dar ki, ze szcze gól nym uwzględ nie niem bran -
ży dóbr kon sump cyj nych, usług fi nan so wych, pri va te equ ity, mo to ry za -
cyj nej, nie ru cho mo ści i bu dow nic twa, tech no lo gii in for ma cyj nych,
me diów i ko mu ni ka cji (TMT), trans por to wej (TSL), pro duk cji prze my sło -
wej, a tak że sek to ra pu blicz ne go. 

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

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

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

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

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

U pod staw suk ce su KPMG na ryn ku le żą wy so ka ja kość usług, pra ca
zgod na z war to ścia mi oraz przede wszyst kim lu dzie, któ rych ka pi ta łem
jest wie dza zgro ma dzo na przez 174 000 pra cow ni ków w 155 kra jach
świa ta. Dzię ki te mu mo że my świad czyć usłu gi kom plek so wo, ale jed -
no cze śnie po trafimy po dejść do każ de go klien ta in dy wi du al nie. Jed ną
z na szych za sad jest dba nie o przej rzy stość i wia ry god ność ko mu ni ka -
cji ze wnętrz nej i we wnętrz nej. Nie za leż ność, uczci wość, rze tel ność wy -
ko ny wa nia za wo du oraz ety ka i obiek ty wizm są fila ra mi dzia łal no ści
KPMG w Pol sce.

Sta ła obec ność w czo łów ce ran kin gów oraz przy zna wa ne nam wy -
róż nie nia świad czą o ugrun to wa nej wy so kiej po zy cji KPMG na pol skim
ryn ku. W 2016 ro ku firma do rad cza KPMG już po raz czwarty z rzę du
zo sta ła uzna na za naj lep szą firmę au dy tor ską w Pol sce (wg Ran kin gu
Au dy to rów „Rzecz po spo li tej” i Ga ze ty Gieł dy „Par kiet” – 18.04.2016).
KPMG znaj du je się tak że na po dium naj sku tecz niej szych firm i do rad -
ców po dat ko wych (we dług Ran kin gu Firm i Do rad ców Po dat ko wych
„Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej” – 29.04.2016).

KPMG was one of the first international audit and advisory companies
to operate on the Polish market. For 25 years now we have been
rendering professional services from the field of audit, tax, accounting,
legal and transactional advice, as well as within the scope of risk
management and regulatory requirements. Currently we employ more
than 1,300 professionals in our offices in Warsaw, Kraków, Poznań,
Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. 

We advise Polish and international companies and institutions from
all sectors of the economy, with particular emphasis on the consumer
goods, banking and financial services, private equity, automotive, real
estate and construction, information technology, media and
telecommunications (TMT), transport (TSL), industrial production and
public sector. 

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

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

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

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

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

The foundations of KPMG’s success are constituted by the high quality
of rendered services, activities executed in accordance with our values
and above all by the people, the joint potential of whom is constituted
by the knowledge of 174,000 employees in 155 countries worldwide.
Thanks to their potential we are able to render comprehensive services,
paralleled by the individual approach adopted with regards to every
client. One of the key principles applied is constituted by the utmost care
taken in the clarity and reliability of internal and external communication.
Independence, honesty, reliability in carrying out our occupational
responsibilities as well as our carefully observed code of ethics and
objectivism applied, constitute the pillars of KPMG activity in Poland. 

The fact of maintaining leading positions in  rankings paralleled by
the awarded distinctions underlines the high position of KPMG on the
Polish market. In 2016, KPMG was chosen as the best audit company
for the fourth consecutive year (in accordance to the ranking of the
Rzeczpospolita and Parkiet Gazeta Gieldy daily newspapers dated 18th
April 2016). KPMG continues to be among the best companies from the
field of tax advisory (in accordance with the Gazeta Prawna ranking
dated 29th April 2016).

O KPMG
About KPMG
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Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz KPMG w Polsce dziękują
Ministerstwu Rozwoju za objęcie projektu honorowym patronatem.

Dzię ku je my wszyst kim part ne rom, któ rzy fi nan so wo wspar li opra co wa -
nie szóstej edy cji ra por tu „Ry nek po li gra ficz ny i opa ko wań z na dru kiem
w Pol sce”. 

W szcze gól ny spo sób chce my po dzię ko wać Part ne ro wi Głów ne mu 
– He idel berg Pol ska Sp. z o.o. – któ ry oprócz wspar cia fi nan so we go
udzie lił nam ogrom nej po mo cy me ry to rycz nej w oso bie To ma sza Paw -
lic kie go. 

Dzię ku je my Part ne ro wi roz dzia łu po świę co ne go dru ko wi flek so gra ficz -
ne mu, fir mie DuPont Pol ska Sp. z o.o., Part ne ro wi roz dzia łu do ty czą ce -
go dru ku opa ko wań, firmie Reprograf S.A., oraz Part ne ro wi roz dzia łu
o dru ku cy fro wym – fir mie Electronics For Imaging, Inc.

Je ste śmy wdzięcz ni Pol skiej Izbie Dru ku, Sek cji Po li gra fów Sto wa rzy sze -
nia In ży nie rów i Tech ni ków Me cha ni ków Pol skich SIMP, Sto wa rzy sze niu
Po li gra fów Po mor skich, Pol skie mu Sto wa rzy sze niu Si to dru ku i Dru ku Cy -
fro we go, Pol skiej Izbie Flek so gra fów, Sto wa rzy sze niu Przed się bior ców
Po li gra fii, Związ ko wi Pra co daw ców ECMA Pol ska oraz Za kła do wi Tech -
no lo gii Po li gra ficz nych Po li tech ni ki War szaw skiej i In sty tu to wi Pa pier nic -
twa i Po li gra fii Po li tech ni ki Łódz kiej za kon se kwent ne wspie ra nie
pro jek tu.

Part ne ro wi Tech no lo gicz ne mu Dru kar ni In te rak Sp. z o.o. dzię ku je my
za druk peł ne go opra co wa nia ra por tu.

Dzię ku je my pa tro nom me dial nym, któ rzy po ma ga ją nam do trzeć z in -
for ma cja mi do wszyst kich Pań stwa, za rów no na ła mach swo ich wy daw -
nictw, jak rów nież po przez wła sne ser wi sy in ter ne to we.

Na ko niec dzię ku je my ca łe mu ze spo ło wi za ogrom pra cy, ja ki wło żył
w re ali za cję pro jek tu. Go rą ce po dzię ko wa nia na le żą się nie oce nio nej 
Ka ta rzy nie Ciem ny od po wie dzial nej za skład i gra ficz ne opra co wa nie ra -
por tu.

Bez za an ga żo wa nia wy mie nio nych osób, firm i or ga ni za cji nie uda ło by
się zre ali zo wać opra co wa nia na tak wy so kim po zio mie me ry to rycz nym
oraz w for mie, w ja kiej od da je my je w Pań stwa rę ce.

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

Ja cek Baj ger
Part ner 
KPMG w Pol sce

The Polish Guild of Gutenberg Knights and KPMG in Poland would like to
extend their thanks to of the Ministry of Economic Development for
assuming the honorary patronage over the project.

Our thanks go to all the partners who financially supported the preparation
of the sixth edition of the report ‘Printing Industry and Printed Packaging
Market in Poland’.

We would like to extend special thanks to our main partner, Heidelberg Polska
Sp. z o.o., which did not only offer financial support but also provided us with
immense substantive assistance through the involvement of Mr. Tomasz
Pawlicki. 

Moreover, we would like to thank DuPont Polska Sp. z o.o. (the partner of
thechapter on flexo-printing), Reprograf S.A. (the partner of the chapter on
packaging printing) and Electronics For Imaging, Inc. (the partner of the chapter
on digital printing).

We are thankful to the Polish Chamber of Printing, the Printing Industry Section
of the Association of Polish Engineers and Mechanical Technicians SIMP, the
Association of Pomeranian Printing Industry, the Polish Association of Screen
Printing and Digital Printing, the Polis Chamber of Flexo-Printing, the
Association of Printing Entrepreneurs, the ECMA Polska Employers’ Union and
the Department of Printing Technology at the Warsaw University of Technology
as well as the Institute of Papermaking and Printing at the Lodz University of
Technology for their consistent support for our project. 

Drukarnia Interak Sp. z o.o., our Technology Partner, receives our thanks for
printing the full report.
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Wstęp
Introduction 

Sza now ni Pań stwo,

KPMG w Pol sce oraz Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber ga ma ją
za szczyt prze ka zać Pań stwu szó stą edy cję ra por tu pre zen tu ją ce go obec -
ny stan i per spek ty wy roz wo ju ryn ku po li gra ficz ne go w na szym kra ju.
Za in te re so wa nie tą szcze gól ną, uni ka to wą pu bli ka cją, któ ra we wszech -
stron ny i ob szer ny spo sób do ku men tu je roz wój bran ży po li gra ficz nej
w Pol sce – nie po mi ja jąc jej usy tu owa nia w Eu ro pie – sta no wi dla nas
naj więk szą za chę tę do jej dal sze go udo sko na la nia. 

Pierw szy ra port, za pre zen to wa ny w 2011 r., przy padł na trud ny czas
otrzą sa nia się ze skut ków świa to we go kry zy su fi nan so we go, któ ry do -
tknął rów nież pol ską po li gra fię. Każ da ko lej na edy cja przy no si ła do wo -
dy od ra dza nia się bran ży, któ ra po za wi ro wa niach z lat 2008-2009
szyb ko po wró ci ła na ścież kę sta bil ne go wzro stu. Z sa tys fak cją pre zen -
to wa li śmy, jak w opi niach de cy den tów firm po li gra ficz nych po now nie
za czy na ją do mi no wać opty mi stycz ne na stro je z po wo du po pra wia ją cej
się ko niunk tu ry go spo dar czej, ma ją cej po zy tyw ny wpływ rów nież
na nasz sek tor. 

Te go rocz ny ra port rów nież przy no si wie le opty mi stycz nych in for ma -
cji. W 2015 r. war tość pro duk cji sprze da nej sek to ra po li gra ficz ne go wy -
nio sła 13,9 mld zł, co ozna cza wzrost o pra wie 7% w po rów na niu
z ro kiem 2014; przy szło rocz ne pro gno zy są rów nie opty mi stycz ne. Pol -
ska po zo sta je naj więk szym ryn kiem po li gra ficz nym w Eu ro pie Środ ko -
wo -Wschod niej i po tra fi wy ko rzy stać ten za sób po za gra ni ca mi: jed nym
z naj waż niej szych czyn ni ków jej roz wo ju po zo sta je od lat eks port na ryn -
ki ze wnętrz ne (w 2015 r. o war to ści 8,3 mld zło tych). 

Tra dy cyj nie naj więk szy mi be ne fi cjen ta mi współ pra cy za gra nicz nej –
ale rów nież pro duk cji na po trze by ryn ku we wnętrz ne go – po zo sta ją
śred nie i du że przedsiębiorstwa. Nie dziwi więc, że w 2015 r. to one
wy ra ża ły naj czę ściej za do wo le nie z ogól nej sy tu acji pa nu ją cej w bran -
ży. Po nie waż jed nak sta no wią one pro cen to wo bar dzo nie wiel ki od se -
tek firm w bran ży o ni skim po zio mie kon so li da cji, war to pa mię tać, że
ge ne ral nie ko rzyst ne sta ty sty ki eko no micz ne nie za wsze są rów no znacz -
ne z wy so kim po zio mem za do wo le nia we wszyst kich ka te go riach przed -
się biorstw. 

Do sła bych stron sek to ra na le ży tra dy cyj nie sła ba do stęp ność ka pi ta -
łu, zbyt ni ski zda niem wie lu firm po ziom ren tow no ści, sła ba ter mi no -
wość roz li czeń oraz ry zy ko upa dło ści. Go rzej niż w ubie głym ro ku
wy pa dła rów nież – już wte dy bar dzo ni ska – oce na sys te mu kształ ce -
nia pra cow ni ków sek to ra po li gra ficz ne go. To wszyst ko ozna cza, że sek -
tor po li gra ficz ny nie mo że spo cząć na lau rach z na dzie ją, że do bra
ko niunk tu ra w kra ju i za gra ni cą bę dą mo to ra mi na pę do wy mi je go roz -
wo ju w naj bliż szych la tach. Do te go nie zbęd ne jest sta łe pod no sze nie
ska li in we sty cji w ba da nia i roz wój no wo cze snych tech no lo gii pro duk -
cji oraz szer sze niż do tych czas wy ko rzy sta nie na rzę dzi za rzą dza nia pro -
duk cją. 

Dear Readers,

KPMG in Poland and the Polish Guild of Gutenberg Knights have the
pleasure of presenting the sixth edition of the report discussing the
status quo and growth prospects of the printing industry in Poland. Your
previous interest in this unique publication, which comprehensively and
thoroughly documents the developments in the printing industry in
Poland as well as its position in Europe, is the greatest incentive for us
to develop the report further. 

The first report, presented in 2011, came in the difficult time when
companies were shaking off the consequences of the global financial
crisis, which also affected the Polish printing industry. Each subsequent
edition brought proofs of revival in the industry which, after the
turbulence of 2008-2009, quickly returned to the path of stable growth.
We were satisfied to present the opinions of decision-makers from
printing companies showing how optimism was returning and
prevailing thanks to the improving economic sentiment in the country,
which also had a positive impact on the printing industry. 

This year’s report also brings a lot of positive information. In 2015,
the value of production sold in the printing sector amounted to PLN 13.9
billion, which represents a nearly 7% growth in comparison with 2014;
the forecasts for the next year are also optimistic. Poland continues to
be the largest printing market in Central and Eastern Europe and knows
how to leverage that fact beyond its borders: exports to external markets
have been among the most important growth factors for many years
(worth PLN 8.3 billion in 2015). 

Traditionally, medium-sized and large companies are the greatest
beneficiaries of international collaboration, as well as production for the
internal market. Not surprisingly, in 2015 those companies most
commonly expressed satisfaction with the overall situation in the
industry. Since medium-sized and large players companies represent a
very small percentage of this largely unconsolidated industry, it is
important to remember that the generally favourable business statistics
do not always reflect high levels of satisfaction for all categories of
business players. 

Weaknesses of the sector traditionally include poor availability of
capital, the profitability level, which many companies consider to be too
low, unsatisfactory timing of payments and the risk of bankruptcy. In
comparison with last year, the assessment of staff training in the printing
sector was rated lower, even though the ratings were unfavourable
already one year ago. All this means that the printing sector cannot rest
on its laurels hoping that good economic sentiment in Poland and
abroad will propel its growth in the coming years. In order to achieve
such growth, it is essential to constantly expand the scale of R&D
investments in modern production technologies and ensure a broader
use of production management tools. 
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Na po trze by ni niej sze go ra por tu prze ba da li śmy bli sko 250 firm, aby
do star czyć Pań stwu moż li wie ak tu al ną i rze tel ną ana li zę sy tu acji na pol -
skim ryn ku po li gra ficz nym. W raporcie czytelnicy znajdą również no wy
roz dział stwo rzo ny z my ślą o po głę bie niu pre zen to wa nych ana liz. Do -
ty czy on te ma ty ki dru ku prze my sło we go oraz dru ku 3D, po nie waż do -
ce nia my ich ro sną ce zna cze nie dla go spo dar ki z jed nej, a przy szło ści
i kon ku ren cyj no ści bran ży po li gra ficz nej z dru giej stro ny.

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim oso bom i in sty tu cjom, któ re przy -
czy ni ły się do po wsta nia ni niej szej pu bli ka cji. Ma my na dzie ję, że wnioski
w niej zawarte będą in te re su ją ce i po moc ne dla na szych czy tel ni ków,
a ich ana li za ko rzyst nie wpły nie na dal szy roz wój bran ży.

Ja cek Baj ger
Part ner, KPMG w Pol sce

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

For the needs of this report, we surveyed nearly 250 companies in
order to provide you with an up-to-date, reliable analysis of the situation
on the Polish printing market. Readers will also find a new chapter,
intended to provide a deeper insight into the data presented in this
report. For the first time in the history of our reports, one chapter is
devoted to industrial printing and 3D printing, in appreciation of their
growing role for the economy on the one hand, and the future and
competitiveness of the printing industry on the other. 

Our heartfelt thanks go to all individuals and institutions who
contributed to this publication. We do hope that the findings and
conclusions presented here will be helpful and interesting for our readers
and that the analysis will have a positive impact on further
developments in the industry.

Jacek Bajger
Partner, KPMG in Poland

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

POL SKA PO LI GRA FIA PO ZO STA JE SEK TO REM O MA ŁYM STOP NIU
KON CEN TRA CJI. 
W 2014 r. dzia ła ło w Pol sce 8796 przed się biorstw po li gra ficz nych. Fir -
my mi kro sta no wi ły 91,5% wszyst kich pod mio tów w tej bran ży, co da -
je wy nik pro cen to wo nie mal iden tycz ny jak w ro ku po przed nim.
Jed no cze śnie ta ka te go ria firm ja ko je dy na za no to wa ła w 2014 r. wy -
raź ny spa dek licz bo wy (uby ło po nad 400).

PRO DUK CJA SPRZE DA NA SEK TO RA PO LI GRA FICZ NE GO WZRO SŁA.
Wstęp ne da ne GUS-u oraz wy ni ki ba da nia na po trze by ni niej sze go ra -
por tu po zwa la ją oce nić, że w 2015 r. pro duk cja sprze da na ca łe go sek -
to ra po li gra ficz ne go wzro sła o 6,6% r/r i wy nio sła 13,9 mld zł.
W per spek ty wie krót ko ter mi no wej trend wzro sto wy po wi nien się utrzy -
mać; sza cun ko wy po ziom pro duk cji sprze da nej w 2016 r. wy no si 14,7
mld zł, co ozna cza ło by wzrost na po zio mie 5,8% w sto sun ku do ro ku
po przed nie go. 

NIE ZNACZ NY SPA DEK ZA TRUD NIE NIA W NAJ WIĘK SZYM 
SEK TO RZE PO LI GRA FICZ NYM EU RO PY ŚROD KO WO -WSCHOD NIEJ.
O ile w 2013 r. Pol ska na le ża ła jesz cze do nie licz nej gru py państw, któ -
re cieszyły się wzro stem licz by za trud nio nych w po li gra fii rok do ro ku,
dwa na ście mie się cy póź niej licz ba pra cow ni ków te go sek to ra spa dła
o 0,2% (w ka te go riach bez względ nych to spa dek o nie speł na 90 osób).
Mi mo to pol ska po li gra fia po zo sta je zde cy do wa nie naj więk szym sek to -
rem te go ty pu w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Od po wia da ona
za 36% przy cho dów sek to ra w re gio nie (8,6 mld eu ro), a jej pra cow ni -
cy sta no wią 33% cał ko wi tej si ły ro bo czej w tej czę ści kon ty nen tu. 

TEM PO WZRO STU PŁAC W PO LI GRA FII SPA DA, CHOĆ NA DAL 
WY RAŹ NIE GÓ RU JE NAD PRZE MY SŁEM PRZE TWÓR CZYM.
W 2015 r. śred nie wy na gro dze nie brut to w bran ży po li gra ficz nej wy no -
si ło 4327 zł, o 11,5% wię cej niż w prze my śle prze twór czym ogó łem.
Dzie je się tak po raz dru gi w ostat nich la tach: naj pierw w 2013 r., gdy
tem po wzro stu płac w bran ży po li gra ficz nej spa dło do re kor do wo ni -
skie go po zio mu – 1,1% r/r, a w ca łym prze my śle wy twór czym wzro sło
o 3,6%. W 2015 r. róż ni ca po zio mu płac mię dzy po li gra fią a prze my -
słem prze twór czym by ła jesz cze więk sza: w po li gra fii pła ce wzro sły
o 0,8%, a w po zo sta łych ga łę ziach prze my słu ogó łem o 3,6%. 

SY TU ACJĘ W BRAN ŻY PO LI GRA FICZ NEJ NAJ LE PIEJ OCE NIA JĄ
ŚRED NIE I DU ŻE FIR MY.
Licz ba pod mio tów za do wo lo nych z sy tu acji bran ży w Pol sce wzra sta
wraz z wiel ko ścią firm: naj mniej skłon ne do po zy tyw nych ocen do ty czą -
cych wła snej sy tu acji na ryn ku są mi kro przed się bior stwa (38% ocen bar -
dzo do brych i do brych i aż 53% gło sów „ani do bra, ani zła”); w gro nie
ma łych przed się biorstw wła sną sy tu ację po zy tyw nie oce nia 57%,

THE POLISH PRINTING INDUSTRY CONTINUES TO HAVE A LOW LEVEL
OF CONCENTRATION. 
In 2014, a total of 8,796 printing companies operated in Poland. Micro
companies represented 91.5% of all economic agents in that industry, which
is a nearly identical share in comparison with the preceding year. At the
same time, this category of companies was the only one to record a visible
decline in numbers in 2014 (more than 400 players disappeared).

PRODUCTION SOLD IN THE PRINTING SECTOR WENT UP.
Based on the preliminary GUS data and our survey findings we can say that
the production sold of the entire printing sector in 2015 rose by 6.6% y/y
and totalled PLN 13.9 billion. The upward trend should continue in the short
run; for 2016, the estimated level of production sold amounts to PLN 14.7
billion, which would represent a 5.8% growth rate versus the preceding year. 

A SLIGHT DECREASE IN EMPLOYMENT IN THE LARGEST PRINTING
SECTOR OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE.
While in 2013 Poland was among the small group of countries enjoying
growth in employment in the printing sector year on year, twelve months
later the number of those employed in the sector shrank by 0.2% (in
absolute terms, this was a decrease by just under 90 people). Nevertheless,
the Polish printing industry continues to be by far the largest sector of this
kind in Central and Eastern Europe. It is responsible for 36% of the revenues
of the sector in the region (EUR 8.6 billion), and its workforce accounts for
33% of the total workforce in this part of the continent. 

THE GROWTH RATE OF SALARIES AND WAGES IN THE PRINTING
SECTOR HAS BEEN DECLINING BUT IT STILL OUTPERFORMS THAT OF
THE PROCESSING INDUSTRY.
In 2015, the average gross pay in the printing industry amounted to PLN
4,327, which was by 11.5% more than in the processing industry in total.
This has been the second time in recent years: first, in 2013, when the
growth rate of wages and salaries in the printing industry fell to a record
low of 1.1% y/y, whereas it rose by 3.6% in the entire manufacturing
industry. In 2015, the gap in pay levels between the printing industry and
the processing industry was even broader: wages and salaries went up by
0.8% in the former and by 3.6% in all other industry branches. 

MEDIUM-SIZED AND LARGE COMPANIES ARE MOST OPTIMISTIC
ABOUT THE SITUATION IN THE PRINTING INDUSTRY.
The number of companies satisfied with the situation in the printing industry
in Poland increases as company size goes up. Micro companies are least
likely to give a positive assessment of their market standing (38% described
it as ‘very good’ and ‘good’ and as many as 53% said it was ‘neither good
nor bad’). Among small companies, 57% assess their own situation
positively, and the level of optimism among medium-sized and large players
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has risen to an unprecedented level, not recorded in any of the previous
reports (81%, i.e. up by as much as 11 percentage points versus the most
recent survey).

THE TRAINING SYSTEM FOR THE EMPLOYEES 
OF THE PRINTING INDUSTRY IS STILL INEFFECTIVE.
The assessment of the training system for the workforce in the printing
sector in Poland gives a rather grim picture. The share of printing companies
complaining about an insufficient number of well-trained specialists on the
labour market has gone visibly up in most specialisations. One exception
can be found among businesses which provide printing finishing services,
where only just over a half of the respondents think that young workers do
not meet employers’ requirements (55% now versus 71% one year earlier).
In the remaining segments of the industry, this view is shared by at least
three quarters of the respondents. The greatest decline of positive opinions
was observed in digital printing houses (76%), which were most positive
about the level of training last year (51% of negative ratings one year ago).

DIGITAL PRINTING CONTINUES TO BE A STRENGTH 
OF SMALL COMPANIES.
The larger the company, the smaller the share of revenues earned from
digital printing. As many as 80% of medium-sized and large companies
claimed they earned no more than 10% of their revenues from that industry
and only 7% reported a share of over 50% (one year ago, respectively: 52%
and 10%). Among micro companies, those shares were respectively 21%
and 31%. 

COMPANIES TONE DOWN THEIR OPTIMISM REGARDING 
THE GROWTH OF FLEXO PRINTING IN POLAND.
Companies in the studied group were less likely than in previous years to
express optimism about the importance of this technology for the Polish
printing industry. 46% of the respondents decided that flexo printing would
grow dynamically at the expense of other printing technologies (62% in the
last year’s survey), whereas the remaining 54% believe that one should
expect neither growth nor decline of this business (32% in the past year).
Opinions among flexo printers are distributed as follows: 42% believe in
the dynamic growth of their technology whereas 58% have no firm opinion
about it.

ONE IN THREE PRINTING COMPANIES IN POLAND OFFERS PACKAGE
PRINTING SERVICES.
A comparison with the last year’s study indicates a decline in the share of
package printing companies among the group of surveyed market players
(32% now vs. 39% one year earlier). Packaging printing houses usually
belong to the category of medium-sized and large companies. In 2015, the
share of micro companies offering packaging printing was 19% (down by
7 percentage points in comparison with the last year’s survey), whereas an
increase was observed among companies employing at least at least 50
people (58% vs. 47% one year earlier). Among small companies, exactly a
half declared that they offer packaging printing services. The food industry
continues to be the largest market for those products, both in Poland and
abroad, even though its dominance over the remaining industries has visibly
declined. 

a wśród firm śred nich i du żych po ziom opty mizm zwięk szył się do po -
zio mu nie no to wa ne go w żad nym z po przed nich ra por tów (81%, aż o 11
punk tów pro cen to wych wię cej w po rów na niu z ostat nim ba da niem).

NA DAL SŁA BO OCE NIA NY JEST SYS TEM KSZTAŁ CE NIA 
PRA COW NI KÓW BRAN ŻY PO LI GRA FICZ NEJ.
Oce na sys te mu kształ ce nia pra cow ni ków sek to ra po li gra ficz ne go w Pol -
sce wy pa da bar dzo sła bo. Od se tek firm po li gra ficz nych skar żą cych się
na zbyt ma łą licz bę do brze wy kształ co nych fa chow ców na ryn ku pra cy
wzrósł wy raź nie w więk szo ści spe cja li za cji. Wy jąt kiem są przed się bior -
stwa świad czą ce usłu gi wy koń cze nia po dru ku, w któ rych obec nie tyl -
ko nie co po nad po ło wa an kie to wa nych przy zna je, że mło dzi adep ci
sztu ki po li gra ficz nej nie speł nia ją ocze ki wań pra co daw ców (55%; rok
te mu – 71%). W po zo sta łych sek to rach po li gra fii uwa ża tak nie mniej
niż 3/4 uczest ni ków ba da nia. Naj więk szy spa dek ocen po zy tyw nych
przy pa da na dru kar nie cy fro we (76%), któ re w ubie głym ro ku naj le piej
po strze ga ły po ziom kształ ce nia (przed ro kiem – 51% ocen ne ga tyw -
nych).

DRUK CY FRO WY PO ZO STA JE DO ME NĄ MA ŁYCH FIRM.
Im więk sze przed się bior stwo, tym mniej szą część przy cho dów za pew -
nia jej druk cy fro wy. Aż 80% śred nich i du żych firm za de kla ro wa ło, że
z tej tech no lo gii czer pie nie wię cej niż 10% swych przy cho dów, a tyl ko
7%, że po nad 50% (rok te mu od po wied nio: 52% i 10%). Wśród firm
mi kro od se tek ten wy no si od po wied nio 21% i 31%. 

FIR MY TO NU JĄ OPTY MIZM DO TY CZĄ CY ROZ WO JU 
FLEK SO GRA FII W POL SCE.
Fir my w ba da nej gru pie nie by ły już rów nie skłon ne co w la tach ubie -
głych do wy ra ża nia opty mi zmu na te mat zna cze nia tej tech no lo gii dla
pol skiej po li gra fii. Zaledwie 46% ba da nych uzna ło, że flek so gra fia bę -
dzie dy na micz nie roz wi jać się kosz tem in nych tech no lo gii dru kar skich
(w ubie gło rocz nym ba da niu – 62%), po zo sta łe 54% jest prze ko na ne, że
nie na le ży spo dzie wać się ani wzro stu, ani spad ku zna cze nia flek so gra -
fii (32% w ro ku ubie głym). Wśród dru ka rzy flek so opi nie roz kła da ją się
na stę pu ją co: 42% wie rzy w dy na micz ny roz wój swej tech no lo gii, a 58%
nie ma na ten te mat zda nia.

CO TRZE CIA FIR MA PO LI GRA FICZ NA W POL SCE ZAJ MU JE SIĘ 
DRU KIEM OPA KO WAŃ.
Po rów na nie z ze szło rocz nym ba da niem wska zu je na spa dek udzia łu firm
ofe ru ją cych usłu gi dru ku opa ko wań w gru pie an kie to wa nych przed się -
biorstw (32%; przed ro kiem – 39%). Dru kar nie opa ko wa nio we na le żą
prze waż nie do ka te go rii śred nich i du żych firm; w 2015 r. od se tek mi -
kro przed się biorstw ofe ru ją cych druk opa ko wań wy niósł 19% (w po rów -
na niu z wy ni ka mi ubie gło rocz ne go ba da nia spa dek o 7 punk tów
pro cen to wych), wzrósł zaś wśród firm za trud nia ją cych co naj mniej 50
osób (58%, rok te mu – 47%). Wśród firm ma łych do kład nie po ło wa za -
de kla ro wa ła świad cze nie usług dru ku opa ko wań. Naj więk szym od bior -
cą tych pro duk tów po zo sta je bran ża spo żyw cza, za rów no w Pol sce, jak
i za gra ni cą, choć jej do mi na cja nad po zo sta ły mi bran ża mi wy raź nie się
zmniej szy ła.
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Ba da nie ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce zo sta ło prze pro wa dzo -
ne już po raz szó sty przez KPMG w Pol sce przy współ pra cy z Polskim
Bractwem Kawalerów Gutenberga. Ba da nie prze pro wa dzo no
przy uży ciu dwóch me tod: CATI (ang. Com pu ter As si sted Te le pho -
ne In te rviews) za po śred nic twem fir my ba daw czej Nor stat oraz an -
kie ty roz sy ła nej do firm po li gra ficz nych. W te go rocz nej edy cji
ra por tu prze ba da no 247 przed się biorstw. Re spon den ta mi by ły oso -
by ze ści słe go kie row nic twa firm. 

Ba da nie od by ło się w lu tym i mar cu 2016 ro ku. Więk szość wy wia -
dów zo sta ła prze pro wa dzo na przez fir mę ba daw czą Nor stat, po nad to
wy ko rzy sta no 98 an kiet otrzy ma nych bezpośrednio od firm. Ma jąc
na uwa dze róż no rod ność bran ży po li gra ficz nej, za rów no pod wzglę dem
wiel ko ści, jak i pro fi lu dzia ła ją cych w niej firm, wy ni ki ba da nia za pre -
zen to wa no w po dzia le na róż ne ka te go rie przed się biorstw.

W naszym badaniu mi kro przed się bior stwa (za trud nia ją ce do 9 pra -
cow ni ków) sta no wią 61% ba da nych firm, pod mio ty ma łe (od 10 do 49
pra cow ni ków) sta no wią 21%, a po zo sta łe 18% to pod mio ty śred nie
i du że (co naj mniej 50 pra cow ni ków). Wzo rem wcze śniej szych edy cji
struk tu ra pró by ba daw czej za kła da więk szy udział firm ma łych, śred nich
oraz du żych niż rze czy wi ście wy stę pu ją ce w ba da nym sek to rze. Przy -
czy nia się do te go do mi nu ją ca ro la, ja ką przed się bior stwa te od gry wa -
ją na ryn ku po li gra ficz nym w Pol sce.

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

Our study of the printing market in Poland was conducted for
the sixth time by KPMG in Poland in collaboration with the Polish
Guild of Gutenberg Knights. The survey was conducted using two
methods: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews)
conducted by Norstat, a research services provider, and a survey
questionnaire distributed to printing companies. A total of 247
companies were surveyed in this year’s edition of the report. The
respondents were top managers from their respective companies. 

The survey was fielded in February and March 2016. Most interviews
were conducted by Norstat, and we also used 98 survey questionnaires
which were returned directly by companies from the sector. Considering
the diversity of the printing industry, both in terms of size and business
profiles, the findings are presented by various categories of surveyed
companies.

In our survey micro businesses (employing up to 9 people) represent
61% of the respondent companies, small companies (with 10 to 49
employees) make up 21%, and the remaining 18% are medium-sized
and large players (with at least 50 employees). As in the previous
editions, the sample comprised a larger share of small, medium-sized
and large companies than the actual proportions in the sector. This
decision was driven by the fact that those types of enterprises play a
dominant role on the printing market in Poland.

The respondents were asked to provide the business profile of their
company (dominant technology/type of service). As in previous years,
the majority of the respondent companies mentioned offset printing as

Metodyka badania
Research methodology 

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

31%

Stosowana technologia/oferowana usługa
Technology used/service offered

Dominująca technologia/usługa
Dominant technology/service

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Struktura badanych przedsiębiorstw poligraficznych według liczby zatrudnionych
i dominującej technologii/usługi
Structure of surveyed printing companies by employment and dominant technology/service
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N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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jest druk of f se to wy (49%), dru gie miej sce zaj mu je druk cy fro wy (17%),
a na trze cim miej scu upla so wa ła się flek so gra fia (10%).

Ana li zu jąc wy ni ki ba da nia, bra no też pod uwa gę, czy an kie to wa ne
przed się bior stwa zaj mu ją się dru kiem opa ko wań. Spo śród ba da nych
firm po li gra ficz nych 32% ma w swo jej ofer cie opa ko wa nia z na dru kiem. 

Więk szość ba da nych firm to pod mio ty dzia ła ją ce od dłu gie go cza su
– 57% an kie to wa nych przed się biorstw obec nych jest na pol skim ryn ku
od po nad 15 lat, a pra wie jed na czwar ta – od 8 do 15 lat. No we fir my,
dzia ła ją ce na ryn ku mak sy mal nie 3 la ta, sta no wią je dy nie 4% ca łej pró -
by ba daw czej. 

W an kie cie wzię ły udział oso by ze ści słe go kie row nic twa firm. Aż 60%
z nich to wła ści cie le lub współ wła ści cie le ba da nych pod mio tów, 17%
re spon den tów peł ni funk cję pre ze sa lub człon ka za rzą du, a 16% sta no -
wią dy rek to rzy lub kie row ni cy dzia łu.

the dominant technology (49%), with digital printing in the second
position (17%), and flexo printing coming third (10%).

Another factor taken into account when analysing the survey findings
was whether or not the surveyed companies engaged in packaging
printing. 32% of the surveyed printing companies offered printed
packaging as part of their portfolio. 

The majority of the surveyed companies have been in business for a
long time: 57% of them have operated on the Polish market for more
than 15 years and nearly a quarter have been in business for 8 to 15
years. New companies with no more than three years of market history
represent merely 4% of the total sample.

The survey respondents were top managers in their respective
companies. As many as 60% of them were owners or co-owners of the
surveyed businesses. 17% of the respondents work as CEOs or board
members whereas 16% are directors or heads of departments. in Poland

2016

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

Do 3 lat
Up to 3 years

Od 4 do 7 lat
4 to 7 years

Od 8 do 15 lat
8 to 15 years

Ponad 15 lat
Over 15 years

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

15%

24%57%

4%

Struktura respondentów według zajmowanego stanowiska
Structure of respondents by position

Właściciel, współwłaściciel
Owner, co-owner

Dyrektor jednostki, kierownik działu
Unit director, section manager

Prezes, członek zarządu
CEO, Management Board member

Pozostali
Other

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

17%

7%

60%

16%

Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na druk opakowań
Structure of surveyed printing companies by involvement in printing of packaging 

Firmy niedrukujące opakowań
Companies which do not print packaging

Firmy drukujące opakowania
Companies which print packaging

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

68%
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Produkcja sprzedana sektora poligraficznego w Polsce*
Production sold of printing industry in Poland* 

2011 2012 2013 2014 2015 (s/e) 2016 (p/f) 2017 (p/f)

(s/e) – szacunek, (p/f) – prognoza
(s/e) – estimate, (p/f) – forecast

*przez produkcję sprzedaną sektora poligraficznego rozumiemy produkcję sprzedaną firm 
  zakwalifikowanych przez GUS do kategorii „poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji”
*as a production sold by the printing sector in Poland we understand the production sold 
  by companies qualified by Central Statistical Office of Poland to the category 
  of “printing and reproduction of recorded media”

Źródło: Opracowanie KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data
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Na podstawie danych GUS-u oraz wyników naszego badania
szacujemy, że w 2015 r. wartość produkcji sprzedanej sektora
poligraficznego wyniosła 13,9 mld zł, co oznacza wzrost o prawie
7% w porównaniu z rokiem 2014. Jednym z najważniejszych
czynników rozwoju sektora pozostał eksport na rynki zagraniczne
– w 2015 r. wyeksportowano produkty i usługi poligraficzne warte
8,3 mld złotych.

W 2014 r. dzia ła ło w Pol sce 8796 przed się biorstw po li gra ficz nych.
Fir my mi kro sta no wi ły 91,5% wszyst kich pod mio tów w tej bran ży, co
da je wy nik pro cen to wo nie mal iden tycz ny jak w ro ku po przed nim.
Po ubie gło rocz nym – pierw szym od kil ku lat – wzro ście licz by firm w tym
sek to rze tym ra zem na stą pił dość wy raź ny spa dek w ka te go rii mi kro -
przed się biorstw (uby ło po nad 400). Nie znacz nie zwięk szy ła się licz ba
firm ma łych, pod czas gdy licz ba du żych i śred nich po zo sta ła nie mal nie -
zmie nio na. Pol ska po li gra fia po zo sta je sek to rem o ma łym stop niu kon -
cen tra cji. Przed się bior stwa ma łe, za trud nia ją ce 10-49 osób, sta no wią
6,9% wszyst kich pod mio tów, natomiast fir my śred nie i du że (po wy żej
50 pra cow ni ków) to 1,5%. 

Wstęp ne da ne GUS-u oraz wy ni ki ba da nia na po trze by ni niej sze go
ra por tu po zwa la ją oce nić, że w 2015 r. pro duk cja sprze da na ca łe go sek -
to ra po li gra ficz ne go (włącz nie z mi kro przed się bior stwa mi) wzro sła
o 6,6% r/r i wy nio sła 13,9 mld zł. W per spek ty wie krót ko ter mi no wej
trend wzro sto wy po wi nien się utrzy mać; we dług sza cun ków KPMG po -
ziom pro duk cji sprze da nej w 2016 r. wy nie sie 14,7 mld zł, co ozna cza -
ło by wzrost na po zio mie 5,8% w sto sun ku do ro ku po przed nie go.

Based on GUS data and the findings from our survey we estimate
that the value of production sold in the printing sector in 2015
reached PLN 13.9 billion, which represents an increase by nearly
7% in comparison with 2014. Exports to foreign markets continue
to be among the major growth factors for the sector: in 2015 the
sector exported PLN 8.3 billion worth of printing products and
services.

In 2014, a total of 8,796 printing companies operated in Poland.
Micro companies represented 91.5% of all companies in that industry,
which is a nearly identical share in comparison with the preceding year.
After the last year’s increase in the number of companies in the sector
(the first such change in a few years), this time there has been a fairly
significant decline among micro businesses (over 400 entities
disappeared from the market). There has been a slight increase in the
number of small companies whereas the number of medium-sized and
large companies remained unchanged. The Polish printing industry
continues to have a low level of concentration. Small businesses,
employing 10-49 people, represent 6.9% of all entities whereas
medium-sized and large companies (over 50 employees) make up 1.5%. 

Based on the preliminary GUS data and our survey findings we can say
that production sold of the entire printing sector in 2015 (including micro
businesses) rose by 6.6% y/y and totalled PLN 13.9 billion. The upward
trend should continue in the short run; according to KPMG estimates, the
level of production sold for 2016 will reach PLN 14.7 billion, which would
represent a 5.8% growth rate versus the preceding year.

Sytuacja branży poligraficznej w Polsce
The situation of the printing industry in Poland
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Przedsiębiorstwa poligraficzne w Polsce wg liczby zatrudnionych (2014)
Printing companies in Poland by number of employees (2014)

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

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

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

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS-u 
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data

8050

136
610



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

Waż ną ro lę w utrzy ma niu ten den cji wzro sto wej od gry wa eks port,
któ ry po zo sta je jed nym z klu czo wych czyn ni ków roz wo ju prze my słu po -
li gra ficz ne go w Pol sce. Wy so ka ja kość usług i pro duk tów w po łą cze niu
ze sto sun ko wo ni ski mi kosz ta mi pra cy po zwa la pol skim fir mom po li gra -
ficz nym sku tecz nie kon ku ro wać na ryn ku unij nym, a tak że po za nim.
Dzięki publikowanym przez Eurostat danym można w przybliżeniu okre -
ślić war tość eks por tu w pol skim prze my śle po li gra ficz nym (ka te go rie
sto so wa ne przez Eu ro stat mo gą czę ścio wo obej mo wać pro duk ty i usłu -
gi in nych branż). W la tach 2011-2015 cał ko wi ty eks port pro duk tów
prze my słu po li gra ficz ne go zwięk szył się no mi nal nie o 89%, a sam rok
2015 przy niósł wzrost aż o 32,6% do po zio mu 8,31 mld zł.

Naj więk szy udział w eks por cie ma ją książ ki, ga ze ty, ob raz ki i in ne wy -
ro by prze my słu po li gra ficz ne go (kod HS 49), któ re w 2015 r. od po wia -
da ły za 61% cał ko wi tej war to ści; ta ka te go ria od no to wa ła rów nież
naj bar dziej im po nu ją cy wzrost war to ści eks por tu: o 50% r/r. 

Dru ga co do wiel ko ści ka te go ria, opa ko wa nia pa pie ro we i kar to no we
(HS 48.19), od po wia da ła za 35%. Naj mniej szą (4%) z ana li zo wa nych ka -
te go rii pro duk to wych są ety kie ty (HS 48.21), któ re tym ra zem za no to wa -
ły wzrost wartości eksportu je dy nie o 9% w po rów na niu z 2014 r. 

Exports play an important role in maintaining an upward trend and
remain among the key growth drivers for the printing industry in Poland.
The high quality of services and products, combined with relatively low
labour costs, allows Polish printing companies to compete effectively
on and outside the EU market. Based on the Eurostat data, we can
estimate the value of export in the Polish printing industry (categories
applied by Eurostat may partially cover products and services from other
industries). In 2011-2015, the total exports of printing industry products
rose nominally by 89%, and 2015 alone brought an increase by as much
as 32.6%, up to PLN 8.31 billion.

The largest share in exports is held by books, newspapers, pictures
and other printing products (code HS 49) which were responsible for
61% of the total export value in 2015. This category also recorded the
most impressive growth in value: by 50% y/y. 

The second largest category, paper and carton packaging (HS 48.19)
made up 35%. The smallest of the analysed product categories (4%)
includes labels (HS 48.21), which recorded merely a 9% increase in
export value in comparison with 2014.
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Eksport produktów przemysłu poligraficznego w Polsce (w mln zł/euro)
Exports of printing industry products in Poland (in PLN/EUR million)

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

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

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

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostatu
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat data
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Pol ski sek tor po li gra ficz ny pod wzglę dem przy cho dów po zo sta je
największym sektorem w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej i pla su je
się na ósmym miej scu w Unii Eu ro pej skiej. Tyl ko dwa kra je UE za -
no to wa ły w 2014 r. więk szy wzrost przy cho dów od na sze go kra ju. 

W po ło wie kra jów Unii Eu ro pej skiej prze ba da nych przez Eu ro stat sek -
tor po li gra ficz ny za no to wał wzrost przy cho dów w 2014 r.; Pol ska zna -
la zła się w ich gro nie z trze cim wy ni kiem (8,2% wzro stu, 235 mln eu ro),
ustę pu jąc pod tym wzglę dem je dy nie Hisz pa nii i Buł ga rii. Ina czej jest
z za trud nie niem: o ile w 2013 r. Pol ska na le ża ła do nie licz nej gru py
państw, któ re cieszyły się wzro stem w tej ka te go rii, w 2014 r. licz ba pra -
cow ni ków sek to ra po li gra ficz ne go w Pol sce spa dła o 0,2%.

In terms of revenues, the Polish printing sector is the largest
sector in countries of Central and Eastern Europe and ranks 8th in
the European Union. In 2014, only two EU countries recorded a
greater increase in revenues than Poland. 

In a half of EU countries surveyed by Eurostat, the printing sector
recorded an increase in revenues in 2014; Poland was part of that group
with the third largest figure (growth of 8.2%, EUR 235 million),
outperformed only by Spain and Bulgaria. The situation in employment
is different, however: in 2013, Poland was among a small group of
countries which enjoyed growth in this category, whereas the workforce
of the printing sector in 2014 fell by 0.2%.

Polska poligrafia na tle Unii Europejskiej
The printing sector in Poland in comparison 
with the EU

Przychody przedsiębiorstw poligraficznych w krajach UE (w mld EUR, 2014)
Revenues of printing companies in EU countries (in EUR billion, 2014) 

Niemcy/Germany

Wielka Brytania/United Kingdom

Włochy/Italy

Francja/France

Hiszpania/Spain

Holandia/Netherlands

Belgia/Belgium

Polska/Poland

Szwecja/Sweden

Austria/Austria

Czechy/Czech Republic

Finlandia/Finland

Dania/Denmark

Portugalia/Portugal

Węgry/Hungary

Irlandia/Ireland*

Rumunia/Romania

Chorwacja/Croatia

Grecja/Greece

Słowenia/Slovenia

Słowacja/Slovakia

Bułgaria/Bulgaria

Estonia/Estonia

Litwa/Lithuania

Łotwa/Latvia

Malta/Malta

Luksemburg/Luxembourg

Cypr/Cyprus

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

*Dane za 2013 rok
*Data for 2013
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Pracujący w przedsiębiorstwach poligraficznych w krajach UE (w tys., 2014) 
Employment in printing companies in EU countries (in thousands, 2014) 

Niemcy/Germany

Wielka Brytania/United Kingdom

Włochy/Italy

Francja/France*

Hiszpania/Spain

Polska/Poland

Holandia/Netherlands

Czechy/Czech Republic

Belgia/Belgium

Rumunia/Romania

Węgry/Hungary

Portugalia/Portugal

Szwecja/Sweden

Austria/Austria

Bułgaria/Bulgaria

Finlandia/Finland

Grecja/Greece*

Chorwacja/Croatia

Słowacja/Slovakia

Dania/Denmark

Irlandia/Ireland*

Litwa/Lithuania

Słowenia/Slovenia
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Bio rąc pod uwa gę przy cho dy i za trud nie nie, pol ska po li gra fia po zo -
sta je zde cy do wa nie naj więk szym sek to rem w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej. Od po wia da ona za 36% przy cho dów sek to ra w re gio nie
(iden tycz nie jak w 2013 r.), któ re w 2014 r. wy nio sły 8,6 mld eu ro. Nie
zmie nił się rów nież – w sto sun ku do roku poprzedniego – udział pol -
skie go sek to ra po li gra ficz ne go w za trud nie niu w re gio nie; w 2014 r. fir -
my po li gra ficz ne w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej za trud nia ły łącz nie
141 tys. osób, co ozna cza, że Pol ska z 47 tys. pra cow ni ków sta no wi
33% cał ko wi tej si ły ro bo czej tej czę ści kon ty nen tu. 

Je śli punk tem od nie sie nia uczy ni my kra je Unii Eu ro pej skiej, wów czas
pol ski sek tor po li gra ficz ny zaj mu je 8. miej sce pod wzglę dem przy cho -
dów (3,7% wszyst kich przy cho dów ge ne ro wa nych przez prze mysł po li -
gra ficz ny w UE), 6. miej sce pod wzglę dem licz by za trud nio nych (6,4%
udzia łu w UE) oraz 6. miej sce z uwa gi na licz bę firm (7,1% wszyst kich
firm po li gra ficz nych w UE). 

Considering revenues and employment, the Polish printing industry
continues to be by far the largest sector in Central and Eastern Europe.
It is responsible for 36% of the sector’s revenues in the region (the same
as in 2014), which totalled EUR 8.6 billion in 2014. In comparison with
2013, there has been no change in the share of the Polish printing sector
in employment in the region. In 2014, printing businesses in Central
and Eastern Europe employed a total of 141 thousand people, which
means that Poland, with a workforce of 47 thousand, represents 33%
of the total workforce in this part of the European continent. 

If we take EU countries as a reference, the Polish printing sector ranks
8th in terms of revenues (3.7% of total revenues generated by the
printing sector in the EU), 6th in terms of employment (6.4% in the EU)
and 6th in terms of the number of economic agents (7.1% of all printing
companies in the EU). 

2016
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Liczba przedsiębiorstw poligraficznych w krajach UE (2014) 
Number of printing companies in EU countries (2014) 

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostatu
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat data
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As in previous editions of our report, we pay special attention
to the situation of companies employing at least 10 people, which
are responsible for the vast majority of production sold by the
printing sector. 

In 2015, production sold by small, medium-sized and large printing
companies grew by 5% y/y in real terms and totalled nearly PLN 11.4
billion. The printing sector ceased to be one which stands out from other
processing industries in terms of growth rates. In this respect, the printing
sector ranks exactly in the middle of the list of industries. However, it
continues to be among the few processing industries with uninterrupted
growth since 2009. 

In 2015, the average gross salary/wage in the printing industry
amounted to PLN 4,327, which was by 11.5% more than in the
processing industry as a whole. 

In recent years, the labour costs in the printing sector remained higher
than in most industrial processing sectors. The trend reversed for the first
time in 2013, when the growth rate of salaries/wages in the printing
industry fell to a record low of 1.1% y/y, but rose by 3.6% in the entire
manufacturing industry. In 2015, the gap between pay levels in the
printing industry and the processing industry was even wider: wages
and salaries in the printing sector rose by 0.8%, and by 3.6% overall in

Wzo rem do tych cza so wych edy cji ra por tu po świę ca my szcze gól ną
uwa gę sy tu acji firm za trud nia ją cych co naj mniej 10 osób, któ re od -
po wia da ją za zde cy do wa ną więk szość pro duk cji sprze da nej sek to -
ra po li gra ficz ne go. 

W 2015 r. pro duk cja sprze da na ma łych, śred nich i du żych przed się biorstw
po li gra ficz nych wzro sła re al nie o 5,0% r/r i wy nio sła bli sko 11,4 mld zł. Po li -
gra fia prze sta ła być tą bran żą, któ ra na tle in nych sek to rów prze my słu prze -
twór cze go wy róż nia się tem pem roz wo ju; pod tym wzglę dem sy tu uje się
do kład nie po środ ku staw ki ba da nych sek to rów. Po zo sta je na to miast jed ną
z nie licz nych ga łę zi prze my słu prze twór cze go, w któ rych wzrost trwa nie prze -
rwa nie od 2009 r. 

W 2015 r. śred nie wy na gro dze nie brut to w bran ży po li gra ficz nej wy no si ło
4327 zł, o 11,5% wię cej niż w prze my śle prze twór czym ogó łem. 

Kosz ty pra cy w po li gra fii przez ostat nie la ta utrzy my wa ły się na wyż szym
po zio mie niż w więk szo ści branż prze twór stwa prze my sło we go. Pierw szy raz
ten trend uległ od wró ce niu w 2013 r., gdy tem po wzro stu płac w bran ży po -
li gra ficz nej spa dło do re kor do wo ni skie go po zio mu – 1,1% r/r, a w ca łym prze -
my śle prze twór czym wzro sło o 3,6%. W 2015 r. róż ni ca po zio mu płac mię dzy
po li gra fią a prze my słem prze twór czym by ła jesz cze więk sza: w po li gra fii pła -
ce wzro sły o 0,8%, a w po zo sta łych ga łę ziach prze my słu ogó łem o 3,6%. Mo -
że to być ozna ka po cząt ku sta bi li za cji za rob ków w sek to rze po li gra ficz nym

Sytuacja małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce
The situation of small, medium and large
printing enterprises in Poland

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

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS-u
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data
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Produkcja sprzedana w sektorach przemysłu przetwórczego w Polsce (bez mikroprzedsiębiorstw, w mld zł/euro, 2015)
Production sold in manufacturing industries in Poland (excl. micro-companies, in PLN/EUR billion, 2015)

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS-u
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data
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i stop nio we go za sy py wa nia dys pro por cji w war to ści wy na gro dzeń mię dzy
nim a prze my słem prze twór czym ogó łem. 

Pod wzglę dem wy daj no ści pra cy – czy li war to ści pro duk cji sprze da nej
na jed ne go za trud nio ne go – bran ża po li gra ficz na po zo sta je niż sza od więk -
szo ści branż prze my sło wych o wy so kim stop niu au to ma ty za cji pro ce sów pro -
duk cyj nych. Z dru giej stro ny prze mysł po li gra ficz ny trze ci rok z rzę du no tu je
szyb szy wzrost wy daj no ści niż ca ły prze mysł prze twór czy, co przy czy nia się
do – co praw da wol ne go – zmniej sza nia róż nic pod tym wzglę dem.

other industries. This may be a token of emerging stabilisation of
salaries/wages in the printing sector, gradually bridging the gap between
that sector and the processing industry as a whole. 

As regards work efficiency, i.e. the value of production sold per one
person in the segment, the printing industry falls behind most industrial
sectors with a high degree of automation in production processes. On
the other hand, for the last three years the printing sector has recorded
a faster growth rate than the entire processing sector. This helps to bridge
the gap in that area, albeit at a slow pace.

2016

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)

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS-u
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS-u
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data
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W po rów na niu z wy ni ka mi ubie gło rocz nej an kie ty oce na sy tu acji
pa nu ją cej na ryn ku po li gra ficz nym w Pol sce zmie ni ła się nie znacz -
nie. 

Na stą pił nie wiel ki spa dek ocen po zy tyw nych ogó łem (sy tu ację ja ko
bar dzo do brą lub do brą okre śli ło w ak tu al nym ba da niu 41% ogó łu firm,
co ozna cza spa dek o 2 punk ty pro cen to we w po rów na niu z po przed -
nim ba da niem) oraz wy raź ny uby tek ocen ne ga tyw nych, czy li złych i bar -
dzo złych (13 proc. w po rów na niu z 19% w po przed nim ba da niu).
W ba da nej gru pie wzro sła na to miast licz ba osób de kla ru ją cych, że sy -
tu acja nie jest ani do bra, ani zła (43% w po rów na niu z 37% w 2014 r.).

Wpływ na oce nę sek to ra po li gra ficz ne go przez pol skie fir my ma ich
wiel kość. Tra dy cyj nie naj bar dziej po zy tyw nie na te mat obec nej ko niunk -
tu ry w bran ży po li gra ficz nej wy po wia da ją się przed sta wi cie le śred nich
i du żych firm, spo śród któ rych po zy tyw nie oce nia ją 61% (w po przed -
nim ba da niu – 60%). Ja ko bar dzo do brą lub do brą sy tu ację po strze ga
rów nież 47% firm ma łych (rok te mu 46%) i 33% mi kro przed się biorstw
(29% w zeszłorocznym badaniu). 

Na te mat sy tu acji pa nu ją cej na ryn ku po li gra ficz nym Unii Eu ro pej skiej
naj chęt niej wy po wia da ją się śred nie i du że fir my, któ re pro wa dzą naj -
bar dziej ak tyw ną współ pra cę han dlo wą z pod mio ta mi za gra nicz ny mi.
W tej gru pie brak zda nia za de kla ro wał je dy nie co dzie sią ty an kie to wa -
ny; aż 56% przed sta wi cie li śred nich i du żych przed się biorstw oce ni ło
po zy tyw nie sy tu ację bran ży po li gra ficz nej w UE (co ozna cza znacz ny, bo
aż 11% wzrost w sto sun ku do wy ni ków po przed niej an kie ty). 

Ogól na oce na wła snej sy tu acji jest zbli żo na do ubie gło rocz nych wy -
ni ków. Ja ko do brą lub bar dzo do brą uzna je ją 50% firm – o 3 punk ty
pro cen to we mniej niż w po przed nim ba da niu – przy nie mal iden tycz -

In comparison with the results of the last year’s survey, the
assessment of the situation on the printing market in Poland has
changed only slightly. 

There has been a slight decline in positive ratings in total (the
situation was assessed as ‘good’ or ‘very good’ by 41% of all companies
in this survey, which represents a decline by 2 percentage points in
comparison with the previous survey) and a clear decline in negative
ratings, i.e. ‘bad’ or ‘very bad’ (13% in comparison with 19% in the
previous survey). On the other hand, there has been an increase in the
number of surveyed respondent declaring that the situation was neither
good nor bad (43% in comparison with 37% in 2014).

The size of the surveyed companies remained in correlation with their
assessment of the printing sector. Traditionally, the most positive
opinions about the current sentiment in the printing industry were
expressed by medium-sized and large companies, where positive
opinions were given by 61% (60% in the previous survey). Also, 47%
small companies perceive the situation as either ‘good’ or ‘very good’
(46% a year ago) and the respective share of micro businesses is 33%
(29% in 2014). 

As regards the situation on the printing market in the European Union,
medium-sized and large companies are most likely to give an opinion
since they are most actively engaged in collaboration with foreign
partners. In this group, only one in ten respondents on average reported
no opinion about this matter. As many as 56% of the respondents from
medium-sized and large enterprises assessed the situation in the printing
industry in the EU positively (which represents a considerable increase
versus the previous survey: by as much as 11%). 

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

Ogółem
Total

Ocena sytuacji na rynku poligraficznym w Polsce
Assessment of the situation on the printing market in Poland
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Ocena polskiego sektora poligraficznego
Assessment of the Polish printing industry

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Dostępność kapitału
Availability of capital
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Market size
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Profitability
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Assessment of the current situation of printing companies
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nej licz bie ocen ne ga tyw nych (6%). Naj mniej skłon ne do po zy tyw nych
ocen do ty czą cych wła snej sy tu acji na ryn ku są mi kro przed się bior stwa
(38% po strze ga ją ja ko co naj mniej do brą), co ozna cza spa dek o 3%
w po rów na niu z ubie gło rocz nym ba da niem; jed no cze śnie jed nak w tej
gru pie zma la ła licz ba ocen złych i bar dzo złych – 9%, przed ro kiem –
15%. W tej gru pie do mi nu je po sta wa wy ra ża ją ca się bra kiem zda nia
(53%, rok te mu – 45%). Licz ba za do wo lo nych pod mio tów wzra sta wraz
z wiel ko ścią firm: w gro nie ma łych przed się biorstw wła sną sy tu ację po -
zy tyw nie oce nia 57% (rok wcze śniej 56%), a wśród firm śred nich i du -
żych po ziom opty mi zmu zwięk szył się do po zio mu nie no to wa ne go
w żad nym z po przed nich ra por tów (81%, aż o 11 punk tów pro cen to -
wych wię cej niż w po przed nim ba da niu). 

Wpływ na od po wie dzi firm odnośnie do oceny sek to ra po li gra ficz ne -
go w Pol sce ma pro fil wy ko ny wa nej dzia łal no ści. O ile, po dob nie jak
w ubie gło rocz nym ba da niu, naj więk szą sa tys fak cję z wy ni ków dzia łal -
no ści de kla ru ją dru kar nie flek so gra ficz ne (79% ocen po zy tyw nych; rok
wcze śniej – 86%), o ty le zwra ca uwa gę ra dy kal ny wzrost w gru pie za -
do wo lo nych przed się biorstw świad czą cych usłu gi si to dru ku (62%, czy li
bli sko dwu krot nie wię cej niż w w ze szło rocz nym ba da niu, gdy ta ką de -
kla ra cję zło ży ło 33% an kie to wa nych). Z dru giej stro ny spa dek za do wo -
le nia z sy tu acji wła snej fir my wy ra ża ją fir my in tro li ga tor skie (27% ocen
do brych i bar dzo do brych; rok te mu – 50%). 

Oprócz ogól nej oce ny kon dy cji bran ży i wła snej fir my ba da ne przed -
się bior stwa zo sta ły po pro szo ne o do ko na nie oce ny po szcze gól nych
aspek tów ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce. Tak jak w la tach ubie głych
naj le piej oce nio ne zo sta ły ja kość świad czo nych usług (któ rej oce ny do -
bre lub bar dzo do bre przy zna ło aż 99% an kie to wa nych), róż no rod ność
ofer ty, no wo cze sność środ ków pro duk cji, ter mi no wość re ali za cji zle ceń
i do świad cze nie ka dry za rzą dza ją cej. Naj sła biej oce nia ne są na to miast

The overall assessment of the respondents’ own situation was similar
to that provided last year. 50% of the companies rated it as ‘good’ or
‘very good’, which was by 3 percentage points less than in the previous
survey, with a nearly identical share of negative opinions (6%). Micro-
companies are least likely to assess their standing as positive (38% think
it is at least ‘good’), which represents a 3% decline in comparison with
the last year’s study. At the same time, the number of ‘bad’ and ‘very
bad’ ratings has shrunk in this group: 9% (versus 15% last year). The
prevailing share of players from this group have no opinion (53% now
vs. 45% one year ago). The number of satisfied enterprises goes up as
the company size increases: the share of positive ratings was 57%
among small enterprises (vs. 56% a year earlier), and the level of
optimism among medium-sized and large companies is unprecedented
in comparison with all previous reports (81%, i.e. by as many as 11
percentage points more than in the previous survey). 

Traditionally, the business profile is correlated with the assessment of
the printing sector in Poland. While, much like in the last year’s study,
the greatest satisfaction with business performance was declared by
flexo printing companies (79% of positive responses vs. 86% one year
earlier), what is noticeable is a radical increase in positive opinions
among enterprises offering screen printing (62%, i.e. nearly twice as
much as in the last year’s study, when this answer was given by 33%
of those surveyed). On the other hand, a decline in satisfaction with
their own situation was expressed by bookbinding companies (27% of
them described it as ‘good’ and ‘very good’ vs. 50% one year ago). 

Apart from a general assessment of the situation in the industry and
their own company, the respondents were asked to provide their
assessment of various aspects of the printing market in Poland. As in
previous years, the highest ratings were given for the quality of services
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ren tow ność, ter mi no wość roz li czeń oraz ry zy ko upa dło ści. Zwra ca uwa -
gę nie wiel ki spa dek licz by pod mio tów za do wo lo nych z za kre su sto so -
wa nia roz wią zań pro śro do wi sko wych (65%; przed ro kiem – 69%). 

Pod su mo wu jąc obec ną sy tu ację i per spek ty wy bran ży w for mie ana -
li zy SWOT (do ko na nej przez sa mych ba da nych), moż na dojść do wnio -
sku, że klu czo wą moc ną stro ną pol skiej bran ży po li gra ficz nej jest
do stęp ność (a tym sa mym ko rzy sta nie) z pa pie ru i in nych ma te ria łów
(83%, nie mal iden tycz ny pro cent wska zań w po rów na niu z ubie gło rocz -
nym ba da niem), do stęp do know -how i no wo cze snych tech no lo gii (co
na le ży uznać za bar dzo po zy tyw ny sy gnał świad czą cy o du żych moż li -
wo ściach roz wo ju te go sek to ra) oraz kwa li fi ka cje ka dry za rzą dza ją cej.
Naj czę ściej wska zy wa ną sła bą stro ną po zo sta je po ziom marż (73%
wska zań, wzrost o 4 punk ty pro cen to we) oraz róż ne kosz ty dzia łal no -
ści: od ma te ria ło wych (66%) i za ku pu oraz ser wi su urzą dzeń (64%)
po kosz ty pra cy (60% wska zań). 

Wśród naj więk szych szans pol skiej po li gra fii fir my bio rą ce udział
w ba da niu naj czę ściej wy mie nia ły po pyt na usłu gi po li gra ficz ne za gra -
ni cą (75%), któ ry tra dy cyj nie już wy prze dził po pyt na ryn ku kra jo wym
(68%; rok te mu – 70%). W każ dej z po zo sta łych ka te go rii licz ba wska -
zań nie prze kro czy ła 50%; naj bli żej te go osią gnię cia był roz wój cy fro -
wych no śni ków in for ma cji (48%; o 4 punk ty pro cen to we mniej niż
w ze szło rocz nym ba da niu). Do naj więk szych za gro żeń przed się bior cy
za li cza ją wy mo gi i re gu la cje praw no -ad mi ni stra cyj ne (67%, war to od -
no to wać 8-procentowy spa dek licz by wska zań w po rów na niu z ro kiem
ubie głym), a tak że sy tu ację go spo dar czą pa nu ją cą za rów no w Pol sce
(60%), jak i w Eu ro pie i na świe cie (53%). 

(with as many as 99% of those surveyed rating it as either ‘good’ or
‘very good’), diversity of the offering, modern means of production,
timely order fulfilment and experience of managerial staff. The lowest
ratings were given for profitability, timing of financial settlements and
the risk of bankruptcy. Notably, there is a slight decline in the number
of enterprises satisfied with the use of environment-friendly solutions
(65% now vs. 69% one year ago). 

If we recap the situation and prospects of the industry as a SWOT
analysis (made by the respondents themselves), we can conclude that
the key strength of the Polish printing industry lies in availability (i.e.
use) of paper and other materials (83%, a nearly identical share as in
the last year’s study), access to know-how and modern technologies
(which should be regarded as a very positive signal testifying to the
high expansion potential of the sector) and qualifications of the
managerial staff. Among weaknesses, the level of margins was
mentioned most commonly (73% of mentions, up by 4 percentage
points), followed by various running costs: from materials (66%),
purchase and maintenance of equipment (64%) to labour costs (60%). 

Among the greatest opportunities for Poland’s printing industry, the
respondents mentioned the demand for printing services abroad (75%),
which traditionally ranked higher than the demand on the domestic
market (68% now versus 70% one year ago). The number of mentions
in each of the remaining categories did not exceed 50%, with the
development of digital media being closest to that threshold (48%, i.e.
by 4 percentage points less than in the last year’s survey). When asked
about the greatest threats, enterprises mentioned legal and
administrative requirements and regulations (67%, with notably a 8%
decline of mentions in the most recent study), and the economic
situation in Poland (60%) as well as in Europe and worldwide (53%). 

2016

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

MOCNE STRONY/STRENGTHS

Dostępność papieru i innych materiałów                     83%Availability of paper and other materials 
Dostęp do know-how i nowoczesnej technologii         71%Access to know-how and modern technologies 
Kwalifikacje kadry zarządzającej                                 55%Qualifications of staff 

SŁABE STRONY/WEAKNESSES

Poziom marż                                                               73%Margin levels  
Kosz ty ma te ria ło we                              66%Cost of materials
Koszty zakupu i serwisu urządzeń 64%Costs of purchase and maintenance of machinery  

SZANSE/OPPORTUNITIES

Po pyt na usłu gi po li gra ficz ne za gra ni cą 75%Demand for printing services on foreign markets  
Po pyt na usłu gi po li gra ficz ne w kra ju 68%Demand for printing services in Poland    
Rozwój cyfrowych nośników informacji                       48%Developments in digital media carriers 

ZAGROŻENIA/THREATS

Wymogi i regulacje prawno-administracyjne               67%Legal and administrative requirements and regulations 
Sytuacja gospodarcza w Polsce 60%Economic situation in Poland
Sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie 53%Economic situation in Europe and worldwide  

N=247
Źró dło: KPMG w Pol sce
Source: KPMG in Poland
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Po dwóch la tach, w któ rych licz ba firm de kla ru ją cych zwięk sze -
nie sprze da ży ro sła, tym ra zem ob ser wu je my od wró ce nie te go
tren du. Je dy nym od stęp stwem od tej re gu ły są fir my mi kro, któ re
za no to wa ły nie znacz ny wzrost w po rów na niu z ubie gło rocz nym
ba da niem. 

W sek to rze po li gra ficz nym ogó łem 52% firm za de kla ro wa ło wzrost
przy cho dów w 2015 r. w sto sun ku do ro ku po przed nie go, 21% oce ni ło
swo ją sprze daż ja ko niż szą, a 27% nie od no to wa ło zmian. Dla po rów -
na nia w 2014 r. sa tys fak cję ze wzro stu sprze da ży de kla ro wa ło 58% firm,
19% od no to wa ło spad ki, natomiast 23% oce nia ło, że w po rów na niu
z 2013 r. nic się nie zmie ni ło. 

Pod czas gdy w ba da niach z lat ubie głych naj lep sze wy ni ki no to wa ły
fir my śred nie i du że, tym ra zem w tej gru pie przed się biorstw na stą pił re -
gres; po rów na nie wy ni ków ba dań z lat 2015 i 2014 wska zu je na nie -
znacz ny spa dek (72%; w 2014 r. – 74%) udziału firm, któ re za no to wa ły
wzro sty sprze da ży, a tak że wzrost de kla ro wa nych spad ków sprze da ży
(11%; w ubie gło rocz nym ra por cie – 8%). Jesz cze mniej za do wo le ni są
wła ści cie le firm ma łych (za trud nia ją cych co naj mniej 10 osób); tu taj od -
se tek de kla ra cji o wzro ście sprze da ży spadł naj wy raź niej (53%; w 2014 r.

After the two previous reports, where the number of companies
declaring an increase in sales grew year on year, this time we have
seen a reversal of the upward trend. The only exception to this rule
was observed in the case of micro-companies, which recorded a
slight increase in comparison with the last year’s study. 

Overall, 52% companies from the printing sector declared an increase
in 2015 revenues versus the preceding year, 21% assessed their sales
as lower and 27% saw no changes. For the sake of comparison, in 2014
satisfaction with increasing sales was reported by 58% of the surveyed
companies, 19% recorded a decline whereas 23% felt that nothing had
changed since 2013. 

Whereas in the previous studies the best performance was reported
by medium-sized and large companies, this time this group of
respondents admitted a reversal of the trend. A comparison of 2015 and
2014 survey results reveals a slight decline (72% versus 74% in 2014)
in the share of companies recording sales increases as well as a higher
number of respondents reporting declining sales (11% now versus 8%
in the last year’s report). Even less satisfaction was reported by owners
of small companies (employing at least 10 people). In their case, the
share of declared sale increases dropped most visibly (53% versus 62%

Kondycja przedsiębiorstw poligraficznych
Economic standing of printing enterprises

Zmiana sprzedaży firm poligraficznych w 2015 r. w stosunku do 2014 r.
Sales change in printing companies, 2015 versus 2014

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Poziom zmiany sprzedaży w firmach poligraficznych w 2015 r. w stosunku do 2014 r. 
Sales dynamics in printing companies, 2015 versus 2014
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N=180
Pokazano odpowiedzi tylko tych respondentów, którzy zadeklarowali wzrost lub spadek sprzedaży
Responses only from those respondents who declared increased or decreased sales

Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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– 62%), zwięk szy ła się rów nież licz ba firm de kla ru ją cych spad ki (20%,
w ubie gło rocz nym ba da niu – 17%). Je dy ną gru pą firm (pod wzglę dem
wiel ko ści), któ ra nie za no to wa ła re gre su, są mi kro przed się bior stwa (do 9
osób); 46% za de kla ro wa ło w ba da niu wzro sty sprze da ży (w 2014 r. –
44%), zmniej szył się rów nież od se tek ba da nych pod mio tów, któ re za -
no to wa ły spad ki (24%; w 2014 r. – 28%). 

W ba da niu firm po li gra ficz nych po dzie lo nych we dług kry te rium ro -
dza ju dzia łal no ści, a nie wiel ko ści (czy li na przed się bior stwa dru ku ją ce
opa ko wa nia oraz po zo sta łe), te pierw sze na dal no tu ją lep sze wy ni ki ja -
ko ca łość, jed nak w po rów na niu z wy ni ka mi ubie gło rocz ne go ra por tu
widoczne jest dość wy raź ne po gor sze nie ich po zio mu sprze da ży; wzrost
za de kla ro wa ło 58% firm dru ku ją cych opa ko wa nia (w 2014 r. – 64%),
a spad ki aż 19% (12% w ro ku ubie głym). 

W gru pie firm z sek to ra po li gra ficz ne go niezajmujących się dru kiem
opa ko wań wzro sty de kla ru je w naj now szym ba da niu nie speł na po ło wa
firm (49%, w 2014 r. – 54%), za to nie znacz nie zmniej szy ła się licz ba
przed się biorstw in for mu ją cych o spad kach sprze da ży (22%, w 2014 r.
– 23%). W po rów na niu z ze szłym ro kiem udział firm, któ re od czu ły du -
że wzro sty i spad ki sprze da ży (od po wied nio po wy żej lub po ni żej 10%),
utrzy mał się na zbli żo nym po zio mie; wzro sty de kla ru je 28% firm
(w 2014 – 30%), a spad ki 10% (w 2014 r. – 11%).

Śred ni sto pień wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych dla wszyst kich ba -
da nych firm wy no si 63%. W po rów na niu z 2014 r. ozna cza to spa dek
o 2 punk ty pro cen to we i świad czy o tym, że ba da ne przed się bior stwa
nie tyl ko na dal nie wy ko rzy stu ją w pełni swo je go po ten cja łu, ale w do -
dat ku no tu ją na tym po lu nie znacz ny re gres. Na tym tle po zy tyw nie wy -
róż nia ją się tyl ko fir my śred nie i du że (74% wy ko rzy sta nia mo cy
pro duk cyj nych; wzrost o 1 punkt pro cen to wy wzglę dem 2014 r.), a tak -
że fir my dru ku ją ce opa ko wa nia (69%; w 2014 r. – 68%); dla po rów na -
nia fir my z sek to ra po li gra ficz ne go nieświad czą ce usług dru ku opa ko wań
za no to wa ły spa dek na po zio mie 3 punk tów pro cen to wych (59% wy ko -
rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych; w 2014 r. – 62%). 

Spo śród re spon den tów py ta nych o pro gno zo wa ną zmia nę stop nia
wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych w fir mach po li gra ficz nych w 2016
r., 44% prze wi du je ich zwięk sze nie (spa dek o 2 punk ty pro cen to we
w sto sun ku do 2014 r.), 8% spa dek (w 2014 r. – 10%), zaś 48% nie
prze wi du je żad nych zmian (w ze szło rocz nym ba da niu – 44%). 

Cie ka wych wy ni ków do star cza ją od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce
sprze da ży pro duk tów i usług na ryn kach za gra nicz nych przez ro dzi me
fir my po li gra ficz ne. W żad nej z do tych cza so wych pię ciu edy cji ni niej sze -
go ra por tu po ziom eks por tu nie był rów nie ni ski jak obec nie, co wska -
zu je na gwał tow ne wy tra ca nie je go dy na mi ki. Ta opi nia wy da je się o ty le
uza sad nio na – choć by w uję ciu krót ko ter mi no wym – że nie spro wa dza
się do nie znacz nych, kil ku pro cen to wych spad ków, ja kie by ły do tych czas
ty po we dla te go sek to ra. Dzia łal ność eks por to wą za de kla ro wa ło 43%
firm, czy li o 12 punk tów pro cen to wych mniej niż w ro ku ubie głym
(55%). Ten spa dek naj sil niej od czu ły ma łe fir my (43% przed się biorstw;
w po przed nim ba da niu – 58%), w mniej szym stop niu mi kro przed się -
bior stwa (31%; przed ro kiem – 37%). Z te go tren du wy ła mu ją się śred -
nie i du że fir my, któ re zwięk szy ły swo ją obec ność na za gra nicz nych
ryn kach (wśród nich od se tek ba da nych pod mio tów sprze da ją cych swo -
je pro duk ty i usłu gi po za Pol ską wzrósł o 4 punk ty pro cen to we – z 81%
w ze szło rocz nym ba da niu do 85% w 2015 r.). 

in 2014), and there has been also an increase in the share of companies
reporting a decline (20% now versus 17% in the last year’s study).
Micro-companies (employing up to 9 people) were the only group (in
terms of size) which did not record a negative trend: 46% declared an
increase in sales (44% in 2014), and there has been also a decline in
the share of the respondent companies recording a drop in sales (24%
now versus 28% in 2014). 

In terms of business profile, i.e. the subdivision into companies
offering or not offering printed packaging, the former still record better
performance overall. However, in comparison with last year’s report,
there has been a fairly clear deterioration in their sales. 58% of the
companies printing packaging material reported an increase (64% in
2014), and as many as 19% reported a decline (12% last year). 

In the group of companies not engaging in package printing increases
were recorded by just under a half of those companies (49% versus 54%
in 2014), whereas there has been a slight decline in the number of
enterprises reporting a drop in sales (22% now versus 23% in 2014). In
comparison with the last year’s study, the share of companies which
experienced significant increases and decreases in sales (respectively
over or under 10%) has remained similar. Increases were declared by
28% of the companies (30% in 2014), and decreases were mentioned
by 10% (11% in 2014).

The average utilisation of manufacturing capacity stood at 63% for
all of the surveyed companies. In comparison with 2014, this marks a
decline by 2 percentage points and indicates that the companies do not
utilise their full potential and, worse still, have seen a slight backward
trend in this area. In this context, positive developments were observed
only among medium-sized and large companies (74% of capacity
utilisation; up by 1 percentage point versus 2014), as well as package
printing companies (69% versus 68% in 2014). For the sake of
comparison, companies from the printing sector which do not print
packages recorded a decline of 3 percentage points (59% of capacity
utilisation versus 62% in 2014). 

When asked about the projected change in capacity utilisation in
2016, 44% of printing companies anticipate an increase (down by 2
percentage points versus 2014), 8% expect a decline (10% in 2014),
whereas 48% think there will be no changes (44% in the last year’s
survey). 

Interesting insights can be drawn from answers to the question
concerning the sale of products and services on foreign markets. The
level of exports in all the previous five editions of the report was higher
than now, which means that the growth rate of exports has been
dwindling. This opinion seems justified in the sense that, at least in a
short-term perspective, it is not limited to single-digit decreases which
have been typical of the sector to date. Export activity was reported by
43% of the companies, i.e. by 12 percentage points fewer than last year
(55%). This decline was most felt by small companies (43% versus 58%
in the previous survey), and less so by micro businesses (31% versus
37% one year ago). Traditionally, medium-sized and large companies
do not follow this trend, as they have increased their expansion onto
international markets (among them, the percentage of those selling
products and services outside Poland went up by 4 percentage points:
from 81% last year to 85% in 2015). 
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Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w firmach poligraficznych
Capacity utilisation level in printing companies
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W ba da niu uwzględ nio no rów nież eks port firm w za leż no ści od pro -
fi lu ich dzia łal no ści. Po dob nie jak w ubie głym ro ku naj wię cej klien tów
za gra nicz nych po zy ska ły dru kar nie flek so gra ficz ne (63%), wy prze dza jąc
dru kar nie of f se to we (54%) oraz si to dru ko we (28%). Uwa gę zwra ca jed -
nak spa dek ska li eks por tu we wszyst kich ty pach przed się biorstw (flek -
so gra ficz nych o 10%, of f se to wych o 7% oraz si to dru ko wych aż o 30%).
Na ryn kach za gra nicz nych le piej ra dzą so bie fir my dru ku ją ce opa ko wa -
nia (2/3 z nich de kla ru je pro duk cję na eks port, co ozna cza nie wiel ki (3%)
spa dek wzglę dem ze szło rocz nych wy ni ków); w przy pad ku po zo sta łych
firm po li gra ficz nych od se tek ten wy no si 33% (przed ro kiem – 46%). 

Przed się bior stwa po li gra ficz ne eks por tu ją sze ro ką ga mę pro duk tów
i usług po li gra ficz nych. Py ta ni o za kres ofer ty eks por to wej przed sta wi -
cie le mi kro przed się biorstw (do 9 pra cow ni ków) naj czę ściej wy mie nia li
druk of f se to wy, druk ulo tek i ka ta lo gów; ma łych firm (po wy żej 10 za -
trud nio nych) – druk ka ta lo gów, ksią żek oraz opa ko wań, natomiast śred -
nich i du żych firm (po wy żej 50 pra cow ni ków) – opa ko wań, ka ta lo gów,
ksią żek, fo lii, ety kiet i ulo tek. 

Fir my po li gra ficz ne eks por tu ją ce swo je to wa ry lub usłu gi zo sta ły po -
pro szo ne o wska za nie mak sy mal nie 3 kra jów, do któ rych sprze da ją swo -
ją ofer tę. Naj czę ściej wy mie nia nym przez re spon den tów kie run kiem

The study also covered exports by business profile. Much like last
year, the largest number of international customers was attracted by
flexo printing companies (63%), outperforming offset printers (54%) and
screen printers (28%). Notably, there has been a decline in the scale of
exports in all types of enterprises (flexo printing by 10%, offset printing
by 7% and screen printing by as much as 30%). Package printing
companies fare better on international markets (2/3 of them declare
exports, which marks a slight decline versus the last year’s study: by
3%). In the case of the remaining printing companies, this share is 33%
(versus 46% one year ago). 

Polish printing enterprises export a broad range of printing products
and services. When asked about the range of their export portfolios, the
respondents from micro businesses (employing up to 9 people) usually
mentioned offset printing, leaflets and catalogues. Small companies
(over 10 people) mentioned catalogues, books and packages whereas
medium-sized and large companies (over 50 people) reported the
printing of packages, catalogues, books, foil, labels and leaflets. 

Printing companies which export their goods and/or services to other
countries were asked to indicate up to three destination countries for
their products/services. As in the previous survey, German remains the
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Sprzedaż produktów i usług na rynkach zagranicznych przez firmy poligraficzne
Printing companies’ sale of products and services on foreign markets
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eks por tu po zo sta ły – wzo rem ubie gło rocz ne go ba da nia – Niem cy.
Współ pra cę eks por to wą z na szym za chod nim są sia dem za de kla ro wa ło
52% an kie to wa nych (rok te mu – 59%). Wy ni ki po twier dza ją wspo mnia -
ny wcze śniej w tym roz dzia le spa dek po zio mu eks por tu pol skich firm
po li gra ficz nych. Co wię cej, o ile w ubie gło rocz nym ba da niu 8 kra jów
zo sta ło wy mie nio nych ja ko kie ru nek eks por tu przez co naj mniej 10%
re spon den tów (Niem cy, Fran cja, Wiel ka Bry ta nia, Ho lan dia, Szwe cja,
Cze chy, Da nia, Ro sja), w tym ro ku tylko 5 krajów uzyskało wynik 10%
lub więcej. 

W po rów na niu z ubie gło rocz nym ba da niem zna czą co wzro sła licz ba
firm, któ re w 2015 r. nie zde cy do wa ły się na eks port swo ich to wa rów
i usług i sku pi ły się wy łącz nie na kra jo wym ryn ku (57%; rok te mu –
45%). Py ta ni o po wo dy, dla któ rych fir my po li gra ficz ne nie eks por tu ją
swo ich to wa rów lub usług, więk szość uczest ni ków ba da nia wska za ła
zbyt ma łą ska lę dzia łal no ści wła snej fir my i/lub na sta wie nie na dzia ła -
nia o lo kal nych cha rak te rze (80%; przed ro kiem – 76%). Ta ką przy czy -
nę naj czę ściej wy mie nia ją – co oczy wi ste – mi kro przed się bior stwa
(86%), ale tak że po ło wa firm śred nich i du żych. Brak zna jo mo ści ryn -
ków za gra nicz nych, a tak że trud no ści ze zna le zie niem od po wied nich
part ne rów biz ne so wych to po wo dy naj czę ściej wy mie nia ne przez fir my
śred nie i du że (po 50% wska zań w tej ka te go rii przed się biorstw). W po -
rów na niu z ubie gło rocz nym ba da niem znacz nie wzro sła licz ba firm za -
do wo lo nych z po zio mu przy cho dów uzy ski wa nych w kra ju i z te go
po wo du nie an ga żu ją się w sprze daż za gra nicz ną (44%; w ubie gło rocz -

most popular export destination. 52% of respondents declared working
with this western neighbour (59% one year ago). These findings confirm
the decline in Polish exports in the printing sector mentioned earlier in
this chapter. Moreover, while at least 10% of the respondents mentioned
eight destination countries for their exports last year (Germany, France,
United Kingdom, the Netherlands, Sweden, Czech Republic, Denmark
and Russia), this year only five countries were mentioned by at least
10% of respondents.

In comparison with the last year’s study, there has been a significant
increase in the number of companies which did not export their products
or services in 2015 and focused exclusively on the domestic market (57%
now versus 45% one year ago). When asked about the reasons for not
exporting, most survey participants mentioned the small scale of their
business and/or a focus on the local market (80% now versus 76% one
year ago). Quite obviously, this reason was mentioned most commonly
by micro businesses (86%) but also a half of medium-sized and large
companies. Lack of knowledge of foreign markets as well as problems
with finding the right business partners were the reasons most
commonly mentioned by medium-sized and large companies (50% of
mentioned each in this size category). In comparison with the last year’s
study, there has been a considerable increase in the number of
companies which are satisfied with their revenues earned in Poland and,
thus, seeing no need to get involved in selling to other countries (44%
now versus 35% in the last year’s study). This year’s results also show

2016

36



Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland
2016

Powody, dla których firmy poligraficzne nie eksportują swoich towarów i usług
Reasons why printing companies do not export their products and services 
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that the last 12 months did not bring a solution to the absence of active
government support for the printing industry. Lack of public support was
the reason for non-exporting: it is currently declared by a larger number
of the respondents (32% now versus 30% one year ago). 

Development funds are among the available forms of public support
for printing companies. Our survey has shown a decline in the number
of companies which had used this form of assistance in the last 2-3 years
(21% now versus 24% one year ago) and which declare their willingness
to take advantage of EU funding in the next 2-3 years (44% now, down
by 5 percentage points versus the least year’s survey). The study has
also confirmed low importance of central and local government funds
as a source of financial support for printing businesses in Poland. In
comparison with the previous survey, there has been a slight increase
(up by 1 percentage point) in the number of companies claiming they
had not used any public grants or subsidies in the last 2-3 years (to
70%). 51% of the respondent enterprises declare no intention to use
such support in the coming 2-3 years (47% one year ago). 

The respondents were asked about the type of activities undertaken in
the last 2-3 years to grow their business. Their answers provide a picture
of an overall decline in growth-boosting activities. There was no category
in the survey where companies would increase the total funds for
investments in solutions which represent added value sought by
customers on today’s highly competitive printing market. While the use
of advisory services has not been a priority of Polish enterprises to date
(much like the increase in R&D when low labour costs were the main driver
of sales), yet the progressing reduction in the scale of investments in waste
management strategies (declared by 37% of the enterprises now versus
43% one year ago) and implementation of environment-friendly solutions
(39% now versus 46% one year ago) marks a clear departure from the
practice of recent years. This applies, however, nearly exclusively
companies employing under 50 people. In contrast, medium-sized and
large companies elevated their investments in 2015 in nearly all of the
studied categories (except implementation of significant innovations). 

nym ba da niu – 35%). Te go rocz ne wy ni ki po ka zu ją jed no cze śnie, że
przez ostat nie 12 mie się cy nie uda ło się roz wią zać bo lącz ki, ja ką jest
brak ak tyw ne go wspie ra nia prze my słu po li gra ficz ne go przez agen cje
rzą do we. Brak wspar cia pu blicz ne go ja ko przy czy nę re zy gna cji z eks -
por tu to wa rów i usług de kla ru je obec nie więk sza licz ba an kie to wa nych
niż po przed nio (32%; rok te mu – 30%). 

Jed ną z form wspar cia pu blicz ne go dla przed się biorstw po li gra ficz -
nych są środ ki po zy ski wa ne w ra mach fun du szy roz wo jo wych. Ba da nie
wska zu je na spa dek licz by firm, któ re sko rzy sta ły z tej for my po mo cy
w ostat nich 2-3 la tach (21%; przed ro kiem – 24%) i któ re de kla ru ją chęć
się gnię cia po unij ne fun du sze w ko lej nych 2-3 la tach (44%; o 5 punk -
tów pro cen to wych mniej niż wy nio sły ubie gło rocz ne wy ni ki an kie ty).
Ba da nie po twier dzi ło rów nież nie wiel kie zna cze nie fun du szy rzą do wych
i sa mo rzą do wych ja ko źró dła do fi nan so wa nia do dzia łal no ści przed się -
biorstw po li gra ficz nych. W po rów na niu z po przed nim ba da niem nie -
znacz nie, bo o 1 punkt pro cen to wy, wzro sła licz ba de kla ra cji, że fir ma
nie ko rzy sta ła z żad nej for my pu blicz nych do ta cji w ostat nich 2-3 la tach
(do 70%); 51% ba da nych przed się biorstw przy zna je, że nie za mie rza
z nich sko rzy stać tak że w naj bliż szych 2-3 la tach (rok te mu – 47%). 

Re spon den ci zo sta li za py ta ni o ro dzaj pro wa dzo nych dzia łań, któ re
pod ję li w ostat nich 2-3 la tach z my ślą o roz wo ju swej fir my. Ich od po -
wie dzi ry su ją ob raz ge ne ral ne go spad ku ska li dzia łań pro ro zwo jo wych
w ra mach przed się biorstw; w żad nej z ka te go rii wy mie nio nych w an -
kie cie fir my ogó łem nie zwięk szy ły środ ków na in we sty cje w roz wią za -
nia, któ re na dzi siej szym, sil nie kon ku ren cyj nym ryn ku po li gra ficz nym
sta ją się war to ścią do da ną po szu ki wa ną przez klien tów. O ile ko rzy sta -
nie z po mo cy firm do rad czych nie na le ża ło do tych czas do prio ry te tów
pol skich przed się biorstw (po dob nie jak po no sze nie wy dat ków na ba -
da nia B&R w wa run kach, gdy o sprze da ży de cy do wa ły głów nie ni skie
kosz ty pra cy), o ty le po stę pu ją ca re duk cja ska li in we sty cji w stra te gie
za rzą dza nia od pa da mi (de kla ro wa ne przez 37% przed się biorstw; rok
te mu – 43%) oraz wdra ża nie roz wią zań pro śro do wi sko wych (39%;
przed ro kiem – 46%) sta no wi dość wy raź ne odej ście od prak ty ki ostat -
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nich lat. Do ty czy to jed nak nie mal wy łącz nie firm za trud nia ją cych mniej
niż 50 pra cow ni ków; fir my śred nie i du że w 2015 r. zwięk szy ły swo je
in we sty cje nie mal we wszyst kich ba da nych ka te go riach (z wy jąt kiem
wdra ża nia istot nych in no wa cji). 

2016

Działania firm poligraficznych w ciągu ostatnich 2-3 lat
Activities of printing companies in the last 2-3 years
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Po raz trze ci w an kie cie opi su ją cej pol ski ry nek po li gra ficz ny za -
da li śmy przed się bior com py ta nie, jak oce nia ją sys tem kształ ce nia
pra cow ni ków te go sek to ra w Pol sce. W po rów na niu z ubie gło rocz -
nym ba da niem, w któ rym re spon den ci wy ra zi li swo je nie za do wo -
le nie dotyczące sys te mu edu ka cji, opi nie ba da nych przed sta wi cie li
bran ży po li gra ficz nej w obec nym ro ku wy pa da ją jesz cze go rzej.
Zda niem prze wa ża ją cej więk szo ści an kie to wa nych uczel nie tech -
nicz ne oraz po li gra ficz ne szko ły za wo do we nie ra dzą so bie z edu -
ka cją mło dych po li gra fów, co spra wia, że bra ki w edu ka cji mu szą
oni ła tać po roz po czę ciu za wo do wej ak tyw no ści, w fir mach swo -
ich pra co daw ców.

Od se tek firm po li gra ficz nych skar żą cych się na zbyt ma łą licz bę do -
brze wy kształ co nych fa chow ców na ryn ku pra cy wzrósł wy raź nie –
w po rów na niu z ubie gło rocz nym ba da niem – w więk szo ści spe cja li za -
cji. Wy jąt kiem są przed się bior stwa świad czą ce usłu gi wy koń cze nia
po dru ku, w któ rych obec nie tyl ko nie co po nad po ło wa an kie to wa nych
przy zna je, że mło dzi adep ci sztu ki po li gra ficz nej nie speł nia ją ocze ki wań
pra co daw ców (55%; przed ro kiem – 71%). W po zo sta łych sek to rach po -
li gra fii uwa ża tak nie mniej niż trzy czwar te uczest ni ków ba da nia. Naj -
więk szy wzrost ocen negatywnych przy pa da na dru kar nie cy fro we
(76%), któ re w ubie głym ro ku naj le piej po strze ga ły po ziom kształ ce nia
(w ubie gło rocz nym ba da niu – 51% ocen ne ga tyw nych).

Sy tu acja wy glą da nie co ina czej, gdy od po wie dzi do ty czą py ta nia
o oce nę licz by do brze wy kształ co nych fa chow ców w za kre sie spe cja li -
za cji ba da nych przed się biorstw. W tym ba da niu naj mniej za strze żeń

For the third time ever, we asked Polish printing companies
about their assessment of the training system for would-be
employees in that sector in Poland. In comparison with the last
year’s study, which also revealed that the system was far below
the expectations, the opinions expressed by the surveyed printing
companies this year were even less favourable. The vast majority
of the respondents felt that technical schools as well as vocational
schools specialising in the printing trade did not train their
graduates properly, which means that graduates have to ‘patch up’
gaps in their education after starting a job.

The share of printing companies complaining about an insufficient
number of well-qualified specialists on the labour market has visibly
increased since the last year’s study in most specialisations. The only
exception were companies which engage in finishing services where
only slightly more than a half of the respondents admit that young
graduates of printing schools do not meet employers’ expectations (55%
now versus 71% one year ago). In the remaining segments of the
printing industry, this opinion is shared by at least three quarters of the
respondents. The greatest increase in negative opinions was observed
among digital printing businesses (76%), which were most optimistic
about the quality of graduates last year (51% of negative opinions in
the last year’s survey).

The situation looks slightly different when we ask about the
assessment of the number of well-qualified specialists in the surveyed
companies’ areas of specialisation. In this year’s study, the least negative

System kształcenia pracowników branży
poligraficznej w ocenie przedsiębiorców
Printing education as seen by entrepreneurs

Odsetek przedsiębiorstw poligraficznych skarżących się na zbyt małą liczbę dobrze 
wykształconych fachowców na rynku pracy
Percentage of printing companies complaining about the insufficient number of well-trained 
specialists on the labour market
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fachowców w zakresie specjalizacji badanych przedsiębiorstw
Percentage of printing companies complaining about the insufficient number of well-trained specialists 
in the surveyed companies’ area of specialisation
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do po zio mu wy kształ ce nia pra cow ni ków pod ką tem okre ślo nych umie -
jęt no ści wy ra zi ły przed się bior stwa zaj mu ją ce się przy go to wa niem
do dru ku (pre press); je dy nie 38% firm bio rą cych udział w ba da niu twier -
dzi, że ich wie dza jest nie wy star cza ją ca. W po zo sta łych przy pad kach
opi nie ne ga tyw ne zdo mi no wa ły wy ni ki ba da nia i miesz czą się w za kre -
sie od 68% skarg (jak w przy pad ku dru kar ni cy fro wych) po 83% (w przy -
pad ku flek so gra fii). 

Wyj ściem z sy tu acji, w któ rej więk szość przed się bior ców oce nia do -
stęp do fa cho wej si ły ro bo czej ja ko nie do sta tecz ny, mo gą być szko le nia
pod no szą ce kwa li fi ka cje pra cow ni ków. Ich zna cze nie po win no ro snąć
tym bar dziej, gdy wy kształ ce nie za trud nio nych nie po kry wa się z wy ko -
ny wa ną przez nich pra cą. Dla te go zgod nie z przy pusz cze nia mi naj czę -
ściej prze pro wa dza ne szko le nia do ty czą pro duk cji (23%) oraz tech no lo gii
(21%), nie znacz nie wy prze dza jąc szko le nia sprze da ży (20%). Jed nak
w każ dej z ka te go rii wy mie nio nej w ba da niu de kla ro wa na licz ba szko -
leń jest mniej sza niż po przed nio (w 2014 r. od po wied nio: 26%, 25%
i 22%). 

comments about the quality of education and the degree to which their
expectations were met came from prepress companies. Only 38% of the
respondents claimed that graduates had insufficient knowledge or skills.
In the remaining cases, negative opinions prevailed and fell between
68% (as in the case of digital printing companies) and 83% (flexo
printing businesses). 

One solution to the problem of insufficient access to well-qualified
labour (as seen by most of the surveyed entrepreneurs) would be to
organise training programmes to improve staff’s qualifications. Their
importance should increase since the education of the employees does
not address the needs of the work they actually perform. For this reason,
quite understandably, training courses focus predominantly on
production (23%) and technologies (21%), slightly outperforming the
frequency of sales training (20%). However, the declared number of
training courses is lower than before in each surveyed category
(respectively 26%, 25% and 22% in 2014). 

2016

Szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne w ostatnim roku w firmach poligraficznych
Outsourced training in printing companies during the last year

23% 77%

21% 79%

20% 80%

15% 85%

15% 85%

Szkolenia były prowadzone
Training was conducted

Szkolenia nie były prowadzone
Training was not conducted

N=247
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Szacunkowy udział zamówień otrzymywanych drogą internetową
Estimated share of orders received via the Internet 

56%

51%

61%

67%
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Eks pan sja tech ni ki cy fro wej do wszyst kich eta pów pro duk cji po -
li gra ficz nej: od po zy ski wa nia zle ceń, a na stęp nie ich ak cep ta cji
przez klien ta dro gą elek tro nicz ną, po pełny pro ces wy twór czy
wspie ra ny przez spe cja li stycz ne pro gra my do za rzą dza nia pro duk -
cją, sta ła się co dzien no ścią wie lu pol skich dru kar ni. W po rów na niu
z ubie gło rocz nym ba da niem wi dać nie znacz ny spa dek po zio mu wy -
ko rzy sta nia In ter ne tu do po zy ski wa nia i ak cep to wa nia zle ceń przez
pol skie fir my po li gra ficz ne, ale jed no cze śnie więk szą skłon ność
do in we sto wa nia w spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie wy ko rzy sty -
wa ne w przed się bior stwach do pro wa dze nia roz li czeń fi nan so wo -
-księ go wych, za rzą dza nia pro duk cją i wspar cia sprze da ży. 

Wbrew po tocz ne mu mnie ma niu, że po pu la ry za cja In ter ne tu w biz ne -
sie – za pew nia ją ca ko rzy ści kon ku ren cyj ne w ro dza ju spraw niej szej re -
ali za cji za mó wień czy zwięk sze nia efek tyw no ści dzia ła nia firm –
po win na po stę po wać z ro ku na rok, w 2015 r. na stą pił nie znacz ny, ale
za uwa żal ny spa dek ska li wykorzystania Internetu przez fir my po li gra -
ficz ne do po zy ski wa nia zle ceń. Udział ta kich za mó wień w ba da nych fir -
mach wy niósł 56% i zmniej szył się o 3 punk ty pro cen to we
w po rów na niu z ubie gło rocz nym ba da niem. Róż ni ce sta ją się jesz cze
wy raź niej sze, gdy weź mie my pod uwa gę kry te rium wiel ko ści firm; o ile
przed ro kiem róż ni ce mię dzy róż ny mi ka te go ria mi przed się biorstw (mi -
kro, ma ły mi oraz śred ni mi i du ży mi) by ły mar gi nal ne, tym ra zem za zna -
cza ją się znacz nie wy raź niej. Mi kro przed się bior stwa i ma łe fir my

The expansion of digital technologies at all stages of printing
production, from order solicitation through electronic acceptance
by customers to finished production, supported by specialist
production management software, has become the daily bread of
many Polish printing houses. In comparison with the last year’s
study, there has been a slight decline among Polish printing
businesses in the use of the Internet to solicit and accept orders,
but there is also a greater propensity to invest in specialised
external software used by companies to carry out financial
settlements and accounting, production management and sales
support. 

Contrary to popular belief that the spread of the Internet in business
should progress year after year (providing a competitive advantage, such
as more efficient order processing or boosted performance), 2015 saw a
slight yet visible decline in the scale of Internet use by printing businesses
to solicit orders. The share of such orders in the surveyed companies
totalled 56% and shrank by three percentage points in comparison with
the last year’s study. The differences become even more marked if we
look at business size. While one year ago the differences between various
categories of companies (micro, small as well as medium-sized and large)
were marginal, this time they are more marked. Micro businesses and
small enterprises declare a smaller share of orders received electronically
(respectively: 51% and 61%; versus 56% and 64% in the last year’s

Informatyzacja polskich przedsiębiorstw
poligraficznych
Informatisation of Polish printing companies

Ogółem
Total

Firmy mikro
Micro-companies

Firmy małe
Small companies

Firmy
średnie i duże

Medium and
large companies

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

W znacznym
Significant

W średnim
Moderate

W niskim
Low
Nie wiem
Don’t know

Ich znaczenie spadnie
Importance will decline

W ogółe nie zyskają 
na znaczeniu
No increase in importance

38% 29% 11% 9%
2%

11%

22%

6%

16%

3%
7%45%

30% 24% 10% 14%

22% 33% 29%

29% 10%
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Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

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

41



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

de kla ru ją mniej szy udział zle ceń otrzy my wa nych dro gą elek tro nicz ną
(od po wied nio 51% i 61%; w ze szło rocz nym ba da niu 56% i 64%). Wy -
nik mo że za ska ki wać szcze gól nie w od nie sie niu do firm za trud nia ją cych
do 9 pra cow ni ków; wy da je się, że uprosz cze nie pro ce du ry i skró ce nie
cza su do tar cia do klien ta, osią ga ne za po śred nic twem po wszech nie do -
stęp nych i kon ku ren cyj nych ce no wo środ ków (wła snej stro ny
internetowej), po win no być dla tych przed się biorstw szcze gól nie atrak -
cyj ne w do bie na si la ją cej się wal ki o zle ce nia. Zwłasz cza że brak – lub
nie wy star cza ją ca licz ba – roz wią zań IT sta no wi ry zy ko po zo sta nia po za
nur tem tech no lo gicz nym, z ja kim wiąże się współ cze sny biz nes, tak że
po li gra ficz ny. Bardziej do strze ga ją to śred nie i du że przed się bior stwa,
któ re wy raź nie zwięk szy ły ska lę in ter ne to wej ob słu gi klien tów  (do 67%
w po rów na niu z 58% w po przed nim ro ku).

Fir my, któ re wzię ły udział w an kie cie, na dal w zde cy do wa nej więk -
szo ści zga dza ją się z po glą dem, że zna cze nie dru kar ni in ter ne to wych
w naj bliż szych 2-3 la tach bę dzie ro sło, jed nak są nie co mniej skłon ne
twier dzić, że bę dzie to wzrost znacz ny lub co naj mniej śred ni (ogó łem
ta ką opi nię wy ra zi ło 67% przed się biorstw; rok te mu – 70%). Po dob nie
jak w ze szłym ro ku zde cy do wa nie naj czę ściej prze ko na ne o co naj mniej
śred nim wzro ście zna cze nia dru kar ni in ter ne to wych są mi kro przed się -
bior stwa (74%, spa dek o 6 punk tów pro cen to wych); w przy pad ku firm
ma łych (54%; w ubie gło rocz nym ba da niu – 61%) i śred nich oraz du -
żych (55%; przed ro kiem – 67%) róż ni ce są już bar dziej wy raź ne. 

Od se tek firm ak tyw nie szu ka ją cych zle ceń za po śred nic twem prze tar -
gów in ter ne to wych po zo stał na zbli żo nym do ubie gło rocz ne go po zio -
mie. Sys te ma tycz nie ro bi to 9%, a czę sto 11% przedsiębiorstw.
W więk szym niż do tych czas stop niu za le ty ta kie go spo so bu po zy ski wa -
nia klien tów do ce nia ją fir my ma łe – sys te ma tycz nie lub śred nio czę sto
w prze tar gach in ter ne to wych uczest ni czy 30% przed się biorstw tej wiel -
ko ści (w ubie głym ro ku 23%) oraz śred nie i du że (26%; w ze szło rocz -
nym ba da niu – 21%). Na dal jed nak do mi nu ją przed się bior stwa, któ re
nie szu ka ją zle ceń w ten spo sób lub czy nią to bar dzo rzad ko. 

Udział firm po sia da ją cych spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie do ob słu -
gi zle ceń przez In ter net wyniósł 31% dla ogó łu ba da nych przed się -
biorstw (o 3 punk ty pro cen to we wię cej niż przed ro kiem). Stan
po sia da nia sto sow ne go opro gra mo wa nia przez fir my mi kro nie zmie nił
się (21%), w od róż nie niu od firm ma łych (47%, w ze szłym ro ku – 31%)
oraz śred nich i du żych (46%; rok te mu – 33%). 

survey). This result may be surprising, especially with regard to
companies employing up to 9 people. It seems that in the times of ever
more fierce competition for jobs, the simplification of procedures and
shorter time needed to find a client via commonly accessible and cost-
effective means (such as a corporate website) should be particularly
attractive to those companies, especially since an insufficient number of
IT solutions (or lack thereof) may push a company out of the flow of
technological developments in modern business, including the printing
industry. This factor is more appreciated by medium-sized and large
enterprises, which have clearly expanded the scale of online customer
service: up to 67% in comparison with 58% last year.

The vast majority of companies which took part in our survey continue
to agree with the view that the importance of online printing shops in
the coming 2–3 years will grow, yet they are slightly less likely to claim
that this will be a significant, or at least a moderate, increase (in total,
this opinion was expressed by 67% of the enterprises vs. 70% one year
ago). Much as last year, the surveyed micro businesses are by far most
convinced about at least moderate increase in importance of online
printing shops (74%, down by 6 percentage points). The differences are
more distinct in the case of small companies (54% vs. 61% last year) as
well as medium-sized and large enterprises (55% vs. 67% one year
earlier). 

The share of companies which actively seek orders via online auctions
has remained similar to the last year’s figure. This kind of effort is
regularly undertaken by 9% of the surveyed companies, with 11% doing
it often. The advantages of this way of soliciting jobs are now more
appreciated by small enterprises: 30% of enterprises from this size
category take part in online auctions regularly or moderately frequently
(23% last year) and a similar share of medium-sized and large
companies do so as well (26% now versus 21% in the last year’s
survey). However, the prevailing share of enterprises either do not seek
orders using this method or do so very rarely. 

The share of companies which own specialised order processing
software for online orders has reached 31% for the total sample (up by
3 percentage points versus last year). The ownership of such software
among micro companies has not changed (21%), as opposed to small
companies (47% vs. 31% last year) and medium-sized and large players
(46% now versus 33% one year ago). 

2016

Ogółem
Total

Firmy mikro
Micro-companies

Firmy małe
Small companies

Firmy
średnie i duże

Medium and
large companies

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

Systematycznie
Regularly

Często
Frequently

Sporadycznie
Occasionally

Nigdy
Never

Bardzo rzadko
Very rarely

9% 11% 26% 14% 40%

47%25%3%

16% 14% 28% 6% 36%

17% 9% 26% 24% 24%

11% 14%

N=247
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Udział firm posiadających specjalistyczne oprogramowanie do obsługi zleceń przez Internet
Share of companies with specialized software for online order processing 

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

31% 69%

21%

47% 53%

46% 54%

79%
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Re spon den ci zo sta li za py ta ni o in ne roz wią za nia w za kre sie in fra struk -
tu ry IT, któ re wy ko rzy stu ją w swo ich fir mach. Naj czę ściej sto so wa nym
ty pem opro gra mo wa nia są pro gra my fi nan so wo -księ go we; w każ dej
z ka te go rii firm (mi kro, ma łych, śred nich i du żych) od se tek przed się -
biorstw, któ re je wy ko rzy stu ją, prze kro czył 90%. 

W przy pad ku pro gra mów o więk szym stop niu kom plek so wo ści, a co
się z tym na ogół wią że – rów nież droż szych – zde cy do wa nie bar dziej
skłon ne do ko rzy sta nia z ich za let są fir my śred nie i du że. Aż 67% spo -
śród nich po sia da spe cja li stycz ne pro gra my do za rzą dza nia pro duk cją
(rok te mu – 65%). Po nad 60% ma wdro żo ny sys tem ERP wspo ma ga ją -
cy za rzą dza nie przed się bior stwem i jest to wy nik o 8 punk tów pro cen -
to wych lep szy niż w po przed nim ba da niu. Wię cej niż do tych czas firm
za trud nia ją cych co naj mniej 50 pra cow ni ków de kla ru je rów nież ko rzy -
sta nie ze spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia CRM do wspar cia sprze -
da ży i za rzą dza nia re la cja mi z klien ta mi (52% w po rów na niu z 47%
przed ro kiem). Je dy ną ka te go rią opro gra mo wa nia, któ re go po pu lar ność
w po rów na niu z ubie głym ro kiem spa dła w fir mach śred nich i du żych,
są roz wią za nia słu żą ce do za rzą dza nia in for ma cją (MIS), których po sia -
da nie za de kla ro wa ło 22% przed się biorstw (w ubie gło rocz nym ba da niu
– 29%). 

W ba da niu pod ję to rów nież kwe stię pro mo cji ofe ro wa nych pro duk -
tów i usług w In ter ne cie. Zde cy do wa na więk szość firm (po nad 90%) po -
sia da wła sną stro nę in ter ne to wą, ale w więk szej czę ści przy pad ków
opie kę nad jej pro wa dze niem spra wu je wy de le go wa ny do te go wła sny
pra cow nik (72%) niż pro fe sjo na li sta z ze wnątrz (20%). Natomiast 49%
firm de kla ru je po sia da nie swe go pro fi lu in ter ne to we go w ba zach firm,
ale jest to me dium ko mu ni ka cji, któ re znacz nie stra ci ło na zna cze niu (rok
te mu – 60%), zwłasz cza w po rów na niu z por ta la mi spo łecz no ścio wy mi
(przede wszyst kim Fa ce bo okiem), na któ rych swo je kon ta ma już 46%
ba da nych przed się biorstw. 

The respondents were also asked about other IT solutions used in
their companies. Financial and accounting applications are the most
commonly used applications. In all size categories (micro, small,
medium-sized and large) the share of enterprises using those tools
exceeded 90%. 

As regards more complex and, consequently, more expensive
software, medium-sized and large companies are much more likely to
use them. 67% of this group use specialised production management
software (65% a year ago). Over 60% have implemented an ERP system
supporting business management and this result is by eight percentage
points higher versus the previous survey. A larger number of companies
employing at least 50 people also declare using specialised CRM
software to support sales and manage customer relations (52%, in
comparison with 47% one year ago). Management information systems
(MIS) are the only software category whose popularity has fallen in
medium-sized and large companies since last year: 22% of the
enterprises declared having one (29% in the last year’s study).

The survey also asked about promoting products and services online.
The vast majority of the surveyed companies (over 90%) have their own
website but in the prevailing majority of cases the website is
administered by a dedicated staff member (72%) rather than an external
professional (20%). 49% of the companies declare having a profile in
corporate databases but this medium of communication has lost a lot
of its importance (60% one year ago), especially in comparison with
social media (most notably Facebook), where 46% of the enterprises
already have an account. 

Much as in previous years, companies show little interest in
promoting their services via banners and ads posted on industry portals
(16%, down by 2 percentage points versus one year ago) or in using
mass mailing programmes (9% now versus 15% a year ago). 

Among new tools applied by printing businesses one can mention
mobile apps, which are used to promote the business and contact the

2016

Oprogramowanie wykorzystane w firmach poligraficznych 
Software used by printing companies  

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

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

Specjalistyczny program do zarządzania produkcją
Specialised production management software

Program finansowo-księgowy
Financial & accounting software

N=247
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Sposoby promocji stosowane w firmach poligraficznych
Methods of promotion used by printing companies
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Niektóre firmy podały, że ich strona internetowa jest zarządzana zarówno przez własnych pracowników, 
jak i przez podmiot zewnętrzny
Some companies stated that their website was managed in-house and by an external service provider
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Po dob nie jak w la tach po przed nich fir my wy ka zu ją nie wiel kie za in te -
re so wa nie pro mo cją swych usług po przez ba ne ry i re kla my za miesz cza -
ne na bran żo wych por ta lach in ter ne to wych (16%, o 2 punk ty
pro cen to we mniej niż przed ro kiem) oraz sto so wa niem pro gra mów
do roz sy ła nia ma so we go ma ilin gu (9%, rok te mu – 15%). 

Jed nym z no wych na rzę dzi sto sow nych przez fir my po li gra ficz ne są
apli ka cje mo bil ne, wy ko rzy sty wa ne do pro mo cji dru kar ni i kon tak tu
z klien tem, np. przez umoż li wie nie mu skła da nia za mó wień za po śred -
nic twem smart fo na lub ta ble tu. Na ra zie ta ka for ma dzia łal no ści nie cie -
szy się po wszech nym za in te re so wa niem: je dy nie 7% firm za de kla ro wa ło
ich po sia da nie i jest to spa dek o 3 punk ty pro cen to we wzglę dem ze -
szło rocz ne go ba da nia, gdy py ta nie o apli ka cje mo bil ne po ja wi ło się
w an kie cie po raz pierw szy. 

customers, e.g. by enabling order placement via a smartphone or a
tablet. To date, this solution has not attracted universal interest: merely
7% of companies declared using such apps, which is down by three
percentage points versus last year, when the question about mobile
apps was asked for the first time. 
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Rok po ro ku druk cy fro wy ła mie ko lej ne ba rie ry, sta jąc się co raz
bar dziej wy daj ny, opła cal ny i wszech stron ny. Po sia da nie pro fe sjo -
nal nych ma szyn cy fro wych, któ re umoż li wia ją roz sze rze nie ofer ty
o ni sko na kła do wą i w peł ni sper so na li zo wa ną pro duk cję, sta je się
dla wie lu firm szan są na roz sze rze nie port fo lio klien tów. Szcze gól -
nie chęt nie ko rzy sta ją z nie go mi kro przed się bior stwa, wśród któ -
rych bli sko 1/3 uczy ni ła ze świad cze nia usług dru ku cy fro we go
głów ne źró dło swo ich do cho dów. 

Po sia da nie w ofer cie usług dru ku cy fro we go przy no si przed się bior -
stwom po li gra ficz nym wie le ko rzy ści: po zwa la na re ali zo wa nie zle ceń
„od rę ki”, w ja ko ści zbli żo nej do dru ku of f se to we go, na wie lu pod ło -
żach i w sze ro kim prze dzia le gra ma tur, w ni skich, sper so na li zo wa nych
na kła dach. Spo śród firm prze ba da nych na po trze by ni niej sze go ra por tu
nie speł na co pią ta sto su je druk cy fro wy ja ko do mi nu ją cą tech no lo gię
(17%, o 2 punk ty pro cen to we wię cej niż przed ro kiem), a bli sko co trze -
cia (32%, w ostat niej edy cji ba da nia – 31%) ja ko tech no lo gię uzu peł -
nia ją cą. Z uwa gi na swo ją spe cy fi kę, a także mniej sze kosz ty po no szo ne
przy otwar ciu i pro wa dze niu biz ne su dru ku cy fro we go głów nym do -
staw cą usług w tym seg men cie są mi kro przed się bior stwa (w 23% jest
to tech no lo gia do mi nu ją ca, a w 33% do dat ko wa). W przy pad ku firm
ma łych udzia ły te wy no szą od po wied nio 8% i 33%, a wśród firm śred -
nich i du żych – 4% i 28%. 

Po ło wa przed się biorstw ko rzy sta z druku cyfrowego od po nad 5 lat
(51%; w ro ku ubie głym – 55%); w sto sun ku do po przed nie go ba da nia
nie zmie ni ła się za to licz ba dru kar ni ma ją cych krót sze niż 1 rok do świad -
cze nia z dru kiem cy fro wym (7%). 

Year after year, digital printing has overcome ever more barriers,
becoming more efficient, profitable and versatile. The presence of
professional digital printing machines, which allow companies to
expand their offering by adding low-circulation and fully
personalised production, has become a chance for many companies
to expand their client portfolio. This idea is particularly eagerly
embraced by micro businesses, where nearly 1/3 have turned
digital printing into their main source of income. 

The arrival of digital printing in the product range brings a whole
array of benefits to printing companies: it allows them to fulfil orders
‘here and now’ in the quality which is close to that of offset printing,
and to offer printing on various surfaces and a wide range of basis
weights, with customised end results, and a low numbers of copies.
One in five of companies surveyed this year uses digital printing as a
dominant technology (17%, up by 2 percentage points versus a year
ago), and nearly one in three use it as a supplementary technology
(32%, versus 31% in the last edition). Given their special characteristics,
as well as lower costs incurred when opening and running a digital
printing business, micro businesses are the main suppliers in this
segment (for 23% this is a dominant technology and 33% use it as an
additional one). Those shares are, respectively, 8% and 33% for small
companies, with 4% and 28% for medium-sized and large companies. 

A half of the surveyed enterprises have used this technology for more
than five years (51% now versus 55% last year). The share of printing
shops which have less than one year of experience with digital printing
has not changed since the last year’s survey (7%). 

Druk cyfrowy 
Digital printing 

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

Ogółem
Total
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Micro-companies
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Small 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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Metody obróbki końcowej wydruków cyfrowych stosowane przez firmy poligraficzne
Finishing methods applied for digital printouts by printing companies 
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31% firm (o 5 punk tów pro cen to wych mniej niż w ze szło rocz nym ba -
da niu) de kla ru je, że druk cy fro wy za pew nia nie wię cej niż 10% ich cał -
ko wi tych przy cho dów i jest to na dal gru pa do mi nu ją ca. Zwięk szy ła się
na to miast licz ba firm, w któ rych druk cy fro wy sta no wi po nad 50% przy -
cho dów (26%, o 7 punk tów pro cen to wych wię cej niż przed ro kiem). 

Po twier dzo na zo sta ła ob ser wa cja, że im więk sze przed się bior stwo,
tym mniej szą część przy cho dów za pew nia jej druk cy fro wy. Aż 80% śred -
nich i du żych firm za de kla ro wa ło, że z tej tech no lo gii czer pie nie wię cej
niż 10% swych przy cho dów, a tyl ko 7%, że po nad 50% (rok te mu od -
po wied nio: 52% i 10%). Wśród firm mi kro od se tek ten wy no si od po -
wied nio 21% i 31%. 

Po stę pu ją ce roz po wszech nie nie tech no lo gii dru ku cy fro we go nie prze -
kła da się za tem na wzrost licz by firm (ogó łem), któ re uczy ni ły z nie go
trzon swo jej dzia łal no ści. Na wet w przed się bior stwach w nim się spe -
cja li zu ją cych znacz na część przy cho dów na dal po cho dzi ze sto so wa nia

31% companies (down by 5 percentage points versus the last year’s
survey) claim that digital printing brings no more than 10% of their total
revenues and this continues to be the dominant group. However, there
has been also an increase in the number of companies claiming this
technology accounts for more than 50% of their revenues (26%, up by
7 percentage points versus one year ago). 

Much as in the past, the larger the company, the smaller the share of
revenues earned from digital printing. As many as 80% of medium-sized
and large companies have declared that this technology generates no
more than 10% of their revenues, and only 7% mentioned a figure of
over 50% (respectively 52% and 10% one year ago). The respective
percentages for micro companies are 21% and 31%. 

The progressing expansion of digital printing technologies does not
translate into an increased number of companies (in total) which have
turned this technology into their core business. Even those which
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Ogółem
Total

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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in nych tech no lo gii dru ku. Choć druk cy fro wy po sia da wie le nie po wta -
rzal nych za let – przede wszyst kim nie ogra ni czo ną w prak ty ce moż li wość
per so na li za cji pro duk tu oraz opła cal ność przy ni sko na kła do wych zle ce -
niach – od po wie dzi re spon den tów su ge ru ją po dob nie jak przed ro kiem,
że w wie lu ob sza rach nie po tra fi on za stą pić dru ku of f se to we go i in nych
tra dy cyj nych tech no lo gii dru kar skich.

Zdecydowana większość firm – pytana o planowanie nakładów
inwestycyjnych w druk cyfrowy przez najbliższe 2-3 lata – zadeklarowała
zu peł ny brak za in te re so wa nia ta ki mi in we sty cja mi (48%, o 1 punkt pro -
cen to wy wię cej niż przed ro kiem) lub za in te re so wa nie w bar dzo ogra -
ni czo nym za kre sie, ozna cza ją ce chęć wy dat ko wa nia na ten cel nie wię cej
niż 10% rocz nych przy cho dów (30% firm, w ro ku po przed nim – 35%).
Po ka zu je to rze czy wi stą ska lę za an ga żo wa nia dru kar ni w roz wój usług
dru ku cy fro we go, a tak że zde cy do wa nie uzu peł nia ją cy – wzglę dem in -
nych tech no lo gii dru ku – cha rak ter tej usłu gi. Naj więk szy spa dek skłon -
no ści do in we sty cji wi dać po fir mach śred nich i du żych. Aż 60% z nich
nie pla nu je na kła dów in we sty cyj nych w za kła da nym okre sie (to aż o 17
punk tów pro cen to wych wię cej niż przed ro kiem), a w do dat ku żad na
nie za de kla ro wa ła chę ci po no sze nia na kła dów się ga ją cych wię cej niż
25% rocz nych przy cho dów (rok te mu – 15%). 

Mi mo tych sła bych wy ni ków pro por cjo nal nie więk sza chęć in we sto -
wa nia środ ków w druk cy fro wy przez fir my ma łe (za trud nia ją ce od 10
do 49 pra cow ni ków) spra wia ła, że ogól ny po ziom pla no wa nych wy dat -
ków na ten cel utrzy mał się na zbli żo nym do ze szło rocz ne go po zio mie.
30% dru kar ni chce za in we sto wać w tę tech no lo gię do 10% rocz nych
przy cho dów, a 22% prze zna czy na ten cel wię cej środ ków (w po przed -
nim ro ku od po wied nio 35% i 18%). 

War tość do da ną dru ku cy fro we go – po dob nie jak in nych tech no lo gii
dru ko wa nia – za pew nia ob rób ka koń co wa, któ ra de cy du je o atrak cyj -
no ści i osta tecz nym wy glą dzie wy dru ków. Współ cze śnie nie mal wszyst -
kie fir my sto su ją ce druk cy fro wy po sia da ją w swej ofer cie roz wią za nia
do wy koń cze nia po dru ku. Naj czę ściej sto so wa ny mi me to da mi są la mi -
no wa nie (ofe ru je je 73% ba da nych firm, rok te mu – 71%), bi go wa nie
(73%, rok te mu – 69%), sztan co wa nie (64%, rok te mu – 63%) oraz la -
kie ro wa nie (46%, rok te mu – 52%). 

specialise in digital printing, continue to earn a large share of revenues
from other printing technologies. And while digital printing has many
unique advantages, primarily unlimited customisation and profitability
in low-circulation jobs, the respondents’ answers suggest (much like
one year ago) that this technology cannot replace offset printing and
other traditional printing technologies in many areas.

When asked about their planned investment expenditures in the area
of digital printing in the coming 2-3 years, the vast majority of
companies declared total disinterest in such investments (48%, up by 1
percentage point versus one year ago) or very limited interest, allocating
no more than 10% of annual revenues for that purpose (30% of the
companies, versus 35% in the preceding year). This shows the actual
scale of engagement in the development of digital printing services and
the strongly supplementary nature of this service vis-à-vis other printing
technologies. The greatest decline in investment propensity was
recorded among medium-sized and large companies. As many as 60%
of them do not plan any investment expenditures in the period
concerned (as much as 17 percentage points more than one year ago)
and, moreover, none of them declared their willingness to incur
expenditures representing more than 25% of their annual revenues
(versus 15% one year ago). 

Despite those poor results, the comparably greater propensity among
small companies (10 to 49 employees) to invest in digital printing means
that the overall level of planned expenditures has remained at a similar
level in comparison with last year. 30% of printing houses want to invest
in that technology up to 10% of their annual revenues, and 22% will
allocate more funds for that purpose (respectively 35% and 18% in the
preceding year). 

Much as in other printing technologies, added value in digital printing
comes from finishing work, which determines the appeal and final
appearance of printed matter. At present, nearly all companies which
use digital printing have finishing solutions in their portfolio. The most
commonly used methods include lamination (offered by 73% of the
respondents, versus 71% one year ago), creasing (73% vs. 69% one
year ago), die cutting (64% vs. 63% one year ago) and varnishing (46%
vs. 52% one year ago). 
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Głów nym za sto so wa niem dru ku cy fro we go – mi mo co raz sil niej sze -
go wkra cza nia przez nie go w ob szar wiel kie go for ma tu – po zo sta je za -
druk ar ku szy. Jest on wy ko rzy sty wa ny przede wszyst kim do dru ku
ulo tek, bro szur i in nych ma te ria łów BTL – ta ką de kla ra cję zło ży ło 76%
ba da nych firm (w sto sun ku do ubie gło rocz ne go ba da nia spa dek o 3
punk ty pro cen to we). Nie speł na po ło wa dru kar ni wy ko rzy stu je tę tech -
no lo gię do za dru ku ksią żek (44%) lub ko pert (41%). Iden tycz nie jak
przed ro kiem 18% firm wy ko rzy stu je ni sko na kła do wy druk cy fro wy
do dru ko wa nia opa ko wań. 

Jed ną z naj więk szych za let dru ku cy fro we go jest moż li wość zmia ny
per so na li za cji wy dru ków. Brak ko niecz no ści przy go to wa nia for my dru -
ko wej spra wia, że przy każ dym ko lej nym eg zem pla rzu wy dru ku moż li -
wa jest zmia na ele men tów gra ficz nych i tek stu. Zwłasz cza w ob sza rze
mar ke tin gu druk cy fro wy otwie ra zu peł nie no we moż li wo ści – ma te ria -
ły re kla mo we mo gą być dru ko wa ne w sto sun ko wo du żych na kła dach,
a jed no cze śnie do sto so wa ne do po je dyn czych ad re sa tów. Z te go rocz -
nych ba dań wy ni ka, że świa do mość war to ści do da nej, ja ką za pew nia
druk per so na li zo wa ny, ro śnie wśród przed się bior ców. Aż 72% z nich za -
de kla ro wa ło wy ko rzy sta nie moż li wo ści per so na li za cji (64% w ro ku ubie -
głym). Fir my śred nie i du że, któ re przed ro kiem naj czę ściej pro po no wa ły
usłu gi per so na li za cji, tym ra zem ustą pi ły po la za rów no ma łym fir mom
(83%, w ze szło rocz nym ba da niu – 73%), jak i mi kro przed się bior stwom
(70%, przed ro kiem – 53%). 

Even though digital printing makes ever bolder incursions into the
world of large-format prints, sheetfed printing continues to be its main
application. It is used primarily to print leaflets, brochures, and other
BTL materials: this was declared by 76% of the companies (down by 3
percentage points versus last year). Just under a half of printing
companies use this technology to print books (44%) or envelopes (41%).
Exactly like one year ago, 18% companies use low-circulation digital
printing to produce printed packages. 

One of the greatest advantages of digital printing lies in the
personalisation of printed matter. As there is no need to prepare a
printing form, each subsequent copy can contain different graphics and
texts. Digital printing opens up new possibilities, especially in marketing:
advertising materials can be printed in relatively high numbers while
being individualised for different recipients. This year’s survey has
shown that the awareness of the added value provided by personalised
printing has been growing among entrepreneurs. 72% of them declared
the use of personalisation (64% last year). Medium-sized and large
companies, which were most likely to offer personalisation services one
year ago, this time gave way to small companies (83% vs. 73% in the
last year’s survey), and even micro businesses (70% vs. 53% one year
ago). 
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Flexography, as a universal technology for printed packaging production
based on flexible printing plates, has existed for many years. However, its
intensive development has been noted in the last four decades, stemming from
the synergy of several important factors, namely: 
• global consumption growth;
• changing perception of packages: not only as a way to protect the product

but also as a tool to draw attention of potential consumers;
• developing opportunities of package designing, manufacturing, sorting as

well as printing on the package.
Precisely this latter element was the factor behind the rapid growth of flexo

printing, i.e. the technology for printing on packaging surfaces which still has
the greatest potential for growth.

It all began with DuPont’s introduction of a photopolymer plate for flexo
printing in 1974, which opened up new possibilities for printing on virtually
any media: flexible foil, paper, cardboard etc.

Initially, the quality of the print was not a priority, yet many companies
quickly recognized the enormous potential of flexography: something that
other technologies did not have. The aforementioned rapidly increasing
demand, rising competition, globalisation, the ever shorter product lifecycles
and the desire to distinguish packages on the shelf were the factors which
initiated a trend whereby packages were produced in short and linguistically
diverse series. Flexography was a perfect response to this trend.

This was coupled with the quest for top quality printing, for premium
packaging as well as ordinary bulk packages as well as, for instance, carton boxes
for TV sets.

In the last dozen years or so, the flexo printing market in Poland has seen
rapid growth. With the availability of new technologies, the opened borders
and the creativity of Polish entrepreneurs, the Polish flexo printing sector has
become well known and appreciated across Europe.

Currently, Polish printing houses have very modern machinery, knowledge,
determination and, interestingly enough, tremendous optimism. These
elements are important for the promotion of Polish flexo printing among brand
owners, whether local or global. For the vast majority of companies, production
of packaging for export represents a dominant share of their revenues. With an
active presence on foreign markets, Polish companies are increasingly
incorporated in the structures of well-known and respected international
companies: this was one of the most important trends of the past year.

It is inspiring to know that in 2015 Polish prepress and printing shops were
more interested than other European enterprises in testing and rapid
implementation of the latest generation of printing plates with built-in flat point
in their daily production.

This technology, called DuPont Cyrel© EASY, allows enterprises to achieve
the highest optical densities as well as the reproduction of gradation and details
of the highlighted parts of the image, on an unprecedented scale. This effect is
obtained with the simplest technological means, without any additional steps
that would complicate the process and increase prepress costs. This is DuPont’s
response to customer suggestions, some of them coming from Poland. For this
reason, the market has actively responded to technologies which open up new
opportunities and enable companies to increase their competitiveness versus
rotogravure printing and digital printing.

We invite you to read the new version of the report which discusses the
aforementioned factors that help the industry to pursue further dynamic
growth in the field of flexo printing of packaging materials.

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

Flek so gra fia, ja ko uni wer sal na tech no lo gia za dru ku opa ko wań przy uży -
ciu ela stycz nych form dru ko wych funk cjo nu je od wie lu lat. Jej in ten syw ny
roz wój mo że my za ob ser wo wać w cią gu czte rech ostat nich de kad. Jest on efek -
tem sy ner gii kil ku istot nych czyn ni ków, a mia no wi cie:
• glo bal ne go wzro stu kon sump cji;
• zmia ny po strze ga nia opa ko wa nia, nie tyl ko w aspek cie ochron ny pro duk -

tu, ale tak że w funk cji bu do wa nia aten cji przez po ten cjal ne go kon su men -
ta; 

• roz wo ju moż li wo ści pro jek to wa nia, wy twa rza nia, kon fek cjo no wa nia oraz
sa me go za dru ku opa ko wań.
Wła snie ten ostat ni ele ment spo wo do wał gwał tow ny roz wój flek so gra fii –

tech no lo gii za dru ku pod ło ży opa ko wa nio wych wciąż o naj więk szym po ten -
cja le roz wo ju. 

A wszyst ko za czę ło się od wpro wa dze nia w 1974 ro ku przez fir mę DuPont
fo to po li me ro wej pły ty flek so dru ko wej, co otwo rzy ło no we moż li wo ści za -
dru ku prak tycz nie do wol nych me diów: fo li ela stycz nych, pa pie ru, tek tu ry...

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

Do te go do łą czy ła jesz cze kwe stia za dru ku w naj wyż szej ja ko ści – i to nie
tyl ko opa ko wań pre mium, ale tak że zwy kłych, np. zbior czych, czy też opa -
ko wań kar to no wych na te le wi zo ry. 

Ry nek flek so gra ficz ny w Pol sce w ostat nich kil ku na stu la tach prze ży wa
gwał tow ny roz wój. Do stęp ność no wych tech no lo gii, otwar cie gra nic oraz
kre atyw ność na szych przed się bior ców spo wo do wa ły że pol ska flek so gra fia
sta ła się bar dzo zna na i do ce nia na w Eu ro pie. 

Obec nie pol skie dru kar nie po sia da ją naj no wo cze śniej szy park ma szy no -
wy, wie dzę, de ter mi na cję oraz – co ciekawe – ogromny opty mizm. Ele men -
ty te są istot ne w pro mo cji pol skiej flek so gra fii po śród wła ści cie li ma rek
lo kal nych, ale tak że tych glo bal nych. Dla zde cy do wa nej więk szo ści firm
z bran ży pro duk cja opa ko wań na eks port sta no wi do mi nu ją cy współ czyn -
nik w ich przy cho dach. Dzię ki ak tyw nej obec no ści na ryn kach za gra nicz -
nych pol skie fir my co raz czę ściej włą cza ne są w struk tu ry zna nych
i ce nio nych mię dzy na ro do wych kon cer nów, co by ło jed nym z istot nych tren -
dów w ze szłym ro ku.

Budujący jest fakt, iż pol skie przy go to wal nie oraz dru kar nie w 2015 ro ku
wy ka za ły naj więk sze spo śród eu ro pej skich firm za in te re so wa nie te sta mi oraz
szyb kim wdro że niem do co dzien nej pro duk cji naj now szej ge ne ra cji płyt flek -
so dru ko wych z wbu do wa nym pła skim punk tem. 

Tech no lo gia ta, o na zwie DuPont Cy rel© EASY, po zwa la na uzy ska nie naj -
wyż szych gę sto ści optycz nych, a tak że re pro duk cję przejść to nal nych oraz
szcze gó lów w ja snych par tiach ob ra zu na nie spo ty ka ną do tąd ska lę. Efekt ten
uzy ski wa ny jest w naj prost szy tech no lo gicz nie spo sób, bez do dat ko wych eta -
pów kom pli ku ją cych i zwięk sza ją cych kosz ty przy go to wal ni. Jest to od po -
wiedź fir my DuPont na su ge stie klien tów, tak że tych z Pol ski. Stąd tak du ży
od zew z ryn ku na technologię otwie ra ją cą no we moż li wo ści i po zwa la ją cą
na zwięk sze nie kon ku ren cyj no ści w sto sun ku do ro to gra wiu ry oraz dru ku
cy fro we go.

Za pra sza my do za po zna nia się z no wą wer sją ra por tu, uwzględ nia ją cą
powyższe czyn ni ki wpływające na dalszy dynamiczny i perspektywiczny
rozwój ga łę zi pol skiej po li gra fii, ja ką jest za druk opa ko wań w tech no lo gii
flek so. 

Tomasz Nojszewski
Sales Manager North-Central Europe
DuPont Packaging Graphics-Cyrel
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Stosowanie fleksografii przez firmy poligraficzne
The use of flexo printing by printing companies

Ogółem
Total

Firmy mikro
Micro-companies

Firmy małe
Small companies

Firmy średnie i duże
Medium and large 

companies

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

10%

2%
3%

1%

16%

4%

24%

0%

Stosowany jako dominująca technologia
Used as a dominant technology
Stosowany jako dodatkowa technologia
Used as an additional technology

0%

5%

10%

15%

25%

20%

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland
2016

Ry nek flek so gra ficz ny od kil ku na stu lat prze ży wa w Pol sce gwał -
tow ny roz wój, a druk flek so gra ficz ny doczekał się opi nii jed nej z naj -
dy na micz niej szych tech no lo gii po li gra ficz nych. Ge ne ral nie
po zy tyw ne go ob ra zu bran ży nie zmie nia ją wy ni ki te go rocz ne go ra -
por tu, choć na miej scu wy da je się to no wa nie hur ra op ty mi zmu pod -
trzy my wa ne go przez po przed nie ba da nie. 

Pro duk cja flek so gra ficz na w Pol sce kon cen tru je się od lat w fir mach
o śred niej i du żej wiel ko ści, wśród któ rych jed na czwar ta – iden tycz nie
jak w po przed nim ba da niu – spe cja li zu je się w tej tech no lo gii. Druk flek -
so gra ficz ny ofe ru je 4% mi kro przed się biorstw (rok temu – 7%) oraz ta -
ka sa ma jak przed ro kiem licz ba ma łych firm (20%). W od róż nie niu
od po zo sta łych czę ści ra por tu ana li za nie uwzględ nia wiel ko ści ba da -
nych pod mio tów. Zde cy do wa ły o tym nie wiel ka licz ba dru kar ni flek so -
gra ficz nych oraz sto sun ko wo du ża jed no li tość tej bran ży w Pol sce.

Tech no lo gia dru ku flek so gra ficz ne go znaj du je za sto so wa nie w pro -
duk cji sze ro kiej ga my apli ka cji, w szcze gól no ści opa ko wań oraz ety kiet.
Po nad po ło wa firm dru ku je z jej po mo cą opa ko wa nia gięt kie (54%,
w ubie gło rocz nym ba da niu – 46%), 50% ety kie ty (rok te mu – 40%),
11% wor ki pa pie ro we, a 7% opa ko wa nia z tek tu ry fa li stej (w tej ostat -
niej ka te go rii na stą pił naj więk szy spa dek wska zań, o 20 punk tów pro -
cen to wych). 

Mi mo cią głe go roz wo ju no wych tech no lo gii flek so gra ficz nych (w ro -
dza ju dru ku flek so w wy so kiej roz dziel czo ści) fir my w ba da nej gru pie
sto no wa ły swój opty mizm do ty czą cy przy szło ści flek so gra fii w Pol sce.
Około 46% uwa ża, że flek so gra fia bę dzie dy na micz nie roz wi jać się kosz -

For more than a decade, the flexo printing market in Poland has
been growing rapidly and flexo printing has earned a reputation of
one of the most dynamic printing technologies. The generally
positive image of the industry has not been changed by the results
of this year’s report, even though the immense optimism supported
by the previous survey should be toned down. 

For many years, flexographic production in Poland has been
concentrated in medium-sized and large companies, of which a quarter
(the same as in the previous survey) specialise in this technology. Flexo
printing is offered by 4% of micro businesses (7% one year ago) and
the same number of small companies as last year (20%). In contrast with
the remaining parts of the report, our analysis does not cover a
breakdown by company size. This is due to the small number of flexo
printing providers and the relative homogeneity of this segment in
Poland.

The flexo printing technology is used in a wide range of applications,
particularly labels and packages. More than a half of companies use this
technology to print flexible packages (54% vs. 46% in the last year’s
survey), 50% print labels (40% one year go), 11% prepare paper bags,
and 7% use it for packages made of corrugated cardboard (the latter
category recorded the sharpest decline, by 20 percentage points). 

Despite the constant growth of new technologies in flexo printing
(such as high-resolution flexo printing), companies from the studied
group toned down their optimism regarding the future of flexo printing
in Poland. 46% believe that flexo printing will grow dynamically at the
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Key areas of business for printing companies which use flexo printing
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tem in nych tech no lo gii dru kar skich (przed ro kiem – 62%), po zo sta łe
54% jest prze ko na ne, że nie na le ży spo dzie wać się ani wzro stu, ani
spad ku zna cze nia flek so gra fii (32% w ro ku ubie głym).

Nie znacz nie spa dła rów nież licz ba po zy tyw nych ocen do ty czą cych
szans przej mo wa nia przez flek so gra fię zle ceń wy ko ny wa nych do tych -
czas przez in ne tech no lo gie dru ku. Uwa ża tak obec nie 89% an kie to wa -
nych firm (94% w po przed niej edy cji ba da nia). 

Pol skie dru kar nie flek so gra ficz ne po sia da ją naj no wo cze śniej sze par -
ki ma szy no we, du żą wie dzę tech no lo gicz ną i do stęp do ryn ków zby tu
w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Nic więc dziw ne go, że sta no wią atrak -
cyj ny cel dla in we sto rów z ka pi ta łem za gra nicz nym. Wśród ba da nych
przed się biorstw ro śnie oba wa, że sce na riusz kon so li do wa nia pol skie go
ryn ku przez du że kon cer ny wkra cza ją ce do Pol ski mo że stać się fak tem.
Aż 57% firm uwa ża, że jest on praw do po dob ny i w po rów na niu z wy -
ni ka mi ubie gło rocz ne go ba da nia (31%) jest to ogrom na róż ni ca, świad -
czą ca o ro sną cej oba wie przed przej mo wa niem pol skich przed się biorstw
przez za gra nicz nych wła ści cie li. 

Sprze daż na ryn ki za gra nicz ne w ostat nich la tach by ła jed nym z waż -
niej szych mo to rów na pę do wych roz wo ju pol skie go sek to ra po li gra ficz -
ne go, a zwłasz cza dla firm flek so gra ficz nych. Opa ko wa nia, któ re są

expense of other printing technologies (62% thought so one year ago),
while the remaining 54% believe that one should expect neither an
increase nor a decline in the importance of this printing technology (32%
last year).

There has been also a slight decline in the number of positive opinions
regarding the opportunities for flexo printing to take over jobs previously
performed with other printing technologies. Such opportunities are seen
by 89% of the surveyed companies (94% in the previous edition). 

Polish flexo printing companies have state-of-the-art machinery, broad
technological expertise and access to markets in Central and Eastern
Europe. Not surprisingly, they are an attractive target for investors with
foreign capital. The surveyed enterprises are increasingly concerned that
the consolidation scenario for the Polish market with the involvement
of major corporations may soon become a fact. As many as 57% of the
companies consider this scenario to be likely and this represents a very
high difference versus the last year’s survey (31%), reflecting the
growing apprehension triggered by potential takeovers of Polish
enterprises by foreign owners. 

Sales to foreign markets have been among the main growth drivers
of the printing sector in recent years, especially in the flexo printing
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głów ną ka te go rią pro duk tów wy ko ny wa nych z uży ciem tej tech no lo gii,
na le żą do naj czę ściej eks por to wa nych wy two rów ro dzi mej po li gra fii.
Wśród ba da nych przed się biorstw flek so gra ficz nych 63% pro wa dzi sprze -
daż na ryn kach za gra nicz nych. Ich zda niem du żym uła twie niem dzia łal -
no ści eks por to wej był by jed nak więk szy po ziom po mo cy pu blicz nej. 

Aż 71% firm wi dzi po trze bę stwo rze nia mar ki pol skiej flek so gra fii
za gra ni cą oraz pro mo wa nia w ten spo sób pol skich przed się biorstw
wśród po ten cjal nych klien tów w in nych kra jach. Licz ba firm prze ko na -
nych o tym, że jest to wła ści wa de cy zja, wzro sła o trzy na ście punk tów
pro cen to wych. 

Fir my flek so gra ficz ne zo sta ły tak że za py ta ne o kwe stie zwią za ne
z kształ ce niem pra cow ni ków. Jak po ka za no we wcze śniej szej czę ści ba -
da nia, aż 83% przed się biorstw dzia ła ją cych w sek to rze flek so gra ficz -
nym ma pro ble my ze zna le zie niem do brze wy kształ co nych fa chow ców
na ryn ku pra cy. Nie dzi wi więc fakt, że aż 85% firm flek so gra ficz nych
wi dzi po trze bę stwo rze nia no wo cze sne go za wo do we go ośrod ka kształ -
ce nia flek so gra fów w Pol sce (w ubie głym ro ku uwa ża ło tak 76% ba da -
nych). Naj czę ściej re spon den ci twier dzi li, że ta ki ośro dek po wi nien być
fi nan so wa ny ze środ ków cen tral nych (33%), przez part ner stwo pu blicz -
no -pry wat ne oraz przez bran żę (po 19% wska zań). 

segment. Packages, which are the key category of products made with
this technology, are among the most exported products of the Polish
printing sector. 63% of the surveyed flexo printing businesses sell to
foreign markets. In their opinion, a greater level of public aid would
provide considerable assistance in exports. 

As many as 71% of the companies see the need to build a Polish flexo
printing brand on foreign markets and to promote Polish enterprises
among potential customers on international markets. The number of
companies believing that this would be the right solution has risen by
thirteen percentage points since the previous study. 

Flexo printing companies were also asked about issues related to the
education of their personnel. As shown in the earlier part of the survey,
as many as 83% of the flexo printing enterprises have problems finding
well-qualified workers on the current labour market. Not surprisingly
then, as many as 85% of companies from this segment see the need for
creating a professional training centre for flexographers in Poland (last
year, this opinion was shared by 76% of the respondents). In most cases,
the respondents claimed that such a centre should be financed centrally
(33%), via a public-private partnership or by the industry itself (19% of
mentions each). 
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Istnienie potrzeby stworzenia nowoczesnego zawodowego ośrodka kształcenia fleksografów w Polsce
The need for establishing a modern training centre for flexography specialists in Poland 
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The characteristics of the packaging market in Poland can be described
briefly in the following way: growth and constant change. 

Recent years have marked a continuous increase in packaging production
in Poland. Everything suggests that the growth rate of a few percent in the
previous years will be maintained also in the following years. Even the most
conservative forecasts predict a constant growth in the production of
packaging in the next 10 years at the level of 5-6% every year. The packaging
market in Poland is assessed as highly long-range.

Changes in the packaging market apply to almost all areas: products,
technology, materials, but also the management of production processes and
organizations.

Especially the latter can have a very significant impact on the functioning
of the market. The progressive consolidation of enterprises leads to
increasingly larger, technologically and financially stronger entities that set
new standards for production by introducing modern, highly efficient
equipment and technologies. This applies not only to the production of
cardboard packaging in offset technology, but also to flexographic printing
and label production. Increased competition results, on the one hand, in a
reduction in the number of small businesses, and on the other, in an increase
in demand for modern machinery and equipment from both medium-size
and large printing houses. More and more often printing houses implement
integrated management systems that help optimize production processes
and effectively manage costs. An interesting fact is that all this is happening
in a situation when the amount of subsidies for the printing industry has
significantly decreased.

These actions can be seen in our daily activities. Reprograf SA, as a
supplier of printing machines and integrated management systems and
equipment for the production of labels, has recorded a marked increase in
investment activity in the area of the packaging market.

Recent years have shown considerable changes in the area of technology
used to produce packaging. There is a clear trend for an increased
introduction of UV technology (both high and low energy) in offset printing.
There appear more and more efficient production systems using different
technologies in a single manufacturing process. The fact that the possibility
of obtaining funds from the EU is closely linked to innovativeness in the
area of product and technology significantly affects the search for unusual,
innovative technical and technological solutions. 

The packaging market in comparison to other sectors of the printing
industry feels the weakest pressure from digital technologies. Certainly, the
development of digital printing dedicated to the production of packaging
will change this situation and create new opportunities for both the creators
of products and packaging manufacturers. But it will not happen very soon.

Tendencies to individualize packaging have affected the market in an
insignificant way, even though this trend is gaining an increasing number
of supporters. An increase in the production of labels and the use of the
possibilities of digital printing technology all confirm a desire to personalize
packaging.  

This year's Drupa trade fair will provide an answer to the question about
the direction and pace of changes that will occur also on the packaging
market.

Andrzej Płatek
Vice President of Managing Board, 
Reprograf S.A.  

Cha rak te ry sty kę ryn ku opa ko wań w Pol sce moż na by okre ślić krót ko:
wzrost i cią gła zmia na. 

Ostat nie la ta to cią gły wzrost pro duk cji opa ko wań w Pol sce. Wszyst ko
wska zu je na to, że dy na mi ka wzro stu kształ tu ją ca się na po zio mie kil ku pro -
cent w la tach po przed nich zo sta nie utrzy ma na i w la tach na stęp nych. Na -
wet bar dzo ostroż ne pro gno zy mó wią o sta łym wzro ście pro duk cji
opa ko wań w naj bliż szych 10 la tach na po zio mie 5-6% rok do ro ku. Ry nek
opa ko wań w Pol sce oce nia ny jest ja ko wy so ce per spek ty wicz ny.

Zmia ny na ryn ku opa ko wań do ty czą pra wie wszyst kich ob sza rów: pro -
duk tów, tech no lo gii pro duk cji, ma te ria łów, ale rów nież za rzą dza nia pro ce -
sa mi pro duk cyj ny mi i or ga ni za cji przed się biorstw.

Szcze gól nie te ostat nie mo gą mieć bar dzo istot ny wpływ na funk cjo no -
wa nie ryn ku. Po stę pu ją ca kon so li da cja przed się biorstw pro wa dzi do po -
wsta wa nia co raz więk szych, sil niej szych tech no lo gicz nie i fi nan so wo
pod mio tów, któ re wy zna cza ją no we stan dar dy pro duk cji wpro wa dza jąc no -
wo cze sne, wy so ko wy daj ne urzą dze nia i tech no lo gie. Do ty czy to nie tyl ko
pro duk cji opa ko wań kar to no wych w tech no lo gii of f se to wej, ale rów nież
opa ko wań wy ko ny wa nych w tech no lo gii flek so gra ficz nej, jak i pro duk cji
ety kiet. Ro sną ca kon ku ren cja skut ku je z jed nej stro ny, nie ste ty, zmniej sze -
niem się ilo ści ma łych przed się biorstw, a z dru giej stro ny wzro stem za po -
trze bo wa nia na no wo cze sne ma szy ny i urzą dze nia ze stro ny śred nich
i du żych dru karń. W co raz więk szym stop niu do dru karń wdra ża ne są zin -
te gro wa ne sys te my za rzą dza nia, któ re po ma ga ją opty ma li zo wać pro ce sy
pro duk cyj ne i efek tyw nie za rzą dzać kosz ta mi. In te re su ją cy jest fakt, że to
wszyst ko dzie je się w sy tu acji, w któ rej znacz nie spa dła ilość do ta cji dla bran -
ży po li gra ficz nej.

Te dzia ła nia wi dzi my w na szej co dzien nej dzia łal no ści. Re pro graf SA, ja -
ko do staw ca za rów no ma szyn dru ku ją cych, zin te gro wa nych sys te mów za -
rzą dza nia, jak i urzą dzeń do pro duk cji ety kiet od no to wu je wy raź ny wzrost
ak tyw no ści in we sty cyj nej w ob sza rze ryn ku opa ko wań.

Ostat nie la ta przy nio sły spo re zmia ny w ob sza rze tech no lo gii wy ko rzy -
sty wa nych do pro duk cji opa ko wań. Wy raź nie wi dać ten den cje do co raz
szer sze go wpro wa dza nia tech no lo gii UV (wy so ko i ni sko ener ge tycz nych)
w dru ko wa niu of f se to wym. Po wsta ją co raz bar dziej wy daj ne sys te my pro -
duk cyj ne wy ko rzy stu ją ce róż ne tech no lo gie w jed nym pro ce sie pro duk cyj -
nym. Fakt, że moż li wość po zy ska nia środ ków fi nan so wych z UE jest ści śle
po wią za na z in no wa cyj no ścią w ob sza rze pro duk to wym i tech no lo gicz nym
zna czą co wpły wa na po szu ki wa nie nie ty po wych, no wa tor skich roz wią zań
tech nicz nych i tech no lo gicz nych. 

Ry nek opa ko wa nio wy chy ba w naj mniej szym stop niu, w po rów na niu
do in nych sek to rów bran ży po li gra ficz nej, od czu wa pre sję ze stro ny tech -
no lo gii cy fro wych. Z pew no ścią roz wój dru ku cy fro we go de dy ko wa ne go
do pro duk cji opa ko wań zmie ni ten stan i stwo rzy no we moż li wo ści za rów -
no dla kre ato rów pro duk tów, jak i dla pro du cen tów opa ko wań. Ale jesz cze
chy ba nie w naj bliż szym cza sie.

Ten den cje do in dy wi du ali za cji opa ko wań jesz cze w ma łym stop niu od -
dzia łu ją na ry nek choć wi dać, że ten kie ru nek roz wo ju znaj du je co raz wię -
cej zwo len ni ków. Wzrost pro duk cji ety kiet i wy ko rzy sta nie moż li wo ści
tech no lo gii dru ku cy fro we go po twier dza ją dą że nie do per so na li za cji opa -
ko wań. 

Te go rocz ne tar gi Dru pa, z pew no ścią da dzą od po wiedź, w ja kim kie run -
ku i jak szyb ko bę dą na stę po wa ły zmia ny rów nież w ob sza rze ryn ku opa -
ko wań.

Andrzej Płatek 
Wiceprezes Zarządu, Reprograf S.A.  
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Structure of packaging printing companies by employment

Firmy drukujące opakowania
Companies which print packaging

Firmy niedrukujące opakowań
Companies which do 
not print packaging

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

32% 68%

81%19%

50% 50%

58% 42%

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

Firmy mikro
Micro-companies

Firmy małe
Small companies

Firmy
średnie i duże

Medium and
large companies

Średni udział grup produktowych w przychodach ze sprzedaży opakowań z nadrukiem
Average share of product groups in revenues from sale of printed packaging 

Opakowania z kartonu
Carton packaging

Etykiety
Labels

Opakowania foliowe
Foil packaging

Opakowania z tektury kaszerowanej
Laminated paperboard

Displaye i POS (Point of Sale)
Displays and POS (point of sale) materials

Opakowania plastikowe
Plastic packaging

Inne
Other

N=79
O ocenę poproszone zostały jedynie przedsiębiorstwa poligraficzne drukujące opakowania
Only companies which print packaging were asked for an opinion

Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

22%
19%

6%

3%

18%
1%

31%

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

Dru kiem opa ko wań w na szym kra ju zaj mu je się jed na trze cia ba da -
nych firm. Naj więk szym od bior cą tych pro duk tów po zo sta je bran ża spo -
żyw cza, za rów no w Pol sce, jak i za gra ni cą, choć jej do mi na cja
nad po zo sta ły mi bran ża mi wy raź nie się zmniej szy ła. Wy ni ki ba da nia su -
ge ru ją, że choć eks port jest waż nym czyn ni kiem roz wo ju, wy raź nie do -
mi nu je sprze daż opa ko wań na ryn ku kra jo wym.

Po rów na nie uzy ska nych wy ni ków z ze szło rocz nym ba da niem wska zu je
na spa dek udzia łu firm ofe ru ją cych usłu gi dru ku opa ko wań w gru pie an kie -
to wa nych przed się biorstw (32%; rok te mu – 39%). Dru kar nie opa ko wa nio -
we na le żą prze waż nie do ka te go rii śred nich i du żych firm, co moż na
wy tłu ma czyć za rów no wy so kim stop niem tech nicz ne go skom pli ko wa nia, jak
rów nież więk szy mi niż w przy pad ku in nych sek to rów po li gra fii kosz ta mi dzia -
łal no ści. W efek cie w 2015 r. od se tek mi kro przed się biorstw ofe ru ją cych druk
opa ko wań wy niósł 19% (w po rów na niu z po przed nim ro kiem spa dek o 7
punk tów pro cen to wych), wzrósł zaś wśród firm za trud nia ją cych co naj mniej
50 osób (58%, w po przed niej edy cji ba da nia – 47%). Wśród firm ma łych do -
kład nie po ło wa za de kla ro wa ła świad cze nie usług dru ku opa ko wań.

Struk tu ra ofe ro wa nych grup pro duk to wych jest nie mal iden tycz na jak rok
te mu. Na dal naj więk szy udział w przy cho dach ze sprze da ży ma ją opa ko wa -
nia kar to no we (31%, przed ro kiem – 33%). 

Jed nak na dru gim miej scu upla so wa ły się ety kie ty (22%), na trze cim zaś
opa ko wa nia fo lio we (19%), co ozna cza od wró ce nie ubie gło rocz ne go wy ni ku
(wów czas obie gru py pro duk to we mia ły od po wied nio 14% i 17%). Za opa -
ko wa nia mi fo lio wy mi upla so wa ły się opa ko wa nia z tek tu ry ka sze ro wa nej
(6%). Nie znacz nie zmniej szy ło się (3%) zna cze nie dru ku di splay ów i ma te ria -
łów POS (Po int of Sa le) oraz opa ko wań z two rzyw sztucz nych, któ re od po -
wia da ją tyl ko za 1% przy cho dów. Bli sko jed ną pią tą przy cho dów za pew nia
sprze daż in nych ro dza jów opa ko wań lub pro duk tów, np. ak cy den sów. 

Druk opakowań
Printed packaging

2016

One third of the surveyed companies engage in package printing. The
food industry continues to be the largest client for those products, both
in Poland and on other markets, even though the gap between this and
other industries has clearly shrunk. The findings suggest that while
export is an important growth factor, the sales of printed packages on
the domestic market clearly prevail.

In comparison with the last year’s study, there has been a decline in the share
of companies offering package printing services among the survey sample (32%
now versus 39% one year ago). Package printing shops are usually classified as
medium-sized and large companies, which can be explained both by a high degree
of technical complication as well as higher business costs in comparison with other
segments of the printing sector. As a result, the share of micro businesses offering
printed packaging in 2015 amounted to 19% (this marked a decline by 7 percentage
points in comparison with the previous year) but it rose among companies
employing at least 50 people (58% versus 47% in the previous edition of the study).
Exactly a half of small companies declared printed packaging services.

The structure of offered product groups is nearly identical to that reported one
year ago. The largest share in sales revenues continues to be earned from carton
packages (31% versus 33% one year ago). 

The second position is taken by labels (22%), followed by foil packages (19%),
which reverses the last year’s result (when both product groups made up,
respectively, 14% and 17%). The next group was made up by packages made of
laminated paperboard (6%). There has been a slight decline (3%) in the role of
printed display and POS materials as well as plastic packages, responsible for only
1% of the revenues. Nearly one fifth of the revenues is earned from the sale of
other types of packages or products, e.g. job printing. 

Companies engaging in package printing apply a wide range of printing and
finishing technologies, which is why they are able to provide customers with
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Branże, dla których firmy poligraficzne drukują opakowania, oraz prognozowany wzrost znaczenia 
tych branż w ciągu najbliższych 2-3 lat
Printed packaging clients (industries) and anticipated growth in the importance 
of those industries in the next 2–3 years

Odsetek firm deklarujących sprzedaż opakowań dla danej branży
Percentage of companies declaring sales of packaging to this industry

Odsetek firm prognozujących wzrost przychodów generowanych sprzedażą
opakowań dla danej branży
Percentage of companies anticipating an increase in revenues generated from
sale of packaging for this industry

Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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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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Inwestycje w technologie produkcji planowane przez firmy drukujące opakowania 
w perspektywie najbliższych 2-3 lat
Investments in production technologies planned by packaging printing companies in the next 2–3 years
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Fir my zaj mu ją ce się dru kiem opa ko wań sto su ją sze ro ką ga mę tech no lo gii
dru ku i pro ce sów wy koń cze nia, dzię ki któ rym są w sta nie do star czyć klien -
tom pro dukt speł nia ją cy ich ocze ki wa nia. Wśród pro ce sów pro duk cyj nych naj -
czę ściej sto so wa nych przez fir my trud nią ce się dru kiem opa ko wań
zde cy do wa nie wy bi ja się sztan co wa nie (71%), po ło wa ba da nych firm ofe ru -
je rów nież usłu gi la kie ro wa nia UV, la mi no wa nia oraz fal co wa nia. Po dob nie
jak w ubie gło rocz nym ba da niu druk of f se to wy po zo sta je do mi nu ją cą tech no -
lo gią dru kar ską w pro duk cji opa ko wań z na dru kiem – roz wią za nia do kon -
wen cjo nal nej tech no lo gii of f se to wej po sia da w swych par kach ma szy no wych
56% przed się biorstw, a 23% do dru ku of f se to we go far ba mi UV (w ze szłym
ro ku od po wied nio 62% i 26%). W po rów na niu z ba da niem sprzed ro ku na -
stą pi ło od wró ce nie czę sto tli wo ści sto so wa nia dwóch in nych pro ce sów dru -
ku: si to druk (33%) i flek so druk (26%) za mie ni ły się miej sca mi (w po przed nim
ba da niu od po wied nio 28% i 33%). 

W ja kie tech no lo gie pro duk cji ba da ne przed się bior stwa za mie rza ją za in -
we sto wać w per spek ty wie naj bliż szych kil ku lat? Naj więk szy od se tek ba da -
nych przed się biorstw chciał by roz bu do wać swo je moż li wo ści w za kre sie
tech no lo gii dru ku kon ku ren cyj nych wzglę dem of f se tu: ska la pla no wa nych in -
we sty cji w druk cy fro wy (31%) oraz druk flek so gra ficz ny (26%) utrzy ma ła się
na ta kim sa mym po zio mie jak w po przed nim ba da niu. Wy raź ny jest na to -
miast spa dek de kla ra cji do ty czą cych pla no wa nych in sta la cji au to ma tycz nych
sys te mów kon tro li dru ku (19%, o 8 punk tów pro cen to wych mniej niż w po -
przed nim ro ku), któ re re du ku ją ry zy ko po peł nia nia błę dów w trak cie pro ce -
sów pro duk cyj nych. Od se tek firm pra gną cych roz bu do wać moż li wo ści swe go
za kła du o po zo sta łe tech no lo gie pro duk cji jest bar dzo zbli żo ny: od tech no lo -
gii uni kal ne go zna ko wa nia pro duk tu (15%) po przez au to ma tycz ne sys te my
kon tro li kle je nia (14%) po tech no lo gie apli ko wa nia za bez pie czeń w ro dza ju
ho lo gra mów lub RFID (12%). 

Ba da ne fir my ofe ru ją ce opa ko wa nia z na dru kiem zo sta ły rów nież po pro -
szo ne o wska za nie, któ re bran że są głów ny mi od bior ca mi ich pro duk tów. Naj -
więk szym od bior cą opa ko wań z na dru kiem po zo sta ła bran ża spo żyw cza

2016
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Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży opakowań z nadrukiem
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11–25% of total annual sales revenues
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Do 10% rocznych przychodów ze sprzedaży łącznie
Up to 10% of total annual sales revenues
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The chart presents percentages of companies which declare exports to this industry 
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products that meet their expectations. Among production processes which are most
commonly applied by package printing companies the strongest position is held
by die cutting (71%), whereas a half of the surveyed companies also offer UV
coating, lamination and book folding. Much like last year, offset printing remains
the dominant technology in the production of printed packaging: 56% of the
enterprises have machinery for conventional offset technology whereas 23% have
solutions for offset printing with UV paints (last year, respectively 62% and 26%).
In comparison with the last year’s study, there has been a reversal of the frequencies
of two other printing processes, i.e. screen printing (33%) and flexo printing (26%)
have swapped places (in the previous survey they held 28% and 33% respectively). 

Which production technologies do the surveyed companies plan to invest in
over the next few years? The highest share of companies would like to expand their
capabilities in technologies which are competitive versus offset printing: the scale
of planned investments in digital printing (31%) and flexo printing (26%) has
remained at the same level as in the previous survey. In turn, there has been a clear
decline in declarations concerning the proposed installations of automatic printing
control systems (19%, down by 8 percentage points versus last year) which reduce
the risk of errors during production processes. The shares of companies which wish
to expand their capacities by adding other technologies are very similar: from
unique product marking technologies (15%), through automatic gluing control
systems (14%), and technologies which enable the application of security features
such as holograms or RFID (12%). 

The surveyed companies which offer printed packaging were also asked to name
the industries of their main end customers. The food industry continues to be the
major customer for printed packages (55% now versus 63% one year ago),
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(55%; rok te mu – 63%), wy prze dza jąc pod wzglę dem po py tu na opa ko wa -
nia pro du cen tów sło dy czy (31%). Tak wy so kie miej sce od bior ców z seg men -
tu spo żyw cze go świad czy o wy so kim tech nicz nym stan dar dzie pro duk cji
w ba da nych fir mach po li gra ficz nych. Druk te go ty pu pod le ga re gu la cjom
praw nym, m.in. w za kre sie sto so wa nych farb i la kie rów, tak aby żyw ność nie
by ła na ra żo na na kon takt z nie po żą da ny mi związ ka mi che micz ny mi.

Bran że ko sme tycz na i far ma ceu tycz na, dla któ rych pro duk cję opa ko wań
z na dru kiem rok temu de kla ro wa ło po nad 40% przed się biorstw, tym ra zem
by ły wy bie ra ne zde cy do wa nie rza dziej (od po wied nio 24% i 13%). Bran ża de -
ter gen tów i che mii do mo wej rów nież za no to wa ła spa dek, ale na znacz nie
mniej szą ska lę (27%; w ubie gło rocz nym ba da niu – 32%). Swój stan po sia da -
nia utrzy ma ły ko lej ne na li ście: bran ża elek tro nicz na (25%), na po jów bez al -
ko ho lo wych (22%) oraz sek tor mo to ry za cyj ny (22%). 

Po ziom eks por tu pol skich pro duk tów opa ko wa nio wych za gra ni cę utrzy -
mał się przez ostat ni rok na nie mal nie zmie nio nym po zio mie. Jak w ba da niu
sprzed ro ku zle ce nia dla za gra nicz nych klien tów wy ko nu je 49% firm opa ko -
wa nio wych bio rą cych udział w ba da niu. Udział eks por tu w cał ko wi tych przy -
cho dach ze sprze da ży nie prze kra cza jed nak naj czę ściej 10% – tak twier dzi
27% ba da nych przed się biorstw (o 4 punk ty pro cen to we mniej niż w ubie -
głym ro ku). Natomiast 22% firm zadeklarowało, że udział eks por tu wy no si
po nad 10% (20% rok te mu). Dość wy raź nie zwięk szy ła się licz ba mi kro przed -
się biorstw, któ re de kla ru ją eks port swych opa ko wań za gra ni cę (36%; w ze -
szło rocz nym ba da niu – 23%), dzię ki cze mu wy prze dzi ły pod tym wzglę dem
ma łe fir my no tu ją ce spa dek ak tyw no ści eks por to wej (33%, w ubie głym ro ku
38%). Eks port po zo sta je do me ną przed się biorstw śred nich i du żych – w tej
gru pie od bior ców za gra nicz nych po szu ku je 78% firm, a 17% z nich ge ne ru je
po nad 50% rocz nych do cho dów ze sprze da ży opa ko wań. 

Ba da ne fir my naj czę ściej eks por tu ją opa ko wa nia dla tych sa mych branż,
dla któ rych pro du ku ją tak że w kra ju, choć w po rów na niu z ubie gło rocz ny mi
wy ni ka mi ra por tu za szły dość wy raź ne zmia ny ilo ścio we. Naj bar dziej rzu ca
się w oczy du ży spa dek licz by firm de kla ru ją cych współ pra cę z bran żą spo -
żyw czą (42%; rok te mu – 61%), bę dą cy do pew ne go stop nia po wtó rze niem
wy ni ku z ryn ku pol skie go. Więk szym udzia łem w eks por cie mo gą się rów nież
po chwa lić opa ko wa nia kie ro wa ne do bran ży ko sme tycz nej (34%; przed ro -
kiem – 27%) oraz dóbr prze my sło wych (21%; rok te mu – 13%). Ak tyw ność
eks por to wą ogra ni czy li pro du cen ci opa ko wań che micz nych (13%; 5 punk tów
pro cen to wych mniej niż w ubie głym ro ku) oraz far ma ceu tycz nych (8% – aż
10 punk tów pro cen to wych mniej). 

outpacing confectionery companies in terms of demand for packages (31%). Such
a high position of the food industry among buyers reflects the high technical
standards of production in the surveyed printing companies. This kind of printing
is subject to legal regulations concerning, e.g., the kinds of paints and varnished
used, to make sure that food products are not exposed to contact with undesirable
chemical compounds.

The beauty industry and pharmaceuticals, mentioned by over 40% of the
surveyed enterprises last year, were selected far less frequently this time
(respectively by 24% and 13% of the respondents). Detergents  and household
chemicals also recorded a decline, yet on a much smaller scale (27% versus 32%
in the last year’s study). The subsequent industries on the list maintained their
shares: electronics (25%), soft drinks (22%) and the auto-motive industry (22%). 

The level of exports for Polish packaging products has remained nearly
unchanged over the last year. Like one year ago, 49% of the surveyed printed
packaging companies had orders from foreign clients. However, in most cases, the
share of exports in total sales revenues did not exceed 10%: this was an answer
from 27% of the respondents (down by 4 percentage points versus last year). 22%
of the companies claimed that the share of exports was over 10% (versus 20% one
year ago). There has been a marked increase in the number of micro businesses
which declare exports of printed packages to other countries (36% versus 23% in
the last year’s survey), which is why they outperformed small enterprises, the latter
recording a decline in export activity (33% versus 38% last year). Export continues
to be dominated by medium-sized and large enterprises: 78% of companies in this
group seek foreign clients and 17% of them generate over 50% of their annual
revenues from the sale of printed packages. 

They surveyed companies usually export packages to the same industries which
are their clients in Poland. However, in comparison with the last year’s results, there
have been quite visible quantitative differences. The most noticeable development
is the considerable decline in the number of companies declaring collaboration with
the food industry (42% now versus 61% one year ago), which somewhat repeats
the result from the Polish market. A larger share in exports has also been recorded
in the case of packages for the beauty industry (34% now versus 27% one year
ago) and industrial goods (21% now versus 13% one year ago). Export activity has
shrunk among the manufacturers of packages for the chemical industry (13%, down
by 5 percentage points versus last year) and the pharmaceutical sector (8%, down
by as many as 10 percentage points versus last year). 

2016
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W ni niej szej edy cji na sze go ra por tu chce my za po cząt ko wać dys -
ku sję na te mat za sto so wa nia dru ku prze my sło we go przez pol skie
fir my po li gra ficz ne. To dział po li gra fii, któ ry w co raz bar dziej stech -
ni cy zo wa nym świe cie ma szan sę na szyb ki i efek tow ny roz wój.
W cza sach, w któ rych ko mu ni ka cję pa pie ro wą i ga ze ty wy pie ra In -
ter net, a tra dy cyj ne książ ki prze gry wa ją z czyt ni ka mi publikacji
elektronicznych, przed fir ma mi po li gra ficz ny mi sta je wy zwa nie
znaj do wa nia no wych ryn ków zby tu. Uwa ża my, że mo gą być ni mi
od bior cy dru ku prze my sło we go.

Za sto so wa nie po li gra fii w prze my śle ma bar dzo dłu gą tra dy cję. Wy -
ko rzy sty wa no do te go ce lu już kon wen cjo nal ne (kla sycz ne) me to dy dru -
ku, ale do pie ro po ja wie nie się tech no lo gii cy fro wej po zwo li ło znacz nie
roz sze rzyć moż li wo ści za pew nia ne przez druk prze my sło wy. 

W naj prost szym uję ciu „druk prze my sło wy” to każ dy na druk na no szo -
ny na skalę przemysłową za spra wą wpro wa dzo nych do dru karń tech -
nik kom pu te ro wych czy dru ku cy fro we go. W prak ty ce po ję cie obej mu je
wszel kie apli ka cje na no szo ne na pro dukt, ta kie jak lo go na pral ce, kla -
wi sze na lap to pie, ale rów nież ob wo dy dru ko wa ne oraz dru ko wa ne tran -
zy sto ry krze mo we. Z je go po mo cą moż na po kry wać na dru ka mi tek sty lia,
ce ra mi kę, la mi na ty, szkło, drew no, prze łącz ni ki mem bra no we, elek tro ni -
kę dru ko wa ną, opa ko wa nia i wie le in nych pro duk tów. Ska la je go za sto -
so wań jest nie mal nie ogra ni czo na.

Do te go sze ro kie go spek trum tech nik dru kar skich za li cza my rów nież
druk trój wy mia ro wy (3D), wy ko rzy sty wa ny m.in. do wy twa rza nia pro to -
ty pów, form oraz pro duk tów użyt ku koń co we go nie mal we wszyst kich
ga łę ziach prze my słu. Bły ska wicz ny roz wój te go seg men tu spra wia, że
nie mal z dnia na dzień do wia du je my się o in no wa cjach po sze rza ją cych
po le je go za sto so wań: od in ży nie rii przez bu dow nic two, mo to ry za cję,
lot nic two, me dy cy nę, a na wet odzież, obu wie i żyw ność. Tech no lo gia,
któ ra do nie daw na ucho dzi ła za efek tow ny, ale ma ło war to ścio wy ga -
dżet, w naj bliż szych la tach mo że od mie nić świat, w któ rym ży je my.

Jak wy ni ka z na szej an kie ty, 15% ba da nych firm już ofe ru je lub w naj -
bliż szym cza sie roz pocz nie świad cze nie usług dru ku prze my sło we go. Tak
zadeklarowało co szó ste z mi kro przed się biorstw oraz ma łych i śred nich
firm (od po wied nio 17% i 16%) i mniej niż co dzie sią ta spo śród du żych
firm (9%). Jak moż na się by ło spo dzie wać, naj więk szą liczbę po zy tyw -
nych od po wie dzi udzie li ły przed się bior stwa wy ko rzy stu ją ce te tech no lo -
gie dru ku, któ re naj le piej speł nia ją po trze by dru ku prze my sło we go:
si to druk (33%), któ ry prze ży wa re ne sans ja ko nie kwe stio no wa ny li der
w dzie dzi nie na dru ków na pro duk tach elek tro ni ki użyt ko wej, np. na ekra -
nach smart fo nów; druk cy fro wy (22%) oraz flek so gra fia (21%). Du żo rza -
dziej na in we sty cje w usłu gi dru ku prze my sło we go de cy du ją się dru kar nie 
of f se to we (9%). Przed się bior stwa po li gra ficz ne nieświadczące usług dru -
ku opa ko wań (17% po zy tyw nych od po wie dzi) wy prze dza ją pod tym
wzglę dem dru kar nie opa ko wa nio we (13%). 

Druk przemysłowy i 3D
Industrial printing and 3D printing 

In this year’s edition of our report, we would like to initiate a
discussion about the application of industrial printing by Polish
printing businesses. This segment of the printing industry stands
a chance of rapid and impressive growth as the world becomes
increasingly technology-dependent. As the Internet supersedes
paper-based communication and traditional newspapers and books
lose the battle against e-readers, printing companies face the
challenge of seeking new markets. We believe that industrial
printing offers an opportunity here.

The use of printing in the industrial sector has a long tradition. Conventional
(classic) printing methods were used for that purpose but it was the arrival of
digital technologies that enabled a considerable expansion of possibilities
offered by industrial printing. 

Simply speaking, ‘industrial printing’ stands for any printing on a surface,
on an industrial scale, using computer technologies or digital printing. In
practice, this notion covers all applications printed on products, such as a logo
on a washing machine, letter names on a laptop keyboard as well as printed
circuits or printed silicon transistors. This type of printing can be used to cover
textiles, ceramics, laminates, glass, wood, membrane switches, printed
electronics, packages and many other products. The range of applications is
almost unlimited.

This broad range of printing techniques also includes three-dimensional
printing (3D), used to produce, e.g. prototypes, forms and end products in
nearly all industries. The rapid expansion of this segment means that we are
constantly learning about innovations  expanding the range of uses: from
engineering through construction, auto-motive industry, aviation, medicine
to clothing, shoes and foods. The technology which, until recently, has been
regarded as an impressive gadget with little value, can make a difference to
our world in the coming years.

Our survey has shown that 15% of the respondents already offer, or will
soon start to offer, industrial printing services. Such a declaration was made
by one in six micro business as well as respondents from small and medium-
sized companies (respectively: 17% and 16%) and by just under one in ten
large companies (9%). As could have been expected, the largest number of
positive answers came from enterprises using those technologies which are
best suited for industrial printing: screen printing (33%), which is undergoing
a revival as an unquestionable leader in printing on consumer electronics, e.g.
smartphone screens; digital printing (22%) as well as flexo printing (21%).
Investments in industrial printing were declared far less frequently by offset
printing houses (9%). Printing companies which do not offer printed packages
(17% of positive answers) outpace package printers in this respect (13%). 

When asked about types of industrial digital printing applied by the
surveyed companies, the largest number of the respondents mentioned the
use of sublimation printing (16.5%), direct printing on objects (15%) and direct
printing on textiles (13%). In each of these categories, the largest share is held
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Na py ta nie o ro dza je prze my sło we go dru ku cy fro we go sto so wa ne go
w an kie to wa nych fir mach naj wię cej firm za de kla ro wa ło sto so wa nie dru -
ku sub li ma cyj ne go (16,5%), dru ku bez po śred nie go na przed mio tach
(15%) oraz dru ku bez po śred nie go na tka ni nach (13%). W każ dej z wy -
mie nio nych ka te go rii pro duk to wych naj więk szy udział po sia da ją mi kro -
przed się bior stwa, wy prze dza jąc fir my ma łe i śred nie oraz fir my du że,
naj mniej za in te re so wa ne pro wa dze niem pro duk cji nie rzad ko trak to wa -
nej ja ko ni szo wą.

Głę bo ko ni szo wy cha rak ter ma w Pol sce zwłasz cza druk 3D, do któ re -
go przy zna je się za le d wie 2,5% ogó łu firm, wy łącz nie mi kro przed się -
biorstw. Ofe ru ją go je dy nie dru kar nie si to dru ko we (20% od po wie dzi
po zy tyw nych) oraz of f se to we (3%).

by micro businesses, outperforming small and medium-sized enterprises as
well as large companies, the latter lagging behind and being least interested
in such production, which is often seen as a niche.

In particular, 3D printing has a strong niche profile in Poland, and was
mentioned by merely 2.5% of all companies, exclusively by micro businesses.
3D printing is offered exclusively by screen printing shops (20% of positive
answers) and offset printing companies (3%).

2016

Udział firm, które świadczą lub planują w najbliższym czasie świadczyć usługi 
w zakresie druku przemysłowego
The share of companies which already offer industrial printing services or plan to offer them soon 

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

Tak
Yes

Nie
No 

Ogółem
Total

Firmy mikro 
Micro-companies 

Firmy małe
Small companies

Firmy średnie i duże
Medium and large companies

Offset/Offset printing

Druk cyfrowy/Digital printing

Fleksografia/Flexo printing

Sitodruk/Screen printing

Przygotowalnia/Prepress

Usługi introligatorskie/Bookbinding

Firmy drukujące opakowania
Companies printing

packaging
Firmy niedrukujące opakowań

Companies not printing
packaging

15% 85%

17% 83%

16% 84%

9% 91%

9% 91%

22% 78%

21% 79%

33% 67%

6% 94%

9% 91%

13% 87%

17% 83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Opty mizm pol skich przed się biorstw dzia ła ją cych w sek to rze po -
li gra ficz nym jest mniej szy niż przed ro kiem. 

We wzrost po zio mu sprze da ży w naj bliż szej przy szło ści obec nie wie -
rzy mniej niż po ło wa ba da nych firm (44%); wię cej (48%) jest
przekonanych, że nic się pod tym wzglę dem nie zmie ni. Do prio ry te to -
wych pla nów przed się biorstw na naj bliż sze la ta na le ży przede wszyst -
kim zwięk sza nie efek tyw no ści dzia ła nia i wzbo ga ce nie ofer ty, m.in.
po przez uzu peł nie nie par ków ma szy no wych o no we urzą dze nia. 

Więk szy niż w 2014 r. opty mizm do ty czą cy moż li we go wzro stu po zio -
mu sprze da ży w naj bliż szym ro ku wy ka zu ją fir my ma łe (62%; w 2014 r.
– 51%), natomiast w przy pad ku mi kro przed się biorstw (31%) oraz firm
śred nich i du żych (70%) na stą pi ły kil ku pro cen to we spad ki po zy tyw nych
ocen. Więk szy opty mizm wy ka zu ją pod tym wzglę dem fir my pro du ku ją -
ce opa ko wa nia (we wzrost sprze da ży wie rzy 55%) od tych, któ re dzia ła -
ją w po zo sta łych sek to rach po li gra fii (39%).

Je śli cho dzi o wzrost ren tow no ści bran ży, to sto pień opty mi zmu po zo -
sta je na nie mal iden tycz nym – ni skim – po zio mie jak w 2014 r. Fir my ko -
lej ny rok z rzę du spo dzie wa ją się po stę pu ją cej pre sji ce no wej oraz
ma le ją cych marż. Po nad jed na trze cia (37%) firm pro gno zu je spa dek ren -
tow no ści, 46% wy ra zi ło neu tral ną opi nię, a 14% li czy na wzrost ren tow -
no ści. 

Da ne za 2014 r. opu bli ko wa ne przez Głów ny Urząd Sta ty stycz ny wska -
zu ją na śla do wy wzrost licz by mi kro przed się biorstw w sek to rze po li gra -

Przyszłość sektora poligraficznego
The future of the printing sector 

Polish enterprises from the printing sector are less optimistic than
a year ago.

At present, less than a half of the surveyed companies (44%) believe that
sales will increase in the near future. More (48%) think that nothing will
change in this respect. Priorities for the coming years include, above all,
improving performance and expanding the product range, e.g. by adding new
machinery to the existing facilities. 

In comparison with 2014, an increased level of optimism regarding possible
increases in sales in the coming year was recorded among small enterprises
(62% versus 51% in 2014), whereas single-digit declines in positive opinions
have been observed in the case of micro businesses (31%) and medium-sized
and large companies (70%). Greater optimism in this respect is demonstrated
by producers of printed packages (55% anticipate an increase in sales) in
comparison with players from the remaining printing segments (39%).

As regards increases in the profitability of the printing industry, the degree
of optimism remains nearly identical as in 2014 (standing at a low level). For
yet another year companies expect further pricing pressures and shrinking
margins. More than a third (37%) expect declining profitability whereas 46%
expressed a neutral opinion and 14% hope to see their profitability rise. 

The 2014 data published by the Central Statistical Office of Poland (GUS)
indicate a minor increase in the number of micro businesses in the printing
sector, a small one in the case of small companies and very clear with regard
to enterprises employing at least 50 people. These findings are confirmed in

Prognozowany poziom zmiany sprzedaży firm poligraficznych w Polsce w 2016 r. w stosunku do 2015 r.
Forecast change in sales level of printing companies in Poland, 2016 versus 2015
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N=154
Pokazano odpowiedzi tylko tych respondentów, którzy zadeklarowali wzrost lub spadek sprzedaży
Responses only from those respondents who declared increased or decreased sales

Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

Wzrośnie o > 20%
Will increase by >20%
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Will increase by 16-20%

Wzrośnie o 11-15%
Will increase by 11-15%

Wzrośnie o 6-10%
Will increase by 6-10%

Wzrośnie o 0-5%
Will increase by 0-5%

Spadnie o 0-5%
Will decrease by 0-5%

Spadnie o 6-10%
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Prognozowane zmiana sprzedaży firm poligraficznych w 2016 r. w stosunku do 2015 r.
Forecast change in sales of printing companies, 2016 versus 2015
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Wzrośnie
Will increase

Nie zmieni się
No change

Spadnie
Will decrease

Ogółem
Total

Firmy mikro 
Micro-companies 

Firmy małe
Small companies

Firmy średnie i duże
Medium and large companies

Firmy drukujące opakowania
Companies printing

packaging

Firmy niedrukujące opakowań
Companies not printing

packaging

44% 48% 8%

31% 59% 10%

62% 34% 4%

70% 23% 7%

55% 41% 4%

39% 51% 10%
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ficz nym, nie wiel ki w przy pad ku ma łych firm i bar dzo wy raź ny w od nie -
sie niu do przed się biorstw za trud nia ją cych nie mniej niż 50 pra cow ni ków.
Te ob ser wa cje po twier dza ją od po wie dzi re spon den tów. Bran ża ja ko ca -
łość jest pod tym wzglę dem bar dziej opty mi stycz na niż przed ro kiem: co
pią te ba da ne przed się bior stwo jest prze ko na ne, że licz ba pod mio tów

respondents’ answers. The industry as a whole is more optimistic in this
respect than one year ago: one in five respondents believes that the number
of players in the sector will increase in 2016 (with 18% one year ago), and
less than a half (46%) think it will decline. However, the degree of optimism
has declined most strongly among medium-sized and large companies: only

Ogółem
Total

Prognozowana zmiana liczby podmiotów w sektorze poligraficznym w Polsce w 2016 r. 
w porównaniu z 2015 r.
Forecast change in number of entities in printing sector  in Poland, 2016 versus 2015
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Will probably increase

Nie wiem
Don’t know
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Will not change

Zdecydowanie zmaleje
Will definitely decrease

Raczej zmaleje
Will probably decrease

N=247
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Total

Prognozowana zmiana rentowności branży poligraficznej w Polsce w 2016 r. w porównaniu z 2015 r.
Forecast change in profitability of printing sector in Poland, 2016 versus 2015
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Improve performance

Expand range of products and services

Seek new suppliers

Purchase new machinery and equipment

Introduce financial optimisation

Seek new markets outside Poland

Increase employment

Invest in new production technologies

Introduce tax optimisation

Invest in IT technologies

Invest in measuring and production-related equipment

Invest in means of transport and logistics facilities

Sell machinery and equipment

Invest in production premises

Invest in ecofriendly solutions

Invest in storage buildings

Change production profile

Carry out a merger or a takeover of another operator from the industry

Open new branches

Zwiększenie efektywności działania firmy

Wzbogacenie oferty

Poszukiwanie nowych dostawców

Zakup nowych maszyn i urządzeń

Optymalizacje finansowe

Poszukiwanie nowych rynków zbytu poza Polską

Zwiększenie zatrudnienia

Inwestycje w nowe technologie produkcji

 Optymalizacje podatkowe

Inwestycje w technologie

Inwestycje w sprzęt pomiarowy i okołoprodukcyjny

Inwestycje w środki transportu i wyposażenie logistyczne

Sprzedaż maszyn i urządzeń

Inwestycje w hale produkcyjne

Inwestycje w rozwiązania prośrodowiskowe

Inwestycje w budynki magazynowe

Zmiana profilu produkcji

Połczenie lub przejęcie innego podmiotu z branży

Otwarcie nowych oddziałów
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Planowany poziom inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat
Planned investment levels for the next 2-3 years
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Up to 10% of total annual sales

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

9%5% 22% 35%

30% 38%8% 21%

10%
3%

7%

22%

29%

16% 12% 40%

9%45%32%7%

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

Firmy mikro
Micro-companies

Firmy małe
Small companies

Firmy
średnie i duże

Medium and
large companies

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

N=247
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

Zwiększy się
Will increase

Nie zmieni się
No change

Zmniejszy się
Will decrease

Nie dotyczy
Not applicable

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

Przygotowalnia
Prepress

Druk cyfrowy
Digital printing

Offset
Offset printing

Usługi introligatorskie
Bookbinding

Fleksografia
Flexo printing

Sitodruk
Screen printing

Wklęsłodruk
Intaglio

37% 20%
1%

42%

21%

26%

22%

13%

9%

4% 95%
1%

12% 76%

7%

3%

4%

80%

23% 51%

23%
2%

49%

33% 7% 39%

0% 10%

w sek to rze wzro śnie w 2016 r. (przed ro kiem – 18%), a mniej niż po ło -
wa (46%), że spad nie. Jed nak po ziom opty mi zmu naj bar dziej ob ni żył się
wśród firm śred nich i du żych; je dy nie 13% z nich wie rzy w przy rost licz -
by firm po li gra ficz nych w 2016 r. (w ubie gło rocz nym ba da niu – 23%),
a 55% wy ra ża prze ko na nie, że ich licz ba spad nie (mniej o 3 punk ty pro -
cen to we w po rów na niu z ze szło rocz ny mi wy ni ka mi). 

Zwięk sza nie po ten cja łu firm na kon ku ren cyj nym ryn ku po li gra ficz nym
zmu sza przed się bior stwa do pla no wa nia krót ko - i śred nio ter mi no wej
stra te gii roz wo ju. Ana lo gicz nie do ubie gło rocz nych wy ni ków ba dań ba -
da ne fir my za mie rza ją przede wszyst kim zwięk szyć efek tyw ność swych
dzia łań (83% re spon den tów; rok te mu – 90%), wzbo ga cić swą ofer tę
(76%, o 7 punk tów pro cen to wych mniej niż przed ro kiem) oraz po szu ki -
wać no wych do staw ców (72%; rok te mu – 81%). Naj czę ściej wska zy wa -
ną in we sty cją jest za kup no wych ma szyn i urzą dzeń; ja ko prio ry tet
wska zu je ją co czwar te z ba da nych przed się biorstw (rok te mu – 19%). 

Firmy, pytane o prognozowaną zmianę wykorzystania technologii
w okresie krótkoterminowym, wskazują te same prio ry te ty co przed ro -
kiem: naj więk szy od se tek przed się biorstw chciał by roz wi nąć usłu gi zwią -
za ne z dru kiem cy fro wym oraz usłu ga mi in tro li ga tor ski mi. Nie co mniej
niż w po przed nim ba da niu my śli o zwięk sze niu wy ko rzy sta nia of f se tu,
nie znacz nie wzro sła na to miast licz ba de kla ra cji do ty czą cych in we sty cji
w przy go to wal nię (pre press). 

Bar dzo zbli żo na do po przed nie go ro ku licz ba firm nie za mie rza prze -
pro wa dzać żad nych in we sty cji przez naj bliż sze 2-3 la ta. Naj więk szą
skłon ność in we sty cyj ną prze ja wia ją fir my śred nie i du że, wśród któ rych
tyl ko jed na na dzie sięć de kla ru je, że w okre sie krót ko ter mi no wym nie
zde cy du je się na wy dat ki uspraw nia ją ce jej dzia łal ność. Tę sa mą de kla -
ra cję zło ży ło 22% firm ma łych (o trzy punk ty pro cen to we mniej niż
przed ro kiem) oraz 38% mi kro przed się biorstw (w ze szło rocz nym ba da -
niu – 42%).

13% of them believe in an increase in the number of printing companies in
2016 (23% last year), and 55% express a view that the number will shrink
(down by 3 percentage points in comparison with last year results). 

Given the expanding capacities of players on the competitive printing
market, enterprises have to develop short- and medium-term growth
strategies. Much like last year, the surveyed companies intend, above all, to
increase their business performance (83% now versus 90% one year ago),
expand their product range (76%, down by 7 percentage points versus one
year ago) and seek new suppliers (72% now versus 81% one year ago).
Traditionally, most mentions were recorded for the purchase of new machinery
and equipment. This step was mentioned as a priority by one in four of the
surveyed enterprises (versus 19% a year ago). 

When asked about their expectations regarding changes in the technologies
used, in the short run, companies mentioned the same priorities as one year
ago: the highest percentage would like to expand services related to digital
printing and bookbinding. In comparison with the last year’s survey, slightly
fewer think about reducing the use of offset printing, and there has been also
a slight increase in the number of declarations regarding investments in
prepress services. 

In comparison with the last year’s survey, a very similar share of companies
do not intend to carry out any investments in the next 2-3 years. The highest
propensity to invest is demonstrated by medium-sized and large companies,
where only one in ten claims that they will not incur any expenses to boost
performance in the short-term. The same declaration was made by 22% of
small companies (down by 3 percentage points since last year) and 38% of
micro businesses (42% in the last year’s survey).
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Poligrafia dzisiaj i jutro – opinie ekspertów
The present day and the future of the printing
industry – experts’ opinions

Ja cek BAJ GER
Part ner, KPMG w Pol sce

To już ko lej na, szó sta edy cja ra por tu opi su ją ce go ry nek po li gra ficz ny
w Pol sce, któ ry zo stał przy go to wa ny przez Pol skie Brac two Ka wa le rów
Gu ten ber ga oraz KPMG w Pol sce. Od 2011 ro ku, kie dy to po wstał nasz
pierw szy ra port, każ de go ro ku by li śmy świad ka mi od ra dza nia się bran -
ży po li gra ficz nej po skut kach świa to we go kry zy su fi nan so we go. Te go -
rocz ny ra port rów nież do star cza nam wie le opty mi stycz nych in for ma cji.
Na pod sta wie da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go oraz wy ni ków
na sze go ba da nia sza cu je my, że w 2015 r. war tość pro duk cji sprze da nej
dla ca łe go sek to ra po li gra ficz ne go wy nio sła 13,9 mld zł, co ozna cza
wzrost o pra wie 7% w po rów na niu z ro kiem 2014. 

Nie zmien nie waż ny wpływ na wy ni ki przed się biorstw po li gra ficz nych
w Pol sce ma eks port, któ ry sta le ro śnie od pierw szej edy cji na sze go ra -
por tu. W la tach 2011-2015 cał ko wi ty wzrost war to ści eks por tu pro duk -
tów prze my słu po li gra ficz ne go zwięk szył się no mi nal nie o 89%, a sam
2015 rok przy niósł wzrost aż o 33%, do po zio mu 8,31 mld zł. Każ de go
ro ku pol skie przed się bior stwa po li gra ficz ne zdo by wa ją co raz wię cej
klien tów po za gra ni ca mi na sze go kra ju oraz ofe ru ją szer szy wa chlarz
pro duk tów i usług. Spo dzie wa my się, że dy na micz ny wzrost zna cze nia
eks por tu utrzy ma się rów nież w ko lej nych la tach, przede wszyst kim
za spra wą wy so kiej ja ko ści usług i pro duk tów w po łą cze niu ze sto sun -
ko wo ni ski mi kosz ta mi pra cy.

War to pod kre ślić fakt, że sek tor po li gra ficz ny w Pol sce wy pa da bar -
dzo do brze na tle in nych kra jów Unii Eu ro pej skiej. Pod wzglę dem przy -
cho dów po zo sta je my naj więk szym sek to rem w Eu ro pie
Środ ko wo -Wschod niej i pla su je my się na ósmym miej scu na tle wszyst -
kich kra jów w Unii Eu ro pej skiej. Tyl ko dwa kra je UE za no to wa ły w po -
przed nim ro ku więk szy wzrost przy cho dów – by ły to Hisz pa nia
i Buł ga ria. 

Ak tu al ne ba da nie prze pro wa dzo ne na oso bach ze ści słe go kie row -
nic twa firm dzia ła ją cych w sek to rze po li gra ficz nym w Pol sce po ka zu je,
że aż 41% wszyst kich ba da nych oce nia ak tu al ną sy tu ację na ryn ku ja ko
do brą lub bar dzo do brą. Ja ko złą lub bar dzo złą oce nił ją za le d wie co
ósmy re spon dent. Co wię cej, prze szło 25% an kie to wa nych twier dzi, że
ko lej ny rok przy nie sie po pra wę sy tu acji pa nu ją cej w bran ży po li gra ficz -
nej w Pol sce. 

Po dob nie jak w la tach po przed nich za py ta li śmy re spon den tów o pla -
ny ich firm na naj bliż sze 2-3 la ta. Aż 8 na 10 re spon den tów za mie rza
zwięk szyć efek tyw ność dzia ła nia swo jej fir my, po nad 70% chce wzbo -
ga cić ofer tę, jak rów nież pla nu je na wią zać współ pra cę z no wy mi do -
staw ca mi. Po nad to fir my in we stu ją w za kup no wych ma szyn i urzą dzeń
oraz po szu ku ją no wych ryn ków zby tu. Po wyż sze od po wie dzi po twier -

Jacek BAJGER
Partner, KPMG in Poland

This is already the sixth edition of the report on Poland’s printing
market, prepared jointly by the Polish Guild of Gutenberg Knights and
KPMG in Poland. Since 2011, when our first report was released, each
year brought further revival of the printing industry, which was shaking
off the consequences of the global financial crisis. This year’s report
brings many optimistic insights as well. Based on data from the Central
Statistical Office of Poland (GUS) and our own survey, we estimate the
value of total production sold in the entire printing sector to have
reached PLN 13.9 billion in 2015, which marks a nearly 7% growth since
2014. 

Export continues to be an important performance driver for printing
companies in Poland, and it has been constantly rising since the first
edition of our report. In 2011-2015, the total growth in the value of the
industry’s exports rose by 89% in nominal terms, and the year 2015
alone brought an increase by as much as 33%, to PLN 8.31 billion. Year
after year, Polish printing enterprises attract ever more customers outside
Poland, offering an expanding range of products and services. We expect
to see this dynamically rising importance of exports continue into the
coming years, predominantly thanks to high quality products and
services coupled with low labour costs.

Worth stressing is that the printing sector in Poland performs very
well in comparison with other EU countries. In terms of revenues, Poland
has the largest sector in Central and Eastern Europe and ranks 8th
among all EU countries. Only two countries, i.e. Spain and Bulgaria,
recorded a greater increase in revenues last year.

The current study, conducted with top managers from printing
companies on the Polish market, shows that as many as 41% of all the
respondents assess the current market situation as either good or very
good. Merely one in eight respondents perceived the situation as poor
or very poor. Furthermore, over 25% of those surveyed claim that the
next year will bring improvements in the situation of the printing
industry in Poland. 

Much as in previous years, we asked our respondents about their
companies’ plans for the next 2-3 years. As many as 8 in 10 respondents
intend to boost the performance of their companies, more than 70%
want to expand their product range and plan to establish business
relations with new suppliers. Moreover, companies invest in the
purchase of new machinery and equipment and seek new markets. The
aforementioned responses confirm that companies from the printing
sector in Poland want to stay on the path to growth and enhance their
position on the domestic and international market.
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dza ją, że fir my z sek to ra po li gra ficz ne go w Pol sce chcą się nie ustan nie
roz wi jać i wzmac niać swo ją po zy cję za rów no w kra ju, jak i za granicą.

KPMG w Pol sce po sia da wie lu klien tów z tej bran ży i sta ra się za pew -
nić im wspar cie za rów no w za kre sie do radz twa po dat ko we go i praw -
ne go, jak rów nież w ra mach do radz twa stra te gicz ne go i biz ne so we go.
Wie rzy my w ogrom ny po ten cjał bran ży po li gra ficz nej w Pol sce i dla te -
go z du żą uwa gą oraz opty mi zmem śle dzi my jej roz wój. 

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

Za na mi ko lej ny rok, któ ry chy ba dla więk szo ści firm z bran ży nie był
ła twy, ale pod su mo wu jąc go, mo gę po wie dzieć, że przy niósł wie le sa -
tys fak cji z te go, co uda ło się osią gnąć. Mi mo iż wszy scy zma ga my się
z co raz więk szy mi wy zwa nia mi, to po tra fi my chy ba ra dzić so bie z ni mi
co raz le piej.

Po li gra fia, tak jak i in ne bran że, kon fron to wa na jest z co raz szyb ciej
zmie nia ją cy mi się po trze ba mi zle ce nio daw ców, któ rzy ocze ku ją wy so -
kiej ja ko ści pro duk tów, w roz sąd nej ce nie i re ali zo wa nych na czas. Dru -
kar nie mu szą po ra dzić so bie z bie żą cą ob słu gą zle ceń, a jed no cze śnie
opa no wać ca ły dość skom pli ko wa ny łań cuch do staw, dba jąc przy tym
o sta łą mo der ni za cję par ku ma szy no we go. Z wła sne go do świad cze nia
i wie lu kon tak tów na bie żą co z na szy mi klien ta mi wiem, że nie jest to
pro ste, ale mógł bym po dać wie le przy kla dów ta kich za kła dów, gdzie
mi mo wie lu pro ble mów i prze ciw no ści uda je się im nie tyl ko funk cjo -
no wać, ale i sku tecz nie wy pra co wy wać zysk.

Na pew no wi dać po stęp i oso bi ście za li czył bym ostat nie 12 mie się cy
do uda nych. W wie lu pol skich dru kar niach sta nę ły no we ma szy ny dru -
ku ją ce – of f se to we, flek so gra ficz ne, do dru ku cy fro we go, za awan so wa -
ne ma szy ny i li nie do pro duk cji opa ko wań, fi na li zo wa no in we sty cje
zwią za ne z wdra ża niem no wych kom plek so wych sys te mów pre press,
tech no lo gii wy twa rza nia lub ca łych no wych za kła dów.

Bez wąt pie nia za uwa żyć moż na po stę pu ją cą in ter na cjo na li za cję dzia -
łal no ści wie lu przed się biorstw. Z jed nej stro ny zwią za ne jest to ze świa -
to wym tren dem szu ka nia no wych ryn ków zby tu, a z dru giej stro ny
z roz sze rza niem dzia łal no ści na in ne kra je. W Pol sce dzia ła co raz wię cej
dru karń bę dą cych czę ścią mię dzy na ro do wych kon cer nów po li gra ficz -
nych. Po wsta ją zu peł nie no we za kła dy lub te już ist nie ją ce, po sia da ją -
ce od po wied ni po ten cjał zmie nia ją wła ści cie la, na zwę i wcho dzą
do gru py. Dla mnie to tyl ko do wód na to, że je ste śmy in te re su ją cym ryn -
kiem, mo gą cym za ofe ro wać na praw dę du żo – za rów no pod ką tem tech -
no lo gicz nym, know -how, jak i po ten cja łu ludz kie go.

Na co dzień kon fron to wa ni je ste śmy z co raz bar dziej zło żo ny mi ocze -
ki wa nia mi na szych klien tów. Do ty czy to za rów no bar dzo kon kret nych
roz wią zań i kon fi gu ra cji ma szyn, ale tak że zaawansowanego podejścia
do pro ble mów zwią za nych z uspraw nia niem pro ce sów pro duk cyj nych,
zastosowania opro gra mo wa nia ty pu MIS, W2P itd. Ge ne ral nie moż na
po wie dzieć, że mu si my być ela stycz ni, ofe ro wać od po wied ni po ziom
wie dzy i kom pe ten cji w róż nych ob sza rach i być otwar ci na wszel kie
wy zwa nia. Je stem prze ko na ny, że je ste śmy ta kim part ne rem. Tym bar -
dziej, że ofe ru je my przy tym co raz ba rziej zło żo ny, kom plet ny, no wo cze -

KPMG in Poland has many clients from this industry and supports
them by providing tax and legal advice as well as strategic and business
advisory services. Since we believe in the enormous potential of the
printing industry in Poland, we closely watch developments in the
industry and remain optimistic about its future. 

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

With another year behind us, this time was probably far from easy
for most companies in our industry. However, summing up, I can say
2015 gave us a lot of satisfaction with our achievements. Even though
we are all grappling with ever greater challenges, we are also getting
better at handling them.

Much like other industries, the printing sector is faced with fast
changing clients’ needs as they expect high quality of products at
reasonable prices, delivered on time. Printing houses must successfully
handle day-to-day orders while managing the fairly complicated supply
chain and ensuring constant upgrades of their machinery. Based on my
experience and many encounters with clients I must say this task is by
no means easy. Nevertheless, I can provide numerous examples of
printing houses which successfully overcome problems and odds,
staying in business and also earning profits.

There has certainly been some progress and, from my personal
perspective, the last twelve months have been successful. Many Polish
printing houses started up new offset machines, flexo printing and
digital printing machines, as well as high-end packaging machinery and
production lines. Many players finalised their investments connected
with the implementation of new, comprehensive prepress systems,
manufacturing technologies or wholly new plants.

Undoubtedly, many enterprises have grown increasingly international
when it comes to business scale. On the one hand, this is related to the
global trend whereby companies look for new markets, and, on the
other hand, to international business expansion. An increasing number
of printing houses in Poland become part of international printing
corporations. We see brand new plants being built while the existing
plants with the right potential change hands and names, and get
incorporated into business groups. To me, this only proves that Poland
is an interesting market which can offer a lot in terms of technology,
know how and human potential.

In our daily work, we are confronted with increasingly complex client
expectations. This holds true for specific solutions and machinery
configurations as well as advanced approaches to production
streamlining, the application of MIS or W2P software etc. Overall, we
can say we must be flexible and need to offer the right level of
knowledge and competence in various areas while remaining open to
challenges. I am sure that we are a partner who meets these
requirements, especially given that we offer ever more complex,
complete and modern client support, ensuring ultimate comfort and
production security for our clients.

The 2016 edition of the Drupa fair is about to start. As usual, both
exhibitors and visitors hope that the exhibited new solutions will provide
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sny ser wis, da ją cy moż li wie na więk szy kom fort i bez pie czeń stwo pro -
duk cji dla na szych klien tów.

Za chwi lę ko lej na od sło na tar gów Dru pa 2016. Jak zwy kle i wy staw -
cy, i zwie dza ją cy li czą na to, że po ka za ne no wo ści da dzą ko lej ny im puls
do roz wo ju bran ży. Tym bar dziej, że nie za leż nie od te go, w ja kim seg -
men cie szu kać się bę dzie in no wa cji, moż na być pew nym, że sło wem
klu czem bę dzie in te li gent na dru kar nia 4.0 z co raz więk szym stop niem
au to ma ty za cji i roz wią zań, któ re nie tyl ko po zwa la ją le piej i szyb ciej wy -
twa rzać, ale też spraw niej ana li zo wać da ne pro duk cyj ne i za rzą dzać dru -
kar nią.

Ma rek STE PO WICZ
Czło nek Za rzą du ECMA Pol ska

To już VI edy cja ra por tu o pol skim ryn ku po li gra ficz nym, z cze go je ste -
śmy bar dzo dum ni. Ma ją Pań stwo moż li wość za po zna nia się z ra por tem
o bran ży opa ko wań, któ ra to w ostat nich la tach dy na micz nie się roz wi ja,
na pę dza na nie tyl ko po przez wzrost po py tu kra jo we go, lecz rów nież roz -
wój eks por tu.

Bie żą ca edy cja ra por tu po ka zu je bar dzo wy ra zi ście ten den cje ob ser wo -
wa ne już i sy gna li zo wa ne w ze szło rocz nym ra por cie, a mia no wi cie zna czą -
cy wzrost eks por tu, zwłasz cza na ryn ki kra jów Unii Eu ro pej skiej. Do ty czy to
za rów no firm za gra nicz nych po sia da ją cych za kła dy w Pol sce, jak i kra jo wych
pro du cen tów. Wiel kość pro duk cji opa ko wań w Pol sce jest pra wie tak du ża
jak su ma rycz nie po zo sta łych kra jów re gio nu Eu ro py Wschod niej i ten trend
bę dzie wzro sto wy. Mi mo wzro stu w Eu ro pie udział na sze go kon ty nen tu
w glo bal nej pro duk cji opa ko wań i kon sump cji kar to nu bę dzie nie znacz nie
ma lał w naj bliż szych la tach z ra cji po nad dwu krot nie szyb sze go wzro stu po -
za Eu ro pą, szcze gól nie na ryn kach wscho dzą cych. 

Ubie gły rok cha rak te ry zo wał się rów nież du żą dy na mi ką zmian wła ści -
ciel skich i to nie tyl ko po stro nie firm z pol skim ka pi ta łem, ale rów nież na -
stę po wa ła kon so li da cja wśród pod mio tów za gra nicz nych. Po za tym
ob ser wu je się ten den cję wcho dze nia na ry nek pol ski tych gra czy z ryn ku
eu ro pej skie go, któ rzy do tych czas by li na nim nie obec ni. In we stu ją oni w no -
we mo ce pro duk cyj ne, co za ostrza kon ku ren cję na ryn ku. 

Po twier dza się rów nież uwa ga ze wstę pu do ze szło rocz ne go ra por tu, że
wśród pro du cen tów opa ko wań o zna czą cych udzia łach w ryn ku co raz mniej
jest firm z pol skim ka pi ta łem, na to miast co raz więk szy jest udział ka pi ta łu
za gra nicz ne go, za rów no na le żą ce go do in we sto rów bran żo wych, jak i fi -
nan so wych. Szcze gól ne wy raź ne za in te re so wa nie tych ostat nich bran żą opa -
ko wań by ło wi dać w ostat nim ro ku, lecz ze wzglę du na sto sun ko wo krót ki
ho ry zont cza so wy, ja kim cha rak te ry zu ją się te go ty pu in we sty cje, moż na
prze wi dy wać, że zmia ny wła sno ścio we bę dą na stę po wać rów nież w tym
ro ku i bę dzie za uwa żal na kon so li da cja ryn ku. W naj bliż szych la tach na stą -
pi rów nież wzrost mo cy wy twór czych oraz dal sze za ostrze nie się kon ku ren -
cji, co w efek cie mo że ozna czać spa dek re ali zo wa nych marż oraz
ren tow no ści pro duk cji. W mo cy po zo sta je rów nież uwa ga o wy ga sza niu dy -
na mi ki fi nan so wa nia in we sty cji w mo ce wy twór cze przy wspar ciu fun du -
szy unij nych. Ten in ten syw ny etap ma my chy ba już za so bą. Dzi siaj
po trzeb ne jest no we po dej ście do wzro stu, opar te go na in no wa cyj nym po -
dej ściu do pro duk tów i pro ce sów, wy mu sza ją ce opty ma li za cję pro duk cji

another impulse for the industry to develop further. No matter where
we look for innovations, this year’s focus will be on ‘the smart print
shop 4.0’ with a increasing degree of automation and with solutions
that help enterprises to manufacture their products faster and better,
and to analyse production data and manage production facilities more
efficiently.

Marek STEPOWICZ 
Board Member, ECMA Polska

This is already the sixth edition of the report about the Polish printing
market, which makes us very proud. It gives readers the opportunity to
read findings about the printed packaging industry, which has been
expanding dynamically in recent years, not only thanks to the rising
domestic demand but also as a result of growing exports.

This edition gives a very clear picture of the trends observed and
signalled already in the last year’s report, such as a considerable growth
in exports, notably to EU countries. This trend holds true for both foreign
companies with facilities in Poland and domestic producers. The
packaging production volume in Poland is nearly as high as the
aggregate figure for all the remaining countries of Eastern Europe and
this trend will continue into the future. Despite growth in Europe, our
continent’s share in the global production of packaging materials and
consumption of cartons will decrease somewhat in the coming years
since growth is more than twice as fast outside Europe, particularly on
emerging markets. 

Last year was also characterised by highly dynamic changes in
ownership, not only in companies with Polish capital but also due to
consolidation among foreign-owned companies. Moreover, European
players who have been absent in Poland are beginning to enter the
Polish market. With investments in new production capacities, they are
making competition ever fiercer. 

Another comment made in the introduction to last year’s report still
holds true: the number of Polish-owned companies among major
producers of printed packaging has shrunk, in parallel with a rising share
of foreign capital, coming from industry investors and financial investors
alike. The latter became particularly interested in the packaging sector
last year. However, given that such investments often have a relatively
short time horizon, we can expect that ownership changes will also take
place this year, giving rise to noticeable market consolidation. The
coming years will also see rising production capacities and further
tightening of competition, which may lead to shrinking margins and
lower profitability of production. Another insight that still holds valid
concerns the dwindling rate of investments in production capacities
financed from EU support. This intensive stage is probably a thing of
the past now. What we need today is a new concept of growth, based
on innovative approaches to products and processes, enforcing
optimisation of production via IT systems, strict control of manufacturing
costs and financial flows. The average value of a carton pack in Poland
is about 20% lower than the European average, which opens up high
potential for more heavily processed products. 

2016
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przy uży ciu sys te mów in for ma tycz nych, ści słą kon tro lę kosz tów pro duk cji
oraz prze pły wów fi nan so wych. Śred nia war tość opa ko wa nia kar to no we go
w Pol sce jest o oko ło 20% niż sza niż śred nia eu ro pej ska, to ozna cza du ży
po ten cjał dla bar dziej uszla chet nio nych pro duk tów. 

Zmia ny w spo so bach sprze da ży pro duk tów po przez no we ka na ły, co raz
bar dziej in dy wi du la ne po dej ście do klien ta, zmia na je go przy zwy cza jeń, cią -
głe skra ca nie cza su do staw, jak i zmniej sza nie licz by za ma wia nych pro duk -
tów w ce lu opty ma li za cji łań cu cha do staw de fi niu ją no we stan dar dy
na na szym ryn ku. Wraz ze zmia ną sty lu ży cia oraz wcho dze nia na ry nek no -
wej ge ne ra cji kon su men tów zmie nia ją się rów nież wy ma ga nia w za kre sie
spo so bu pa ko wa nia pro duk tów, ich per so na li za cji, po łą cze nia opa ko wań
z me dia mi elek tro nicz ny mi, przez co ry nek opa ko wań cią gle ewo lu uje, in -
spi ru jąc do dal sze go roz wo ju. To oraz pro gno zo wa ne na naj bliż sze la ta tem -
po wzro stu go spo dar cze go w Pol sce prze kła da ją się na sta ły,
kil ku pro cen to wy wzrost na szej bran ży.

Za pra sza my do lek tu ry.

Edward Pa weł DRE SZER
Pre zes Pol skiej Izby Dru ku

W każ dej dzie dzi nie tech ni ki naj waż niej szy jest czyn nik ludz ki – fa cho wość,
za an ga żo wa nie i sza cu nek dla tra dy cji. Pol ska jest kra jem lu dzi wy kształ co -
nych, a ich liczba w cią gu ostat nich kil ku dzie się ciu lat zwięk szy ła się wręcz nie -
po rów ny wal nie. Przed woj ną wśród pra cu ją cych wów czas w Pol sce kil ku
ty się cy in ży nie rów za le d wie trzech mia ło spe cjal ność zwią za ną z dru ko wa niem,
uzy ska ną po stu diach wyż szych od by tych za granicą. War to dziś przy po mnieć
ich na zwi ska: Wła dy sław Ta ci kow ski po stu diach w Pa ry żu, Lu dwik Le wan -
dow ski – w Ber li nie i Jó zef Be ster – w Wied niu. 

Pierw sza po wo jen na gru pa 86 pol skich in ży nie rów po li gra fów zda wa ła eg -
za mi ny w Po li tech ni ce Wro cław skiej, a po tem do łą czy li do nich ab sol wen ci in -
ży nier skich szkół po li gra ficz nych w Lip sku (137 osób), Kem nitz (27 osób)
i Mo skwie (130 osób).

Do dziś to pol skie uczel nie wy kształ ci ły już oko ło 3000 in ży nie rów po li gra -
fów – w War sza wie, Ło dzi i Szcze ci nie, przy czym pod kre ślić na le ży naj więk -
szą ro lę Po li tech ni ki War szaw skiej z In sty tu tem Po li gra fii ob cho dzą cym 50
rocz ni cę ist nie nia oraz Po li tech ni ki Łódz kiej, któ ra po sze rzy ła swo ją pier wot ną
ofer tę skie ro wa ną do in ży nie rów pa pier ni ków o kie run ki po li gra ficz ne.

Na do wód te go, jak wiel ki skok wy ko na li śmy w cią gu ostat nich kil ku dzie -
się ciu lat, po słu żę się przy kła dem mi naj bliż szym, bo do ty czą cym mo jej ro dzi -
ny: w 1957 ro ku mój oj ciec Hen ryk był jed nym z dwóch tyl ko in ży nie rów
po li gra fów pra cu ją cych w war szaw skiej Dru kar ni Na uko wo -Tech nicz nej za trud -
nia ją cej 1600 osób. Dziś w mo jej dru kar ni wśród 100 pra cow ni ków jest aż 17
in ży nie rów po li gra fów, w tym obaj moi sy no wie – Pa weł i Ka rol, któ rzy są już
czwar tym po ko le niem dru ka rzy, a trze cim in ży nie rów po li gra fów w ro dzi nie. 

Każ dy etap pro duk cji po li gra ficz nej na sy co ny jest elek tro ni ką i in for ma ty ką
– po czy na jąc od przy go to wa nia form dru ko wych, po przez ob słu gę ma szyn
dru ku ją cych i in tro li ga tor skich, po za rzą dza nie. Trud no so bie wy obra zić dzia -
łal ność po li gra ficz ną bez głę bo kiej, spe cja li stycz nej wie dzy, dla te go tak du żą
ro lę przy wią zu je my w Pol sce do wy kształ ce nia. 

Dzię ki ta kie mu podejściu, wykorzystując coraz nowocześniej wyposażone
drukarnie, pol scy fa chow cy są w sta nie po do łać zwięk sza ją cym się wciąż wy -

Changes in selling methods with the arrival of new channels, the ever
more personalised customer service, changing preferences of customers,
constantly shrinking turnaround times and reductions in order volumes
to optimise the supply chain—these developments have now been
determining new market standards. As the lifecycle changes and new
generations of consumers come to the market, this brings changes in
how products are packaged and personalised and how packages are
connected with electronic media. As a result, the packaging market is
constantly evolving, inspiring companies to develop further. These
developments and the projected growth rate for Poland the coming
years propel constant growth of the sector, reaching a few percentage
points each year.

We hope the report will be an interesting read for you.

Edward Paweł DRESZER
President of The Polish Chamber of Printing

In each and every field of technology, human factors such as
professionalism, commitment and respect for tradition, to name just a
few, play a crucial role. There always have been many well-educated
people in Poland but over the last few decades their number has
increased considerably. Before the war, only three out of a few thousand
working engineers were printing technology graduates who earned their
degrees overseas. And today it’s worth recalling their names: Władysław
Tacikowski, the University of Paris graduate; Ludwik Lewandowski, the
University of Berlin graduate and Józef Bester who graduated from the
University of Vienna. 

The first post-war group of 86 printing engineers took their final
exams at the Wroclaw Technical University, followed by the printing
engineer graduates from Leipzig (137 individuals), Kemnitz (27) and
Moscow (130). 

To this day, there have been as many as roughly 3,000 printing
engineering graduates of Polish universities in Warsaw, Łódź and
Szczecin, with the greatest role being contributed to the Warsaw
University of Technology with its Institute of Printing celebrating its 50th
anniversary, and the Łódź University of Technology that extended its
program originally dedicated to paper engineers, introducing new
printing technology faculties. 

I’ll use the example from my own family to illustrate the huge
progress we have made over the past few decades – in 1957 my father
Henryk was one of only two printing engineers working for the Warsaw
Science and Technology Printing House that employed 1,600 staff. Today,
as many as 17 out of 100 staff members working for my printing
company are printing engineers, including my both sons – Pawel and
Karol who represent the fourth generation of printers and the third of
printing engineers in my family. 

Electronics and information technology are present in every stage of
the printing production process – starting from the printing forms
through printing and bookbinding machinery maintenance to
management. It is difficult to imagine a printing company without good
printing specialists. Therefore, in Poland we pay a great deal of attention
to education. 
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zwa niom ja ko ścio wym, ilo ścio wym i ter mi no wym eu ro pej skie go ryn ku po li -
gra ficz ne go.

Aby jak naj le piej spro stać tym wy zwa niom, na le ży na sza lę rzu cić do dat ko -
wo jesz cze je den atut: wy wo dzą ce się z naj lep szych tra dy cji ser ce. I my Po la -
cy po tra fi my to jak ma ło kto.

Antoni MATYASIK
Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii

Ostat nie la ta, zwłasz cza po przy stą pie niu Pol ski do Unii, są dla po li gra fii
szcze gól ne. Wie le dru karń zo sta ło zmodernizowanych dzię ki moż li wo ściom,
ja kie stwo rzy ły nam do ta cje unij ne. Nie tak daw no jesz cze druk od by wał się
na uży wa nych ma szy nach, któ re ku po wa ne by ły w kra jach bar dziej za awan -
so wa nych tech no lo gicz nie od Pol ski. Dru ko wa ne wów czas w Pol sce książ ki
pod ką tem ja ko ści dru ku i moż li wo ści tech no lo gicz nych by ły nie cie ka we edy -
tor sko i ja ko ścio wo. 

Obec nie wie le dru karń w Pol sce po wsta łych z pol skie go ka pi ta łu mo że kon -
ku ro wać z po dob ny mi dru kar nia mi na Za cho dzie. Sta li śmy się rów no rzęd ny mi
part ne ra mi dla po dob nych za kła dów w Eu ro pie i na świe cie. Kon ku ru je my z za -
chod ni mi dru kar nia mi przy po zy ski wa niu klien tów w Pol sce, ale i za gra ni cą.
Je ste śmy obec ni ze swo ją ofer tą na ryn kach nie miec kich, fran cu skich i skan dy -
naw skich. Ma my opi nie rze tel nych i ja ko ścio wo od po wie dzial nych part ne rów.

Nie wszyst ko jed nak ukła da się tak, jak by śmy so bie te go ży czy li. Mam tu
na my śli głów nie pro blem na bo ru i do bo ru kadr w pio nie tech nicz nym i sys te -
mie za rzą dza nia. Zmniej sza ją cy się wciąż ry nek pra cy po wo du je, że nie jed no -
krot nie nie je ste śmy w sta nie w peł ni wy ko rzy stać po sia da ny sprzęt. Brak lu dzi
do pra cy jest pro ble mem na ra sta ją cym. Ten pro blem da je się szcze gól nie za -
uwa żać w Ma ło pol sce, gdzie znaj du je się du ży po ten cjał prze twór czy. Je ste -
śmy w sta łym kon tak cie ze Szko łą Po li gra ficz ną, z któ rej po zy sku je my
ab sol wen tów. Pod pi su je my umo wy na od by wa nie prak tyk za wo do wych w na -
szych za kła dach, by koń czą cy szko łę ab sol wen ci by li do brze przy go to wa ni
do pra cy w no wo cze snych dru kar niach. 

Na sze Sto wa rzy sze nie Przed się bior ców Po li gra fii Kra ków zrze sza po nad 30
za kła dów po li gra ficz nych, któ re za trud nia ją w su mie po nad osiem set osób. Są
to dru kar nie za trud nia ją ce po nad 100 pra cow ni ków, ale i ma łe drukarnie,
w których pracuje kilku pra cow ni ków. Pro ble mem jest też roz drob nie nie ma -
łych dru karń, któ re nie za wsze po tra fią kon ku ro wać z więk szy mi za kła da mi.
Sto wa rzy sze nie sta ra się prze ko ny wać o ko niecz no ści łą cze nia się w więk sze
ze spo ły, któ re po tra fią le piej wy ko rzy stać wła sny park ma szy no wy, ale i czyn -
nik ludz ki. Bar dzo po zy tyw nym zja wi skiem w bran ży po li gra ficz nej by ło na to -
miast do strze że nie przez ich wła ści cie li ko niecz no ści wy bo ru spe cja li za cji
pro duk cji. Po wsta ły no wo cze sne dru kar nie wy spe cja li zo wa ne w opra wie twar -
dej, dru kar nie o spe cja li za cji opra wy mięk kiej, dru kar nie opa ko wań. Wszyst -
kie te dru kar nie, z du żym po wo dze niem, eksportują swoje usługi.

Obec nie na sze dru kar nie, uczest ni cząc w mię dzy na ro do wych tra gach książ -
ki na te re nie kra ju, ale i za gra ni cą, wy zna cza ją no we kie run ki dal szej współ -
pra cy. Wie le z nich zdo by wa na gro dy za swo je pra ce, co do brze ro ku je
na przy szłość.

Combined with innovative printing machinery, such approach helps
meet the ever growing quality, quantity and deadline challenges of the
European printing market. 

But we shouldn’t forget that in order to successfully face all these
challenges there is one more important aspect to be taken into account
- one’s heart in it. And we, Poles, always put our hearts in what we do
as much as almost no one else in the world. 

Antoni MATYASIK
President of the Association of Printing Entrepreneurs

Recent years, especially after Poland's accession to the EU, have been
special for the printing industry. A lot of printing houses have been
modernized due to the possibilities stemming from EU subsidies. Not
so long ago, printing took place with the use of second hand machines
that had been purchased in more technologically advanced countries
than Poland. Books printed in Poland at that time were uninteresting in
terms of print quality and technological capabilities. They were also far
from perfect in terms of editing and quality. 

Today, numerous printing houses with Polish capital can compete
with similar printers in the west. We have become equal partners for
similar plants in Europe and worldwide. We compete with Western
printing houses in acquiring customers in Poland and also abroad. Our
offer is present on German, French and Scandinavian markets. We are
considered reliable and responsible partners.

However, not everything has turned out as anticipated. By this I mainly
mean the problem of recruitment and selection of technical personnel and
managers. A constantly decreasing labor market means that sometimes we
are not able to make full use of existing equipment. A shortage of employees
has become a growing problem. This problem is particularly well visible in
Lesser Poland, where there is a large processing capacity. We are in constant
contact with the School of Printing, from which we obtain graduates. We
sign contracts to realize apprenticeships in our plants to help school
graduates get well prepared to work in modern printing. 

Our Association of Printing Entrepreneurs in Krakow brings together
more than 30 printing plants, which employ a total of over eight hundred
people. They include printers, who employ more than 100 employees,
but there are also small printing houses, which employ a few employees.
Another problem is the fragmentation of small printing houses, which
are not always able to compete with larger ones. The Association is trying
to convince of the need to combine into larger units, which are able to
make better use of their own machines and the human factor. However,
a very positive development in the printing industry has been the
perception, on behalf of business owners, of a need to choose the
specialization of production. It resulted in modern printing houses
specialized in hardcover, soft binding, and those which print packaging.
All of these printers have been successfully exporting their services. 

Currently our printing houses participate in international book fairs
on the territory of Poland and abroad, and set new trends for further
cooperation. Many of them have won awards for their work, which
bodes well for the future. 





79

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

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

Sto sun ko wo ła twy do stęp do świa to wych tech no lo gii w ostat niej de ka dzie,
mię dzy in ny mi dzię ki do ta cjom unij nym, do pro wa dził w Pol sce do nad po da ży
mo cy pro duk cyj nych w nie któ rych seg men tach ryn ku po li gra ficz ne go. Ta ka sy -
tu acja spra wia, że w dal szym cią gu ry nek po li gra ficz ny jest ryn kiem klien ta.
Stwa rza to ko niecz ność po szu ki wa nia roz wią zań zwięk sza ją cych kon ku ren cyj -
ność po szcze gól nych dru karń. W sy tu acji, gdzie wy po sa że nie dru karń jest
na bar dzo wy so kim i wy rów na nym po zio mie, naj waż niej sza w dzia łal no ści jest
or ga ni za cja pro duk cji. Nie wąt pli wie bę dzie to moż li we dzię ki wspar ciu za -
awan so wa nych sys te mów in for ma tycz nych. Dzi siaj, bez wspar cia in for ma tycz -
ne go trud no so bie wy obra zić funk cjo no wa nie ja kiej kol wiek czę ści
przed się bior stwa, nie tyl ko po li gra ficz ne go – od kon tak tu z klien tem przez za -
opa trze nie, pla no wa nie pro duk cji, pro duk cję po roz li cze nie i za fak tu ro wa nie
zle ce nia. Dru kar nie, któ re bę dą w sta nie tak zor ga ni zo wać we wnętrz ne pro -
ce sy, aby pro duk cja prze bie ga ła w spo sób płyn ny i ge ne ru ją cy moż li wie naj -
mniej sze kosz ty, bę dą li de ra mi ryn ku. Im spraw niej fir ma jest zor ga ni zo wa na,
tym jest bar dziej efek tyw na.

Nie do ce nia ny w pol skim prze my śle po li gra ficz nym jest też mo del zrze sze -
nia w ra mach izb, kon sor cjów czy też grup za ku po wych/pro du cenc kich. Za gra -
ni cą każ de przed się bior stwo jest zo bli go wa ne do funk cjo no wa nia w ra mach
izby bran żo wej, któ ra re pre zen tu je in te re sy da nej bran ży. Dzię ki te mu ma ją
moż li wość lep sze go wy ra ża nia po trzeb swo je go sek to ra i wy wie ra nia re al ne -
go wpły wu na po li ty kę pań stwa wo bec zrze szo nych w tej or ga ni za cji przed -
się biorstw. To sa mo do ty czy two rze nia kon sor cjów, po zwa la ją cych łą czyć się
przed się bior stwom w ce lu wy ko na nia zle ce nia prze kra cza ją ce go moż li wo ści
każ de go z przed się biorstw z osob na. Ta nie chęć do wspól ne go dzia ła nia po -
wo du je, że wy raź niej wi dać kon so li da cje w ra mach przed się biorstw za chod -
nich, któ re po tra fią nie jed no krot nie zo ba czyć lep sze per spek ty wy we
współ dzia ła niu niż sa mo dziel nym funk cjo no wa niu na ryn ku. Jest to też spo -
wo do wa ne tym, że wie le dru karń w Pol sce to fir my ro dzin ne, któ rych wła ści -
cie lom trud no jest dzie lić się wła dzą w za ło żo nej przez sie bie fir mie. 

Dzi siaj funk cjo no wa nie na ryn ku wy ma ga du żej wy obraź ni, któ ra, jak twier -
dził A. Ein ste in, jest waż niej sza od wie dzy, po nie waż wie dza jest ogra ni czo na,
pod czas gdy wy obraź nia ogar nia świat. Oby tej wy obraź ni ni gdy nie za bra kło
pol skim po li gra fom.

Krzysztof JANUSZEWSKI
Dyrektor Biura Polskiej Izby Fleksografów

Fleksografia w Polsce
Dy na mi ka roz wo ju oraz ewo lu cyj ność ryn ku opa ko wań i po wią za ny z tym

tak że roz wój tech no lo gii flek so gra ficz nej two rzą opty mi stycz ną per spek ty wę
na naj bliż sze la ta.

Bran ża – przede wszyst kim dru kar nie flek so gra ficz ne – ma swój nie ba ga -
tel ny wkład w roz wój pol skiej go spo dar ki, a zwa żyw szy jej sil ny zwią zek z prze -
my słem (opa ko wa nia) dy na micz nie wciąż się roz wi ja. Po sia da ją ce bardzo
no wo cze sne wy po sa że nie i wdro żo ne tech no lo gie ca łe go cy klu wy twór cze go
dru kar nie pro du ku ją, sprze da ją, eks por tu ją i two rzą miej sca pra cy. Za pew nia -

Eng. Tadeusz CHĘSY
President of the Printing Section
Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians

A relatively easy access to global technology in the last decade due
to, inter alia, EU subsidies, has led to an oversupply of production
capacity in certain segments of the printing market in Poland. This
situation ensures that the print media market remains the customer's
market. Thus, it has become necessary to seek solutions to increase the
competitiveness of individual printers. In a situation where the printing
equipment is of very high and even level, the most important thing in
business is the organization of production. Undoubtedly, it will be
possible thanks to the support of advanced information systems. Today,
without an IT support it is impossible to imagine the functioning of any
company - not only in the printing industry.  Starting from customer
contact, through purchasing, production planning, production itself, and
ending with invoicing orders, the IT systems are vital. Printing houses,
which will be able to arrange their internal processes for production as
smooth and generating the lowest possible costs, will become the
market leaders. The more efficiently a company is organized, the more
effective it is.

The model of organizing within chambers, syndicates or purchasing
/ producer groups remains underestimated in the Polish printing
industry. Abroad, each company is obliged to operate within its industry
chamber, which represents the interests of the industry. This way they
enjoy an opportunity to better express the needs of their sector and exert
real influence on state policy towards the enterprises, which are the
members of this organization. The same applies to the formation of
consortia, facilitating the connection of businesses to comply with orders
exceeding the capabilities of each of the companies individually. This
unwillingness to work together exposes consolidation, which takes place
within western companies. They can often see better prospects in
cooperation, rather than in independent functioning on the market. It is
also due to the fact that many printing houses in Poland are family
businesses whose owners find it difficult to share power in their own
companies. 

These days, the functioning on the market requires a lot of
imagination, which according to Albert Einstein, is more important than
knowledge, because knowledge is limited while imagination embraces
the world. Hopefully this imagination will never leave Polish printers.

Krzysztof JANUSZEWSKI
Director of the Office, Polish Flexogaphic Technical Association

Flexography in Poland
The dynamics of development and the evolutionary character of the

packaging market and the associated development of flexographic
technology, all create an optimistic outlook for the coming years. 

The industry – mainly flexographic printing houses – has made its
own substantial contribution to the development of the Polish economy
and, given its strong relationship with the packaging industry, it
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ją pra cę w wie lu re gio nach Pol ski i po trze bu ją co raz le piej wy kształ co nych pra -
cow ni ków. 

Jed nak w dłu go trwa łej per spek ty wie wi dzę pew ne ogra ni cze nia:
1. Nie zwy kle moc no ak cen to wa na obec nie in no wa cyj ność w od nie sie niu

do pol skiej go spo dar ki – moż li wo ści wspar cia fi nan so we go i per spek ty wicz -
ny po ten cjał roz wo jo wy róż nych dzie dzin go spo dar ki – w opty mi stycz nym
do my śle pro duk cja (a nie mon taż) i naj bar dziej z tym po wią za ne miej sca
pra cy (fa chow cy) – skon fron to wa ny zo sta nie na pew no w przy pad ku flek -
so gra fii z bra kiem wy ko naw ców bez po śred nich – do ty czy to za rów no in no -
wa cyj no ści, jak też kla sycz nej pro duk cji do tych cza so wej flek so gra fii.
Od lat sy gna li zo wa ny jest przez na szą or ga ni za cję nie wy star cza ją cy po ziom
kształ ce nia za wo do we go dla flek so gra fii. Lo kal ne ini cja ty wy kształ ce nia
na ba zie kon kret ne go za kła du pro duk cyj ne go z pew no ścią nie roz wią żą te -
ma tu. 
Prze ko na nie władz pań stwo wych czy sa mo rzą do wych, aby uzy skać po moc
w utwo rze niu wzo rem dzia ła ją cych w in nych kra jach jed ne go w Pol sce ośrod -
ka szko le nio we go „flek so pak” wy ma ga jed nak tak że wspar cia ze stro ny pol -
skich dru kar ni flek so gra ficz nych. Je dy nie w tym ro ku za re je stro wa li śmy już
13 za py tań -zgło szeń prze pro wa dze nia szko leń we wnątrz za kła do wych,
a w ostat nim „otwar tym” or ga ni zo wa nym w lu tym 2016 roku uczest ni czy li
pra cow ni cy z 15 dru kar ni. Za po trze bo wa nie na ope ra to rów ma szyn flek so -
gra ficz nych jest nie zmien ne, ale nie mo gą to być ab sol wen ci szkół, któ re po -
świę ca ją na flek so gra fię kil ka go dzin nie ma jąc wy kła dow ców po sia da ją cych
wy star cza ją cą, no wo cze sną wie dzę oraz nie zbęd ne go wy po sa że nia.

2. Wy po sa że nie dru kar ni w więk szo ści po cho dzi z im por tu – przede wszyst -
kim z Eu ro py Za chod niej – za do ko na ny mi za ku pa mi wska za ne by ło by tak -
że wspar cie na sze go sys te mu wie dzy (za wo do wej i neu tral nej) o flek so gra fii
do cze go od lat za chę ca my np. na na szych co rocz nych im pre zach.

3. Za in te re so wa nie mło dzie ży flek so gra fią i in for ma cja dla przed sta wi cie li urzę -
dów pra cy bę dą cych na ostat nim „Fe sti wa lu za wo dów” w Kra ko wie gdzie
mie li śmy sto isko (po li gra fia ge ne ral nie nie by ła obec na ja ko bran ża) po -
twier dzi ły fakt, że jest to bran ża nie do ce nio na a na le żą ca tak że do eks por -
te rów. Na dal nie je ste śmy (po mi mo róż no rod nych dzia łań or ga ni za cji) ja ko
bran ża wy star cza ją co wi docz ni na tle in nych ga łę zi prze my słu.

4. Za uwa żal na jest też wi docz na re zer wa pol skich dru kar ni wo bec wspól ne go
two rze nia, wzo rem in nych kra jów, mar ki pol skiej flek so gra fii (lub sze rzej
opa ko wań) na im pre zach za gra nicz nych w po sta ci na ro do wych sto isk. 

5. W ra mach in no wa cji (a nie imi ta cji) mo że my w naj bliż szych la tach wie le
uczy nić, ale waż nym jest wszech stron na, sy me trycz na i ko lek tyw na współ -
pra ca po mię dzy na uką, po ten cjal ny mi od bior ca mi pro duk tów oraz wła ści -
cie la mi dru kar ni, któ rzy mo gą być sty mu la to ra mi kon kret nych roz wią zań.
Dużą nadzieję stwarzają tutaj rozwiązania w sferze tzw. fleksotroniki
(drukowa(l)na elektronika) i opakowań funkcjonalnych.

continues to grow rapidly. Having modern equipment and technologies
implemented throughout the manufacturing cycle, printing houses keep
producing, selling, exporting and creating jobs. They provide jobs in
many regions of Poland and require more and better-educated workers.   

But in the long term, I can see certain limitations: 
1. Innovativeness – so extremely stressed these days in relation to the

Polish economy – the possibility of financial support and the
perspective development potential of various sectors of the economy
– production (not installation) in its optimistic implication and most
of the related jobs (professionals) – will certainly be confronted in the
case of flexography with the lack of direct contractors. This applies to
innovativeness as well as the classic production of current
flexographic printing.
For years our organization has indicated an inadequate level of
training for flexography. Local initiatives to educate on the basis of
a particular production plant will not solve the issue. 
Persuading state or local government to help creating in Poland
a single (like in other countries) training center – „fleksopak,” requires
the support of Polish flexo printing houses. Only this year we have
registered 13 requests-applications to conduct inside trainings, and
the last „open” training organized in February 2016 was attended by
the employees of 15 printing houses. The demand for the operators
of flexographic machines does not change. However, these people
cannot be the graduates of schools, which commit a few hours to
flexography and where no teachers have sufficient modern
knowledge or necessary equipment.

2. Equipment in printing houses is mostly imported – mainly from
Western Europe. It would be advisable if the purchases were followed
by a support for the system of knowledge (both professional and
neutral) about flexography. We have encouraged this for years during
our annual events.

3. Young people's interest in flexography and the information for the
representatives of labor offices attending the last „Festival of
professions” in Cracow, where we had our stand (printing was not
present as an industry) confirmed that it is an undervalued industry,
and that it is also owned by exporters. We still are not (despite the
various activities of the organization) sufficiently visible as an industry.

4. There is also a noticeable distance of Polish printing houses regarding
the joint development (as in other countries) of Polish flexography (or
more broadly – packages) at events abroad in the form of national
stands. 

5. As part of innovation (not imitation) we can achieve a lot in the years
to come, but a versatile, symmetrical and collective cooperation
between science, potential customers and owners of printing houses
(who can act as stimulators of specific solutions) remains equally
important. There is hope in the solutions of the so-called flexotronics
(printed electronics + functional packaging).  
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Mirosław SZEWCZYK
Prezes Zarządu Opolgraf S.A.

Jak co ro ku po ja wia się no wa edy cja ra por tu przy bli ża ją ce go wszyst kim me -
an dry ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce. Już wszy scy gra cze ryn ko wi od in we -
sto rów, klien tów i ca łe oto cze nie ryn ko we przy zwy cza ili się do te go, że
po sia da my grun tow ną wie dzę w roz bi ciu na po trzeb ne szcze gó ły opi su ją ce ry -
nek, na któ rym pra cu je my. Nie od dziś wia do mo, że in for ma cja i rze tel ne da -
ne są pod sta wą pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. Wszel kie
po dej mo wa ne de cy zje za wsze opie ra my na wie lu da nych, któ re mu szą być
obiek tyw ne, a do te go prze ana li zo wa ne w spo sób fa cho wy i pro fe sjo nal ny.
Ta kie da ne otrzy mu je my wraz z ra por tem, któ ry stał się sta łym ele men tem,
któ ry każ dy ma na ger, zwią za ny bez po śred nio lub po śred nio z ryn kiem po li -
gra ficz nym, po wi nien wziąć pod uwa gę w swo jej ana li zie.

Ra port, któ ry uka zu je się rok rocz nie, sta no wi do sko na łe na rzę dzie, któ re
mo że po ka zać tren dy de ter mi nu ją ce ca łą bran żę po li gra ficz ną. Licz ne da ne ze -
bra ne przez po przed nie la ta, a tak że do sto so wa nie się ra por tu do zmian, ja kie
na stę pu ją na ryn ku i uwzględ nia nie wszel kich od ga łę zień ja kie funk cjo nu ją
na ryn ku po wo du je, że da ne te są wia ry god ne i bar dzo pre cy zyj ne. Mo że my
uznać, że obiek tyw nie rzecz uj mu jąc, je ste śmy dzię ki tej ini cja ty wie, naj le piej
opi sa ną bran żą biz ne so wą w Pol sce. Kil ka pod sta wo wych war to ści, już dość
pre cy zyj nie mo że dać wie le do my śle nia. Po prze ana li zo wa niu da nych z ra por -
tu po wsta je py ta nie, ja ki ob raz ryn ku nam się po ja wia i co ge ne ral nie mo że -
my po wie dzieć na te mat bie żą cej sy tu acji, ja kie prze wi du je my pro gno zy na la ta
na stęp ne?

Sy tu acja na ryn ku po li gra ficz nym w Pol sce wy da je się sta bil na, z wy raź nym
tren dem roz wo jo wym. Dy na mi ka wzro stu oczy wi ście jest uza leż nio na od miej -
sca na tej ma pie ryn ku po li gra ficz ne go, w któ rym się znaj du je my i pro wa dzi -
my swój in te res. Oczy wi ście in ne są per spek ty wy dru ku opa ko wań, a in ne są
per spek ty wy dru ku re kla mo we go czy też dru ku ksią żek. Wszyst kie te dzie dzi -
ny wy wo dzą się z te go sa me go pnia po li gra fii, ja ko ta kiej, ale osa dzo ne są ze
wzglę du oczy wi ście na swo ich klien tów w zu peł nie in nej rze czy wi sto ści. Nie -
za leż nie od źró deł po cho dze nia wszyst kie ga łę zie na sze go prze my słu po li gra -
ficz ne go, roz wi ja ją swo ją dzia łal ność han dlo wą na ryn kach mię dzy -
na ro do wych. Roz wój bran ży jest na ty le dy na micz ny, że nie wy star cza już opar -
cie się tyl ko na wzro ście go spo dar czym Pol ski, ale na le ży też spoj rzeć na roz -
wój biz ne su na ryn kach za gra nicz nych, a w szcze gól no ści Unii Eu ro pej skiej.
Na sza bran ża sta ła się bar dzo dy na micz na i zde cy do wa nym kro kiem do cho -
dzi my do na stęp nych po zy cji w ran kin gu wiel ko ści pro duk cji po li gra ficz nej. Sta -
li śmy się bar dzo zna czą cym ele men tem te go port fe la, sta no wią ce go już
świet ną wi zy tów kę ca łej pol skiej go spo dar ki i jej am bi cji na przy szłość.

W roz wo ju bran ży, na le ży zwró cić uwa gę na dwa ak cen ty, któ re po mo gą
nam uznać, że dy na mi ka roz wo jo wa jest sta bil na i na sta łe wpi sa na w na sze
DNA przed się bior czo ści. Pierw szym ta kim aspek tem jest szu ka nie po wią zań
w roz wo ju z in ny mi bran ża mi i pró bą bu do wa nia więk szych, szer szych pro jek -
tów łą czą cych róż ne dzie dzi ny wie dzy i róż ne fir my. Roz wi ja ją ca się bran ża in -
for ma tycz na, dys try bu cyj na, a tak że bran ża che micz na, mo że dać moż li wość
zbu do wa nia zu peł nie no wych pro jek tów in no wa cyj nych, two rzą cych roz wią -
za nia kom plek so we, na któ re jak wi dać za po trze bo wa nie na ryn ku ist nie je.
Na le ży prze ła my wać ist nie ją ce sche ma ty i pró bo wać łą czyć rze czy, któ re po -
zwo lą stwo rzyć ofer tę, któ rej na ryn ku do tej po ry nie by ło. Po zwo li nam to
stać się pio nie ra mi, a co za tym idzie, ob ję cie w udzia le znacz ną część po wsta -
ją ce go ryn ku. Dru gim waż nym ele men tem, któ ry jest kla sycz ny, ale bar dzo

Mirosław SZEWCZYK
CEO of Opolgraf SA

As every year there appears a new edition of a report portraying all
the twists and turns of the printing market in Poland. All market players,
including investors, customers and the whole market environment have
already become accustomed to the fact that we have a thorough
knowledge broken down into the necessary details to describe the
market on which we operate. It is widely accepted that information and
reliable data constitute the basis for doing business. All our decisions
always rely on prolific data, which must be objective and analyzed in a
competent and professional way. We receive all such data in the report
that has become a regular element of analysis for every manager who
is directly or indirectly associated with the printing market.

This annual report is an excellent tool to show trends that determine
the entire printing industry. Prolific data collected for the previous years
as well as adapting the report to the changes that occur in the market,
and taking into account any branches that exist on the market, all prove
that this data is reliable and very accurate. We can assume that,
objectively speaking, due to this initiative we are the best described
business sector in Poland. A few fundamental values can quite precisely
provide some food for thought. After analyzing the data from the report,
a question arises on how do we perceive the market and what can we
say about the current situation and how can we anticipate the forecast
for the coming years?

The situation on the printing market in Poland seems to be stable
with a clear trend of development. Obviously the dynamics of growth
depends on our location on this map of the printing market and how
we run our businesses. There are different prospects for packaging
printing and different for advertising printing or books. All of these fields
are derived from the same branch of polygraphy as such but are
embedded in a completely different reality due to their clients.
Regardless of their origins, all the branches of our printing industry are
currently developing their commercial operations on international
markets. The development of the industry is so dynamic that it is no
longer sufficient to rely only on the economic growth of Poland, but one
should also notice the development of business on foreign markets and
the markets of the European Union in particular. Our industry has
become very dynamic and we are decisively reaching the next position
in the ranking of the size of printing production. We have become a very
significant part of this portfolio constituting the already excellent card
of the entire Polish economy and its ambitions for the future.

In developing the industry, one should pay attention to two accents
that might help us recognize that the dynamics of development is stable
and permanently inscribed in our entrepreneurship DNA. The first such
aspect is to look for connections in the development of other industries
and an attempt to implement bigger and broader projects, which
combine various fields of knowledge and different companies. The
developing IT industry but also the distribution and chemical industries
can all provide an opportunity to build totally new innovative projects
creating comprehensive solutions, for which market demand exists. It
is necessary to break the existing schemes and try to connect things that
will help create an offer that the market has not yet seen. This will allow
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istot ny by bran ża by ła sta bil na i no wo cze sna, jest cią głe pod wyż sza nie efek -
tyw no ści na szych przed się biorstw. Oczy wi ście, dla te go na le ży nie prze rwa nie
in we sto wać w no we tech no lo gie i uno wo cze śnia nie par ku ma szy no we go, by
przed się bior stwa pod no si ły swo ją pro duk tyw ność, gdzie ja ko ca ła bran ża ma -
my wie le do zro bie nia. 

us to become pioneers and grab a significant share of the emerging
market. Another important classic element, which is crucial for the
industry to remain stable and modern, is the continuous improvement
of the efficiency of our businesses. This is why we should continuously
invest in new technologies and modernize our machinery in order for
companies to increase their productivity, which is where we still have a
lot to do as an entire industry. 

2016
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Najlepszy rok 
Podsumowanie właścicieli drukarń

Wszyst ko wska zu je, że 2015 rok był bar dzo do bry dla dru karń dzie -
ło wych, a dla nie któ rych na wet naj lep szy w ostat nim okre sie. Świad czą
o tym wy po wie dzi wie lu sze fów drukarń z po cząt ku te go ro ku za miesz -
czo ne w dwu ty go dni ku „Bi blio te ka Ana liz”. „W mo jej su biek tyw nej oce -
nie mi nio ny rok i po czą tek te go ro ku to tak bar dzo po zy tyw ny okres,
ja kie go daw no nie by ło w pol skiej po li gra fii” – stwier dził Ry szard Mać -
ko wiak. Wtó ro wał mu Piotr Ciosk, któ ry stwier dził, że „mi nio ny rok był
do bry rok dla ca łe go ryn ku, a dla nas był jed nym z naj lep szych w ostat -
nich pię ciu la tach”.

Rów nież Mi ro sław Szew czyk, pre zes za rzą du dru kar ni Opol graf, jest
za do wo lo ny: „Z na szej per spek ty wy ze szły rok był bar dzo do bry, osią -
gnę li śmy przy zwo ite wy ni ki, wzrost przy cho dów oce nia my na 10 proc.
i je ste śmy z te go za do wo le ni. Ry nek usta bi li zo wał się na jed nym po zio -
mie prak tycz nie od kil ku lat, co ozna cza, że nie ma dy na mi ki wzro stu
i je dy nie do cho dzi do ro szad między dru kar nia mi w uzy ski wa niu zle ceń
od wy daw ców, bo kra jo wy „tort” jest cią gle ta ki sam. Je dy ny ob szar
do zwięk sze nia za kre su pro duk cji to eks port usług po li gra ficz nych za
gra ni cę, co w na szym przy pad ku wy no si już po nad 30 proc. pro duk cji”.

Opty mizm prze bi ja też z wy po wie dzi An to ni ny Ku chlew skiej, pre ze sa
za rzą du Bia ło stoc kich Za kła dów Gra ficz nych, któ ra za zwy czaj jest bar -
dzo ostroż na w swo ich oce nach: „Za na mi był do bry rok i oby obec ny
nie był gor szy! Je że li 2016 rok bę dzie ta ki sam jak po przed nio, to bę dę
bar dzo za do wo lo na. Po twier dze niem na sze go suk ce su jest przy zna nie
nam ty tu łu i sta tu et ki Ga ze li Biz ne su, któ rą ode bra łam 14 stycz nia.”

Za do wo le nie z wy ni ków ubie głe go ro ku wy ra ził rów nież An drzej Ja -
nic ki, pre zes za rzą du kra kow skiej Dru kar ni An czy ca, któ ry stwier dził:
„W 2015 ro ku no tu je my utrzy ma nie sta nu pro duk cji z ro ku po przed nie -
go, ale po pra wi ła się płyn ność i to o 20 proc. w sto sun ku do ro ku po -
przed nie go, czy li o ty le spadł po ziom na leż no ści, co po pra wi ło na szą
kon dy cję fi nan so wą przy po rów ny wal nych ob ro tach. By li śmy nie mal
przez ca ły rok ob ło że ni pro duk cją i trwa ło to rów nież w stycz niu te go
ro ku, cho ciaż jak zwy kle la to by ło słab sze pod tym wzglę dem. Ge ne ral -
nie jed nak rok był płyn ny i spo koj niej szy. Ob ser wu jąc na to miast ca ły ry -
nek, to wi dzi my co raz więk sze wej ście wy daw ców do han dlu, a tak że
ta kie ak tyw ne dzia ła nia, jak fir my Dic tum i jej związ ki z księ gar nia mi
Buksz pan.”

Rów nież Ry szard Mać ko wiak po zy tyw nie mó wił o fi nan so wej stro nie
współ pra cy z wy daw ca mi: „Wy raź nie po pra wi ła się płyn ność, wy daw -
cy znacz nie le piej re gu lu ją swo je zo bo wią za nia fi nan so we. Są wśród
nich ta cy, któ rzy za nie wiel ki opust pła cą spo re kwo ty przed ter mi nem”.
Tak że w tej spra wie po dob ne zda nie ma Piotr Ciosk: „wbrew te mu, co
nie któ rzy uwa ża ją, to z na szej per spek ty wy był to tak że do bry rok
pod wzglę dem re gu lo wa nia płat no ści przez na szych klien tów. Nie za -
no to wa li śmy żad nych przy krych in cy den tów, nikt z na szych part ne rów
nie ogło sił upa dło ści, czy to pol skich czy za gra nicz nych”.

Bar dziej po wścią gli wy jest Ar tur Chę sy, pre zes za rzą du dru kar ni Po -
zkal w Ino wro cła wiu, któ ry stwier dził: „Nie zmie ni ła się w po rów na niu
z ro kiem po przed nim sy tu acja fi nan so wa, bo du żo jest cią gle opóź nień

The best year 
Summary for printing house owners

It seems that 2015 was a good year for companies printing books and
journals, and for some of them it was even the best year in the recent
period. This is reflected in statements made by many heads of printing
houses, published in the Biblioteka Analiz biweekly. ‘In my subjective
opinion, the past year and the first months of this year have been far
more positive than many previous periods in the history of the Polish
printing sector,’ said Ryszard Maćkowiak. Piotr Ciosk joined this view,
saying that ‘the last year was a good year for the market as a whole, and
for our company it was one of the best periods in the last five years.’

Mirosław Szewczyk, CEO of Opolgraf, is also satisfied: ‘From our own
perspective, last year was very good, we achieved very reasonable
results, with our revenues rising by about 10 per cent, which we are
satisfied with. The market has been stable at the same level for a
number of years, which means there is no growth and jobs from
publishers are just being reshuffled among printing houses since the
domestic ‘printing pie’ is still the same. The only way to increase
production is to export our services to other countries, and exports
already account for over 30 per cent in our case.’

Optimism is also heard in the words of Antonina Kuchlewska, CEO of
Białostockie Zakłady Graficzne, who is usually very cautious in her
assessments: ‘We have a good year behind and let’s hope this one is
not worse. If 2016 is the same as the past year, this will make me very
happy. Our success is reflected in the Business Gazelle title and award,
which I officially collected on 14 January.’ 

Satisfaction with last year’s performance was also expressed by
Andrzej Janicki, CEO of the Anczyc printing house in Cracow, who said:
‘In 2015, we maintained the previous year's production volumes but our
liquidity improved by as much as 20 per cent versus the preceding year.
This means our receivables have shrunk, which has improved our
financial standing, with the same turnover levels. Throughout the year,
we were fully booked at almost all times, and this is also the case this
January, even though summer was traditionally weaker in this respect.
Overall, however, the year was smooth and calmer. When we look at
the market as a whole, we see that publishers have been more actively
approaching retailers, and we see active efforts taken by companies
such as Dictum and its relations with Bukszpan bookstores.’

Also Ryszard Maćkowiak spoke favourably about the financial aspect
of working with publishers. ‘Liquidity has clearly improved, and
publishers do better in settling their liabilities. Some of them will pay
substantial amounts early in return for a small discount.’ Piotr Ciosk
agrees also in this matter: ‘Contrary to what some people say, this year
was a good one for us in terms of how our clients settled their payments.
We had no unpleasant incidents, none of our partners declared
bankruptcy, whether in Poland or elsewhere. 

Artur Chęsy, the CEO of Pozkal in Inowrocław is more reserved. He
says: ‘In comparison with previous year, the financial situation has not
changed since we still see many payments being delayed by publishers.
However, we do hope things will improve this year since publishers are
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płat no ści ze stro ny wy daw ców. Ma my jed nak du że na dzie je, że po pra -
wi się to w tym ro ku, bo wy daw cy bar dzo chwa lą so bie rok mi nio ny
i z roz mów z ni mi wy ni ka, że w więk szo ści mie li wzro sty pro duk cji wy -
daw ni czej i mo że uda się ten ne ga tyw ny trend od wró cić”.

NIE WSZYST KO SIĘ UKŁA DA 
Zbyt dłu gie ter mi ny płat no ści są pro ble mem dla wszyst kich dru kar ni.

Tak o tym mó wi An to ni na Ku chlew ska: „Mo że my się po chwa lić do brą
współpracą ze wszyst ki mi naj więk szy mi wy daw ca mi w kra ju, jed nak
bo le sną spra wą są na nas zbyt dłu gie ter mi ny płat no ści, się ga ją ce z za -
sa dy 150 i 180 dni, ja kich do ma ga ją się od nas du zi wy daw cy, któ rzy
czu ją się bar dzo sil ni na ryn ku. To jest dyk tat z ich strony, bo mu si my
przy jąć ich żą da nia, al bo zre zy gno wać z za mó wie nia. Bez kre dy tu na ra -
chun ku bie żą cym nie mo gli by śmy dać so bie ra dy. Krót sze ter mi ny płat -
no ści mo że my uzgad niać z mniej szy mi wy daw ca mi, ale w ich przy pad ku
za wsze jest nie pew ność co do ich lo su i wy pła cal no ści”.

Ar tur Chę sy zwra ca przy tym uwa gę: „Naj waż niej sza jest jed nak ren -
tow ność, na któ rą w na szym przy pad ku nie wy pa da bar dzo na rze kać,
gdyż kształ tu je się na po zio mie 3 do 5 proc., ale oczy wi ście nie mo że -
my się po rów ny wać z wy ni ka mi w in nym sek to rze po li gra fii, ja kim jest
pro duk cja opa ko wań, gdzie ren tow ność się ga po zio mu 10-12 proc”.

Szer szą oce nę sy tu acji w sek to rze dru ku dzie ło we go przed sta wił Wło -
dzi mierz Bień czyk, wła ści ciel dru kar ni Ofi cy ny Wy daw ni czej Re ad Me
z Ło dzi: „Dla pol skiej po li gra fii mi nio ny rok był bar dzo do bry, ale dla do -
brych dru kar ni. Wy pa da ją fir my, któ re nie in we stu ją. Umac nia ją się na -
to miast fir my in we stu ją ce, za pew nia ją ce do brą ja kość i krót kie ter mi ny
wy ko na nia zle ceń, wcho dzą ce na prze ciw wy ma ga niom klien tów”.

EKS PORT, ALE I IM PORT 
Co raz waż niej szym czyn ni kiem po pra wia ją cym kon dy cję dru kar ni jest

współ pra ca z za gra nicz ny mi part ne ra mi. „Dy na micz nie roz wi ja się nasz
eks port, a przy tym kurs zło te go jest ko rzyst ny i w mia rę sta bil ny
w ostat nich la tach. Wi dzę du że par cie za gra nicz nych wy daw ców na do -
bre pol skie dru kar nie” – oce nia Ry szard Mać ko wiak. 

Piotr Ciosk prze ka zał, że w olsz tyń skim OZGrafie udział eks por tu się -
ga bli sko 40 proc. pro duk cji, a wa gę eks por tu dla dru kar ni Po zkal pod -
kre śla rów nież Ar tur Chę sy: „Po dob nie jak w po przed nich la tach du że
zna cze nie miał w ro ku ubie głym eks port usług po li gra ficz nych, któ ry
u nas kształ tu je się na po zio mie 20-25 proc. ca łej pro duk cji”.

W Bia ło stoc kich Za kła dach Gra ficz nych „eks port to 10 proc. pro duk -
cji i sta le się zwięk sza”, jak za po wia da An to ni na Ku chlew ska, a Wło dzi -
mierz Biń czyk rów nież do ce nia zna cze nie eks por tu dla dru kar ni Ofi cy ny
Wy daw ni czej Re ad Me, twier dząc: „Nasz eks port jest jesz cze nie du ży,
ale z pew no ścią bę dzie się zwięk szać”.

Przy tym Wło dzi mierz Biń czyk na stę pu ją co oce nia za rów no eks port,
jak i im port usług po li gra ficz nych: „Wi dzę w na szej bran ży co raz wię cej
zle ceń od klien tów z za chod nich kra jów unij nych. Czę sto jest tak, że
w dru kar niach w swo ich kra jach ro bią pod sta wo wy na kład, ale szyb kie
do dru ki zle ca ją już na szym dru kar niom. Z dru giej stro ny jest du ża kon -
ku ren cja ze stro ny dru kar ni z Czech, któ ra jed nak wy ko nu je tyl ko druk
czar no -bia ły. Osła bło na to miast zna cze nie dru ku w Chi nach, bo tam ce -
ny po szły w gó rę, gdy kurs do la ra wzrósł o 30 proc., a do te go ter mi ny
do staw nie mo gą być krót sze niż 2,5 mie sią ca i ni gdy nie wia do mo, czy

happy with their last year’s performance and most of them seem to have
increased their publishing production so this negative trend may be
reversed.’

NOT EVERYTHING GOES SMOOTHLY 
Excessively deferred payment deadlines are a problem for all printing

houses. Antonina Kuchlewska comments: ‘We can boast good working
relations with all the major publishers in the country, yet the excessively
long terms of payments, reaching in principle 150 and 180 days, are a
problem for us. Such terms are enforced by major publishers, who feel
very strong on the market. This is what they dictate and we have to
either accept their terms or give up a job. Without an overdraft facility
in our current account we could be in trouble. We can agree on shorter
periods with smaller publishers, but there is always some uncertainty
as to their fate and solvency.’ 

Artur Chęsy points out: ‘However, profitability is the main thing and
we cannot really complain here since we reach three to five per cent. Of
course, we cannot compare ourselves to another segment of the printing
sector, that is printed packaging, where profitability can go as high as
10-12 per cent.’ 

A broader view on the situation in the books and journals segment
was offered by Włodzimierz Bieńczyk, owner of Oficyna Wydawnicza
Read Me from Łódź: ‘Last year was very good for the Polish printing
industry but only for good printing houses. Companies which do not
invest are being pushed out of the market. Growth is attainable for
companies which make investments, offer good quality and short
turnaround times, and which address clients’ needs.’

EXPORTS AS WELL AS IMPORTS 
Collaboration with foreign partners has evolved into an ever more

important factor that helps printing houses to improve their standing.
‘Our exports have been growing robustly, with the exchange rate of the
zloty being favourable and relatively stable in recent years. I can see a
lot of interest from foreign publishers in good printing houses in Poland,’
believes Ryszard Maćkowiak. 

Piotr Ciosk said that the share of exports at OZGraf in Olsztyn stood
at nearly 40% of the output, and also Artur Chęsy emphasised the role
of exports for Pozkal: ‘Much as in previous years, exports of printing
services played an important role last year, reaching 20-25% of our total
output.’ 

According to Antonina Kuchlewska, ‘exports account for 10% of the
output and are still growing’ at Białostockie Zakłady Graficzne, whereas
Włodzimierz Bińczyk also appreciates the importance of exports for
Oficyna Wydawnicza Read Me, and says, ‘Our exports are still modest
but will certainly grow further.’ 

Moreover, Włodzimierz Bińczyk expresses the following view about
both exports and imports of printing services: ‘I can see our industry
getting ever more jobs from clients in western EU countries. It is often
the case that they print the core number of copies in their countries but
come to Poland for quick additional copies. On the other hand, we are
facing serious competition from a Czech printing house, which, however,
only offers black-and-white print. Moreover, the importance of printing
services from China has dwindled since their prices went up when the
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po otwar ciu kon te ne ra znaj dzie my swo je książ ki, bo do cho dzi do wie lu
po my łek. Nie sły sza łem zresz tą ostat nio, aby ktoś dru ko wał w Chi nach”.

PRZY CHO DY W GÓ RĘ 
Wszy scy roz mów cy by li też za do wo le ni z wy ni ków fi nan so wych ro ku

ubie głe go i osią gnię te go po zio mu sprze da ży. Piotr Ciosk mó wi: „Przy -
cho dy OZGrafu w ubie głym ro ku wy nio sły 31,5 mln zł i by ły o 20 proc.
wyż sze niż rok wcze śniej. Wzrost na stą pił za rów no w za kre sie zle ceń
od klien tów za gra nicz nych, jak i pol skich”.

Po dob ne wy ni ki osią gnę ła Dru kar nia Skle niarz, a Ry szard Mać ko wiak
po wie dział: „W ubie głym ro ku osią gnę li śmy ob rót na po zio mie 30 mln zł,
co ozna cza wzrost o 15 proc. w sto sun ku do ro ku po przed nie go”.

An to ni na Ku chlew ska stwier dzi ła na to miast: „Bia ło stoc kie Za kła dy
Gra ficz ne jesz cze nie pod li czy ły ob ro tów z ubie głe go ro ku, ale my ślę, że
osią gnę li śmy po ziom oko ło 27 mln zł, co ozna cza wzrost w gra ni cach
10 proc. w sto sun ku do ro ku 2014”.

Po dob ny wzrost przy cho dów po twier dza Wło dzi mierz Biń czyk z Ofi cy -
ny Wy daw ni czej Re ad Me: „Ze szły rok przy niósł nam po nad 17 mln zł przy -
cho dów, co ozna cza wzrost o 10 proc. w sto sun ku do ro ku po przed nie go”.

Mi ro sław Szew czyk rów nież mó wi o 10-procentowym wzro ście przy -
cho dów Opol gra fu, a Ar tur Chę sy pod kre śla: „Dla Po zka lu obec ny rok
jest szcze gól ny, bo ob cho dzi my ju bi le usz 30-le cia. Ma my do bre wy ni ki,
bo w ubie głym ro ku osią gnę li śmy 67 mln zł przy cho dów, co stanowiło
o 3 mln więcej niż rok wcze śniej, czy li wzrost wy niósł 4,5 proc. I był to
już dru gi rok o po dob nej dy na mi ce wzro stu, bo w 2014 ro ku za no to -
wa li śmy rów nież wzrost o 3 mln w sto sun ku do ro ku po przed nie go,
po okre sie lek kich spad ków i wal ki o utrzy ma nie do tych cza so we go po -
zio mu w la tach 2010-2013”.

Mał go rza ta Miś kie wicz z po znań skie go Abe di ku oce nia: „Ry nek ro bi
się co raz trud niej szy, ale dla nas ubie gły rok nie był gor szy niż po przed -
ni, bo w pew nych seg men tach pro duk cji osią gnę li śmy wzro sty. Na sze
przy cho dy za ze szły rok kształ tu ją się oko ło 40 mln zł, co ozna cza wzrost
o kil ka pro cent w sto sun ku do ro ku 2014”.

Pre zes dru kar ni Abe dik do da je: „Aby osią gnąć ta kie wy ni ki, kła dzie -
my du ży na cisk na opty ma li za cję, którą od mie nia my przez wszyst kie
przy pad ki. Jest to za rów no opty ma li za cja za trud nie nia, jak i opty ma li -
za cja po szcze gól nych pro ce sów i ca łej pro duk cji. Mu si my szu kać kom -
pro mi sów i oszczęd no ści, bo po ja wia się wid mo cze skiej dru kar ni CPI,
co nie ko rzyst nie wpły wa na nasz ry nek. Wy daw cy po win ni po my śleć,
aby seg ment pol skich drukarń po zo stał sil ny, bo bez ta kie go wspar cia
ry nek bę dzie się kur czył. Mo że się stać po dob nie, jak się sta ło w dys try -
bu cji ksią żek, gdzie je den z pod mio tów za bar dzo urósł. Jeśli tak bę dzie
się da lej dzia ło, to za dwa -trzy la ta osią gnie my bar dzo ne ga tyw ny sku -
tek. Nie bar dzo ro zu mie my, jak moż na per ma nent nie ofe ro wać tak ni ski
po ziom cen, chy ba nasz kon ku rent ma ja kieś re zer wy. A mo że dą ży
do opa no wa nia du żej czę ści ryn ku, aby po tem dyk to wać wa run ki. To
nie jest czy sta gra kon ku ren cyj na i nie do koń ca jest dla nas czy tel na”.

PER MA NENT NE IN WE STY CJE
Mia rą opty mi zmu w pol skiej po li gra fii są in we sty cje. Wszyst kie dru -

kar nie, do któ rych zwró ci li śmy się z proś bą o in for ma cję, po twier dzi ły,
że w ubie głym ro ku al bo w ro ku bie żą cym re ali zu ją lub bę dą re ali zo -
wać za ku py no wych urzą dzeń. 

exchange rate of the dollar rose by 30 per cent. Furthermore, the delivery
times cannot be shorter than 2.5 months and you never know what you
will find when you open the transport container as there are many
errors. I haven’t recently heard of anyone doing their printing in China.’ 

REVENUES GOING UP 
All our interviewees were satisfied with the last year’s financial

performance and the sales levels achieved. Piotr Ciosk says: ‘Last year,
the revenues of OZGraf totalled PLN 31.5 million, which was by 20%
higher than a year ago. We recorded an increase in jobs from foreign
and Polish clients.’

Drukarnia Skleniarz achieved similar results, and Ryszard Maćkowiak
said: ‘Last year, our turnover reached PLN 30 million, which signifies a
15-per cent increase versus the previous year.’ 

On the other hand, Antonina Kuchlewska stated: ‘Białostockie Zakłady
Graficzne has not yet calculated its last year’s turnover, but I think we
approached around PLN 27 million, which would mark an increase of
around 10% versus 2014.’

A similar leap in revenues is confirmed by Włodzimierz Bińczyk from
Oficyna Wydawnicza Read Me: ‘Last year, we generated a revenue in
excess of PLN 17 million, which is 10% up versus the preceding year.’ 

Mirosław Szewczyk also speaks about a 10-per cent increase in
revenues earned by Opolgraf whereas Artur Chęsy stresses: ‘This year
is special for Pozkal because we are celebrating our 30th jubilee. Our
performance is good, with revenues of PLN 67 million last year, which
was  PLN 3 million more than a year earlier. This means our growth rate
amounted to 4.5%. and this was the second consecutive year with a
similar growth rate since 2014 also saw a leap by PLN 3 million versus
the preceding year, after a period of some decline and struggle to
maintain our previous sales levels throughout 2010-2013.’

Małgorzata Miśkiewicz from Abedik in Poznań offers the following
view: ‘The market is becoming ever more difficult, yet last year was not
worse than the previous one for us. We achieved growth in some
segments. Our last year’s revenue totals around PLN 40 million, which
marks single-digit growth versus 2014.’ 

She adds: ‘In order to generate such performance, we put strong
emphasis on optimisation, in all ways. We optimise employment as well
as individual processes and our production as a whole. We need to seek
compromises and savings because competition from the Czech CPI is
looming, and this has a bad effect on our market. Publishers should
think about keeping the Polish printing houses strong, otherwise the
market will shrink without such support. We might see a situation similar
to the book distribution market, where one player grew too much. If
this continues to happen, the situation will become unfavourable in two
or three years. We cannot really understand how anyone could offer
such low prices on a continuous basis. Perhaps our competitor has some
reserves. Or perhaps it seeks to capture a major share of the market to
dictate terms of trade afterwards. This is not a fair competitive game
and the situation is not quite clear to us.’ 

CONSTANT INVESTMENTS
Investments in the Polish printing sector can be used as a way to

measure its optimism. All printing houses we approached for
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Ar tur Chę sy z za do wo le niem stwier dza: „Naj więk sza in we sty cja w Po -
zka lu w ro ku 2015 to uru cho mie nie w mar cu no wej wy so ko wy daj nej
ośmio ko lo ro wej ma szy ny of f se to wej fir my man ro land ty pu Ro land 708
P HiPrint z odwijakiem z ro li fir my Ma be. Na to miast w tym ro ku na sze
in we sty cje bę dą mia ły cha rak ter in fra struk tu ral ny, bo bę dzie to głównie
no wy ma ga zyn, gdyż z uwa gi na na szą lo ka li za cję wśród miej skiej za -
bu do wy nie mo że my wzno sić żad nych bu dyn ków w po bli żu sa mej dru -
kar ni, a chce my roz sze rzyć na szą ofer tę o no we usłu gi dla wy daw ców.
Po za tym da lej roz wi ja my u nas druk cy fro wy, w ubie głym ro ku wzmoc -
ni li śmy tę część pro duk cji no wą ma szy ną do opra wy mięk kiej o więk -
szej wy daj no ści”.

Sze ro kie pla ny ma olsztyński OZGraf. Piotr Ciosk mó wi: „Po nie waż
przy obec nych ob ro tach osią gnę li śmy mak sy mal ną wy daj ność, to ma -
my bar dzo am bit ne pla ny in we sty cyj ne na ten rok. W I pół ro czu pla nu -
je my za kup urzą dzeń, któ re po zwo lą na zwięk sze nie wy daj no ści dru ku,
a pod ko niec ro ku chce my wy mie nić za rów no li nię do opra wy twar dej,
jak i mięk kiej. Da to wy mier ne efek ty w ro ku 2017. Szu ka my też grun -
tów pod przyszłą in we sty cję w oko li cach Olsz ty na, za rów no dla dru kar -
ni, jak i dla ma ga zy nu, ale jest to per spek ty wa 3-4 lat”.

Rów nież w Bia ło stoc kich Za kła dach Gra ficz nych, któ re na le żą do tej
sa mej gru py ka pi ta ło wej co OZGraf, są cie ka we pla ny. „Pla nu je my w tym
ro ku du że in we sty cje. 18 stycz nia ma do trzeć do nas no wa ma szy na
dru ku ją ca 1/1 ty pu He idel berg Spe ed ma ster SM-102-2-P, a ko lej ne roz -
wa ża ne in we sty cje do ty czą in tro li ga tor ni. Nie pla nu je my na to miast in -
we sto wa nia w druk cy fro wy”. – za pew nia An to ni na Ku chlew ska. 

Ry szard Mać ko wiak tak że za po wia da: „W tym ro ku w Dru kar ni Skle -
niarz szy ku je się du ża in we sty cja w naj no wo cze śniej szą tech no lo gię po -
li gra ficz ną. Z dru giej stro ny nie ma pla nów wej ścia w druk cy fro wy, bo
sto su je my za sa dę peł nej spe cja li za cji”.

O pla nach dru kar ni Ofi cy ny Wy daw ni czej Re ad Me mó wi Wło dzi mierz
Bień czyk: „In we sty cje w na szej dru kar ni są sta łe. W 2013 ro ku za in sta -
lo wa li śmy pię cio ko lo ro wą ma szy nę dru ku ją cą for ma tu B1 ty pu He idel -
berg SX, w ro ku na stęp nym wpro wa dzi li śmy no wy sys tem CTP, trzy ra zy
wy daj niej szy niż poprzedni, a także uru cho mi li śmy no wą ni ciar kę w in -
tro li ga tor ni. W ubie głym ro ku ku pi li śmy li nię do opra wy twar dej, któ ra
jest obec nie w roz ru chu, bo urzą dze nia do tar ły do nas w grud niu. W tym
ro ku da lej pla nu je my in we sty cje, ale jesz cze nie pod ję li śmy osta tecz -
nych de cy zji, w ja kim za kre sie. Te raz za chę ca my do współ pra cy wy daw -
ców, któ rzy pla nu ją niż sze na kła dy w dru ku of f se to wym w opra wie
twar dej – na wet od 300 do 500 egz., cho ciaż bez pro ble mu dru ku je my
też na kła dy do 20 tys. egz. Współ pra cu je my po za tym z dru kar nia mi cy -
fro wy mi, dla któ rych wy ko nu je my opra wę twar dą, oczy wi ście dla na -
kła dów nie mniej szych niż 100 egz. Są to naj czę ściej pu bli ka cje
ko lek cjo ner skie czy ma te ria ły kor po ra cyj ne”.

An drzej Ja nic ki za po wia da, że w związ ku z sy tu acją na ryn ku wy daw -
ni czym Dru kar nia An czy ca w tym ro ku przy go to wu je się do pro duk cji
zmniej szo nych na kła dów. „W lip cu uru cho mi my opra wę twar dą dla ni -
skich na kła dów: dla dru ku hy bry do we go, co ozna cza, że część bę dzie
dru ko wa na w tech ni ce cy fro wej, a cześć w of fse cie”. – mó wi pre zes kra -
kow skiej dru kar ni. 

O zwięk sze niu moż li wo ści pro duk cyj nych Opol gra fu mó wi też Mi ro -
sław Szew czyk: „Na sza dru kar nia sys te ma tycz nie pro wa dzi in we sty cje
i w ich ra mach w ubie głym ro ku za in sta lo wa li śmy pię cio ko lo ro wą (plus

information confirmed that they either bought new machinery last year,
are already doing it this year or have planned it for the near future. 

Artur Chęsy is glad to share the news: ‘In 2015, the greatest
investment at Pozkal was the launch of a new, heavy duty eight-colour
offset machine from Manroland, Roland 708 P HiPrint, with a Mabe roll
unwinding unit. This year, our investments will be infrastructural as we
will focus on a new warehouse. Given our urban location, we are not
allowed to erect any buildings in the vicinity of our publishing house,
but we want to add new services for publishers. Moreover, we are
developing digital printing, and last year we enhanced this part with a
new softcover binding machine with a greater capacity.’ 

OZGraf from Olsztyn also has far-reaching plans, as described by Piotr
Ciosk: ‘Since we have achieved maximum efficiency with the current
turnover, we have very ambitious investment plans for this year. In the
first half of the year we plan to buy equipment that will enable us to
boost printing performance; towards the end of the year we want to
replace the hardcover binding line as well as the softcover binding line.
This will bring tangible results in 2017. We are also looking for land for
a new investment near Olsztyn, for both a printing house and a
warehouse, yet this investment is a matter of the next 3-4 years.’ 

Białostockie Zakłady Graficzne, which is part of the same business
group as OZGraf, also has interesting plans: ‘We are planning major
investments this year. On 18 January, we expect a new 1/1 printing
machine, Heidelberg Speedmaster SM-102-2-P, and our further
investment plans involve the bookbinding unit. However, we do not
plan to invest in digital printing,’ says Antonina Kuchlewska. 

Ryszard Maćkowiak also makes announcements about the future:
‘This year, a major investment in state-of-the-art printing technology will
be coming to Skleniarz. On the other hand, there are no plans to embark
on digital printing because we want to remain a specialised provider.’ 

Włodzimierz Bieńczyk shares the plans for Oficyna Wydawnicza Read
Me: ‘There are regular investments at our printing house. In 2013 we
installed a five-colour printing machine for B1 formats, that was
Heidelberg SX. Next year, we will launch a new CTP system, three times
as efficient as the previous one, and we have also launched a new book-
sewing machine in the bookbinding shop. Last year, we bought a
hardcover binding line which is now being in the start-up process
because we received the machinery in December. This year, we plan
further investments but have not yet decided about their range. We are
now soliciting jobs from publishers who plan lower numbers of hardback
copies in offset printing, starting from as little as 300 to 500 copies, yet
we can also easily print jobs with up to 20,000 copies. Moreover, we
work with digital printing houses doing hardcover binding for them, of
course for a minimum 100 copies per job. In most cases, those are
collectible publications or corporate materials.’ 

Andrzej Janicki says that because of the situation on the printing
market Drukarnia Anczyca is getting ready for printing smaller numbers
of copies this year. ‘In July we launched hardcovers for low-circulation
jobs, i.e. for hybrid printing, this means that some of it will be printed
digitally and some in offset printing,’ says the CEO of the printing house. 

An increased production capacity was also mentioned by Mirosław
Szewczyk from Opolgraf: ‘Our printing house systematically runs
investments; last year we installed a five-colour Heidelberg CD printing
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la kier) ma szy nę dru ku ją cą ty pu He idel berg CD, a w tym ro ku pla nu je my
za ku py urzą dzeń do fi ni shin gu w in tro li ga tor ni. Do te go na bie żą co pro -
wa dzi my drob ne za ku py”.

Na to miast Abe dik, jak in for mu je Mał go rza ta Miś kie wicz, bę dzie pro -
wa dzić w 2015 ro ku in we sty cje o cha rak te rze od two rze nio wym. „Bę -
dzie to wy mia na urzą dzeń w seg men cie pro ce sów to wa rzy szą cych, jak
uszla chet nia nie czy pa ko wa nie pro duk tów. W 2016 ro ku prze wi du je my
też za mia nę lub po pra wie nie pa ra me trów par ku ma szy no we go przez
wy mia nę na bar dziej wy daj ne urzą dze nia wyż szej ge ne ra cji. Bę dzie my
bar dziej opty mal nie wy ko rzy sty wać środ ki trwa łe, a tak że opty ma li zo -
wać or ga ni za cję pro duk cji”. – prze ka za ła pre zes Abe di ka. 

RY WA LI ZA CJA I PER SPEK TY WY 
Po nie waż sze fo wie pol skich dru kar ni zwra ca ją uwa gę na wzrost kon -

ku ren cji za gra nicz nej, a za naj waż niej sze go ry wa la uwa ża ją dru kar nię
CPI Mo ra via Bo oks w Cze chach, zwró ci li śmy się rów nież do przed sta -
wi cie la tej fir my o je go oce nę sy tu acji. W od po wie dzi Pa weł Sła wa tyc -
ki, dy rek tor ds. sprze da ży cze skiej dru kar ni, prze ka zał: „Rok 2015 był
dla na szej dru kar ni ro kiem prze ło mo wym, roz bu do wa li śmy mię dzy in -
ny mi na szą dru kar nię w miej sco wo ści Po hořeli ce ko ło Brna na Mo ra -
wach, zwięk sza jąc i tak już du że mo ce pro duk cyj ne. Fir ma nie ustan nie
in we stu je w roz wój i szko le nia pra cow ni ków oraz w sprzęt, któ ry cią -
gle uno wo cze śnia. W ro ku 2015 zwięk szy li śmy pro duk cję na pol skim
ryn ku, co wy ra zi ło się wzro stem za mó wień o 30 proc. i wzro stem liczby
wy pro du ko wa nych ksią żek o 50 proc. Wraz ze wzro stem pro duk cji nie
za po mnie li śmy o ja ko ści, wpro wa dza jąc no we sys te my kon tro li, co po -
zwo li ło nam za cho wa nie bar dzo wy so kiej sta bil nej ja ko ści i ter mi no wej
re ali za cji zle ceń”.

Wi dać więc, że mi mo po zy tyw ne go na sta wie nia, ja kie wy ni ka z wy -
po wie dzi wszyst kich osób, do któ rych się zwró ci li śmy, roz po czy na ją cy
rok bę dzie stał pod zna kiem sil nej kon ku ren cji. Naj le piej to oce ni ła Mał -
go rza ta Miś kie wicz: „Abe dik w tym ro ku bę dzie da lej uważ nie ob ser -
wo wać ry nek i oce niać własne moż li wo ści. Patrzymy na rozpoczynający
się rok bez eu fo rii, ale bar dzo opty mi stycz nie. Na pew no uda nam się
po wal czyć, cho ciaż nie bę dzie łatwo!".

Piotr Dobrołęcki
Redaktor Naczelny Magazynu Literackiego „Książki”

machine (plus varnish) and this year we are planning to buy finishing
equipment for the bookbinding shop. Moreover, we make small
purchases on as-needed basis.’ 

On the other hand, Małgorzata Miśkiewicz from Abedik says that her
company plans replacement investments. ‘We will replace the
equipment in auxiliary processes such as processing or product
packaging. In 2016, we also want to either replace or machinery or
improve their parameters by replacing machinery with more efficient,
new generation machines. We will make a more optimal use of our fixed
assets and optimise organisation of production.’ 

COMPETITION AND PROSPECTS 
Since heads of Polish printing houses pay attention to the growing

foreign competition, and consider CPI Moravia Books in the Czech
Republish to be their major rival, we also approached that company for
an assessment of the situation. In response, Paweł Sławatycki, the Sales
Director at the Czech printing house, said: ‘2015 was a breakthrough
year for our printing house. Among others, we expanded our printing
shop in Pohořelice near Brno in Moravia, enhancing our already
significant production capacities. Our company makes constant
investments is staff development and training and we also constantly
modernise our equipment. In 2015, we increased our production on the
Polish market, which translated into a 30-per cent increase in orders,
with the number of books produced going up by 50%. As we expanded
our capacities, we took care of quality and launched new control
systems, which enabled us to maintain very high and stable quality,
with timely order fulfilment.’ 

Therefore, despite the very optimistic attitudes presented by all our
interviewees, 2016 will see intense competition. The situation was best
summed up by Małgorzata Miśkiewicz: ‘This year, our company will
watch the market closely and assess our capacities. While we look into
the new year without euphoria, yet we have a lot of optimism. We will
certainly manage to win some fights but the struggle won’t be easy.’ 

Piotr Dobrołęcki
Editor-in-Chief, “Magazyn Literacki KSIĄŻKI”
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Fachowcy od zadań
specjalnych
Ranking drukarń
„Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI”

Tra dy cyj nie jesienią re dak cja „Ma ga zy nu Li te rac kie go KSIĄŻKI” ogła -
sza wy ni ki ran kin gu naj lep szych w Pol sce dru karń dzie ło wych. Już po raz
dwu na sty po pro si li śmy wy daw ców o oce nę współ pra cy z ro dzi my mi za -
kła da mi dru kar ski mi. W od po wie dzi na de szło 81 gło sów od da nych
na 22 dru kar nie.

O tym, któ re miej sce zaj mu je dru kar nia, de cy du ją licz ba od da nych
gło sów i punk ty. Przy zna je się je za pięć cech: ja kość wy ko ny wa nej pro -
duk cji, ter mi no wość re ali zo wa nia zle ceń, ela stycz ność na proś by i su -
ge stie klien ta, ja kość kon tak tów in ter per so nal nych oraz sa tys fak cja
z za kre su świad czo nych usług.

Nie by ło za sko cze nia na miej scu li de ra. Naj wy żej oce nio na zo sta ła
dru kar nia Opol graf, któ ra nie mal od po cząt ku ist nie nia na sze go ze sta -
wie nia fi gu ru je w naj ści ślej szej czo łów ce, nie tra cąc re no my wśród zle -
ce nio daw ców. W dwu na sto let niej hi sto rii ran kin gu opol ska dru kar nia
aż czte ry ra zy zdo by ła pierw sze miej sce (2014, 2012, 2009, 2008), miej -
sce dru gie – trzy ra zy (2013, 2010, 2006), a miej sce trze cie – dwa ra zy
(2011 i 2007).

Wy daw cy, któ rzy oce nia li w an kie tach opol ski za kład, naj wy żej punk -
to wa li ja kość wy ko ny wa nej pro duk cji, a wła ści wie „od lat nie zmien nie
wy so ką ja kość”. Opol graf cie szy się u wy daw ców peł nym za ufa niem –
pod wzglę dem rze tel no ści wy ko ny wa nych usług, ja ko ści i ter mi no wo -
ści – a co za tym idzie i lo jal no ścią. Z nie któ ry mi współ pra ca trwa bo -
wiem nie prze rwa nie od wie lu lat. „Pro duk cja wy ko ny wa na jest
z wy so kiej ja ko ści ma te ria łów, za wsze do sto so wa nych do po trzeb kon -
kret nej re ali za cji i do bra nych do książ ki, aby har mo ni zo wa ły z gra fi ką”
– za chwa la je den z wy daw ców. In na opi nia: „Ab so lut nie bez za rzu tu,
dru kar nia do kła da za wsze wszel kich sta rań, aby wy ko na na pro duk cja
by ła naj lep szej ja ko ści i jest w sta nie za wsze spro stać ocze ki wa niom
i wy ma ga niom wy daw cy”.

Mi mo że na sza punk ta cja ma ska lę od 1 do 5, w ka te go rii „ela stycz -
ność na proś by i su ge stie klien ta” Opol graf był dwu krot nie oce nio ny
na szóst kę. Za ło ga kie ro wa na przez pre ze sa Mi ro sła wa Szew czy ka naj -
wy raź niej nie zna sfor mu ło wa nia „nie da się”. Ze spół bar dzo wziął so -
bie do ser ca to, co jest mot tem fir my: „dą że nie do naj wyż sze go po zio mu
pro fe sjo na li zmu, speł nia nie, a na wet wy prze dza nie ocze ki wań i wy ma -
gań klien tów, a w re zul ta cie zwięk sze nie udzia łu w ryn ku”.

Współ cze sny wy daw ca sta ra się, ry wa li zu jąc o czy tel ni ka i je go za in -
te re so wa nie, nadać swo im książ kom wy jąt ko wy cha rak ter, a zwłasz cza
przy cią ga ją cy wzrok wy gląd. Po ja wia ją się więc tło cze nia, bro ka ty, wy -
biór cze la kie ry, efek ty me ta licz no ści czy nie ty po we ma te ria ły. Nie każ dy
za kład po li gra ficz ny po dej mie się za da nia, tym cza sem Opol graf to dru -
kar nia, któ ra „jest za wsze otwar ta na nie ty po we roz wią za nia i wy ma -

Special mission experts 
Ranking of book printing
houses by ”Magazyn
Literacki KSIĄŻKI” 

In autumn each year, the editorial board of the literary magazine
Magazyn Literacki KSIĄŻKI traditionally announces the results of its
ranking of the best printing houses in Poland which print books and
journals. This was the twelfth time when we asked publishers to assess
their collaboration with domestic printing houses. In response, we
received 81 votes cast for 22 printing houses.

The rank assigned to the printing house depends on the number of
votes cast and the points assigned. Points are given for five attributes:
quality of output, timeliness in order fulfilment, flexibility in response to
clients’ requests and suggestions, quality of interpersonal relations and
satisfaction with the range of services provided.

The leader of the ranking came as no surprise. The highest ratings
were given to Opolgraf, which has been among the top houses almost
since the beginning of our ranking, maintaining its strong reputation
among clients. In the course of the twelve years of our ranking, Opolgraf
was a four-time winner (2014, 2012, 2009, 2008), it came second three
times (2013, 2010, 2006), and ranked on two occasions (2011 and
2007).

The publishers which rated Opolgraf gave it the highest scores for the
quality of printed output or, more precisely, for ‘invariably high quality
over the years’. Opolgraf enjoys full trust among publishers thanks to
the reliability of its services, quality and timeliness, which have earned
it loyal customers. The relations with some customers have remained
uninterrupted for many years. ‘The output is made of quality materials,
always adapted to the specific needs of the project, well-matched with
the book and its graphics’ – this is how one published hailed Opolgraf.
‘Absolutely fault-free, the printing house always takes every effort to
make sure its production is always of top quality and is always able to
meet the publisher’s expectations and requirements.’

Even though our scale ranges from 1 to 5, Opolgraf received a rating
of ‘6’ in two cases for its ‘flexibility in response to clients’ requests and
suggestions’. The team headed by CEO Mirosław Szewczyk clearly does
not have the phrase ‘can’t do it’ in their vocabulary. The team abides
closely by the company’s motto: ‘striving to achieve the highest level of
professionalism, meeting and anticipating customers’ expectations and
requirements, and, as a result, expanding the market share.’

In their efforts to attract readers and their interest, contemporary
publishers try to make their books special, in particular, by ensuring eye-
catching appearance. As a result, some publications will come with
embossed surface, shimmer, selective varnish, metallic effects or non-
standard materials etc. While not all printing houses take up such jobs,
Opolgraf is a provider which is ‘always open to non-standard solutions
and requirements. They can respond to requests and suggestions in a
professional and committed manner,’ – this opinion was expressed by
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ga nia nie stan dar do we. Po tra fi z za an ga żo wa niem i w pro fe sjo nal ny spo -
sób od nieść się do próśb i su ge stii” – to opi nia jed ne go z an kie to wa -
nych wy daw ców. „Na sze wy ma ga nia są bar dzo trud ne i spe cy ficz ne.
Każ da na sza proś ba w ta kich przy pad kach by ła speł nio na w 100 proc.”
– wy po wia da się je den z za do wo lo nych klien tów. In na oce na: „Otwar -
ci na su ge stie i nie bo ją cy się no wych wy zwań”. 

Na szóst kę – we dług jed ne go z na szych an kie to wa nych – za słu gu je
ja kość kon tak tów in ter per so nal nych, a już szcze gól ne uzna nie zdo by ła
Bo że na Wro na, któ rej na zwi sko kil ku krot nie po ja wi ło się w an kie tach.
Pro fe sjo na lizm – to naj czę ściej po wta rza ją ce się sło wo w ko men ta rzach
przy oce nie dru kar ni Opol graf: „oso by opie ku ją ce się na mi w dru kar ni
pre zen tu ją naj wyż szy po ziom pro fe sjo na li zmu i za an ga żo wa nia”, a tak -
że „pro fe sjo na lizm i skru pu lat ność w opra co wy wa niu zle ceń po zwa la
na ich wy ko na nie bez nie do sko na ło ści i uste rek”.

ZA PLE CA MI LI DE RA
Dru gie miej sce na le ży w tym ro ku do Olsz tyń skich Za kła dów Gra ficz -

nych OZGraf, któ re awan so wa ły na po zy cję wi ce li de ra z ze szło rocz ne go
szó ste go miej sca. Dru kar nia w tym ro ku świę tu je pięk ny ju bi le usz sie -
dem dzie się cio le cia. W na szych ze sta wie niach czte ro krot nie zaj mo wa ła
dru gie miej sce (2011, 2008, 2005, 2004), dwu krot nie też by ła na po zy -
cji li de ra (2013 i 2006). OZGraf to – zdaniem wie lu wy daw ców – naj -
lep sza w Pol sce opra wa zło żo na. A obok opra wy li czą się rów nież:
„sta bil ność ko lo rów, brak wy bra ko wa nych eg zem pla rzy, so lid ne opa ko -
wa nie do trans por tu”. A tak że do trzy my wa nie terminu, z któ rym olsz -
tyń ski za kład nie ma pro ble mów: „dru kar nia ro bi wszyst ko by
z ter mi nem (cza sem na wet z róż nych po wo dów wa riac kim) do pa so wać
się do ocze ki wań klien ta”, „ani jed ne go opóź nie nia w tym ro ku”. A je -
że li cho dzi o waż ne, jak pod kre śli li śmy wcze śniej, kry te rium, czy li ela -
stycz ność na proś by i su ge stie klien ta: „pro ces przy go to wy wa nia książ ki
do dru ku jest czę sto pe łen nie spo dzie wa nych zwro tów, trud no za wcza -
su okre ślić do kład nie dzień za koń cze nia prac i prze sła nia pli ków, ce nię
so bie bar dzo to, że trzy dnio wy po ślizg ze stro ny wy daw nic twa nie bu -
rzy ca łe go pro ce su i wcze śniej umo wy”. I jesz cze war te pod kre śle nia –
„życz li wość, bar dzo wy so kie kom pe ten cje w ob sza rze tech no lo gii” oraz
„wy jąt ko wo mi ła i pro fe sjo nal na ob słu ga klien tów”, ale też „sym pa tycz -
nie, bez sztyw niac twa”. Olsz tyń skie Za kła dy Gra ficz ne OZGraf od wza -
jem nia ją się swo im zle ce nio daw com, przy zna jąc wła sne na gro dy
w trzech ka te go riach: „do bra i wy ma ga ją ca książ ka”, „wy da rze nie wy -
daw ni cze” oraz „książ ka dla dzie ci i …”, a tak że na gro dy spe cjal ne.

Czo łów kę ran kin gu naj lep szych dru karń dzie ło wych za my ka Dru kar nia
Wy daw ni cza im. W. An czy ca z Kra ko wa, je den z naj star szych za kła dów
po li gra ficz nych w Pol sce, za ło żo ny w 1870 ro ku. Dru kar nia, któ rej sze fu -
je An drzej Ja nic ki, chwa lo na jest za „wspa nia łe kon tak ty, w każ dym przy -
pad ku bar dzo szyb ką me ry to rycz ną od po wiedź i re ak cję na pro blem”.
„Istot ne dla wy daw cy jest po czu cie, że jest trak to wa ny in dy wi du al nie,
z peł nym za an ga żo wa niem ze stro ny dru kar ni. I to jest ce cha przed sta wi -
cie li dru kar ni An czy ca”, któ rzy „są świet ny mi opie ku na mi wy daw cy w pro -
ce sie przy go to wa nia pu bli ka cji”, a li czy się „nie tyl ko do bry druk i opra wa,
ale świet ny kon takt z klien tem”. A klien ci do ce nia ją rów nież ter mi no wość,
oczy wi ście ja kość, otwar tość na po trze by wy daw cy (zmia ny na kła dów,
ter mi nów, pa pie ru), bar dzo so bie ce nią to, że moż na otrzy mać po ra dę do -
ty czą cą pa pie ru czy uszla chet nień, a w wy ni ku wspól nych usta leń fi nal ny

one of the surveyed publishers. ‘Our requirements are very challenging
and idiosyncratic. In such cases, all our requests were fulfilled, in 100
per cent ’ said another satisfied client. Another voice: ‘They are open to
suggestions, not afraid of new challenges.’ 

The higher-than-best rating was given for the quality of interpersonal
contacts, with particular recognition for Ms. Bożena Wrona, whose name
was mentioned a few times in the survey questionnaires.
‘Professionalism’ is the most commonly repeated word in comments
about Opolgraf: ‘People who take care of our orders at Opolgraf
represent utmost professionalism and commitment’ and ‘professionalism
and attention to detail in order processing means that jobs are carried
out without any imperfections or defects.’

FOLLOWING THE LEADER
This year, the second position in the ranking was taken by Olsztyńskie

Zakłady Graficzne OZGraf, which moved to the vice-leader position from
the 6th place in the last ranking. This year, this provider celebrates a
round 70th anniversary in business. It came second four times in our
ranking (2011, 2008, 2005, 2004), and topped it twice (2013 and 2006).
In the opinion of many publishers, OZGraf offers the best complex
binding. Moreover, it is praised for ‘stability of colours, lack of faulty
copies, solid transport packaging’ as well as timeliness, where the
company from Olsztyn has no slip-ups: ‘the printing house does its best
to meet customers’ expectations with regard to timelines (sometimes
even crazy deadlines)’, ‘not a single delay this year’. And as regards the
very important criterion of flexibility in responding to customers’
requests and suggestions, one of our respondents said: ‘the preparation
of a book for print is often filled with unexpected twists and turns and
it is difficult to name the exact date when work is finished and files are
sent; what I appreciate very highly is that a three-day delay on our part
does not ruin the entire process or our earlier arrangements.’ Other
elements which are worth stressing include ‘friendliness, very high
competence in the area of technology’ and ‘exceptionally kind and
professional customer service,’ which is also ‘pleasant, without being
stand-offish’. Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGraf reciprocates this
kindness and awards its own prizes in three categories: ‘good and
demanding book’, ‘a great publishing event’ and ‘a children’s book and
more’ as well as special prizes.

The third provider in the top three best printing houses in this
category is Drukarnia Wydawnicza im. W. Anczyca from Cracow, one of
the oldest printing houses in Poland, founded in 1870. The enterprise,
headed by Andrzej Janicki, is praised for ‘excellent quality of
communication, very fast and technically correct responses and efforts
to address problems.’ In one opinion, ‘it is important for publishers to
get a sense of personalised treatment, with full commitment from the
printing house. And this is what the staff of the Anczyc printing house
demonstrate’ since they are ‘excellent guides to publishers in the process
of preparation before publication’ and what matters is ‘not only great
print and binding but also excellent communication with the client.’
Publishers also appreciate timeliness, quality (as a matter of course),
openness to their needs (changes in numbers of copies, deadlines, paper
type). They also have a high opinion of the availability of advice
regarding paper or processing methods, and the final result after joint
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efekt jest „świet ny”, a na wet „czę sto lep szy niż wcze śniej sze ocze ki wa -
nia”. Na to miast je że li po ja wi się sy tu acja kry zy so wa, „za wsze moż na li -
czyć na szcze gó ło we omó wie nie pro ble mów i zna le zie nie wspól nej dro gi
do ich roz wią za nia”. A pod su mo wać to wszyst ko moż na sło wa mi jed ne -
go z wy daw ców: „w dru kar ni im. W. An czy ca sto su ją w prak ty ce pra wie
za po mnia ną za sa dę, że trze ba być fron tem do klien ta”.

Wy so ką czwar tą po zy cję, do kład nie jak przed ro kiem, zaj mu je Ma zo -
wiec kie Cen trum Po li gra fii. „Sta ran nie, szyb ko, z tro ską o fi nal ny pro -
dukt, nie dro go”, „naj wyż sza ja kość w sto sun ku do ce ny” – to naj czę ściej
po wta rza ją ce się opi nie na te mat za kła du z Ma rek, spe cja li zu ją ce go się
w dru ku cy fro wym. Bar dzo waż na jest ja kość kon tak tów – „ob słu ga na -
le ży do tzw. ak tyw nych. Fir ma nie cze ka, aż zle ce nio daw ca się ode zwie,
tyl ko w od po wied nich mo men tach sa ma na wią zu je kon takt, prze ka zu -
je in for ma cje, uści śla pro ble my tech nicz ne, za wia da mia o wy ko na niu
za dań”, a tak że „mi ła, życz li wa, tro skli wa ob słu ga”. I jesz cze jed na oce -
na: „żad nych utrud nień, a wręcz prze ciw nie, mi ła ob słu ga i do sto so wa -
nie się do na szych nie za wsze wy god nych wy ma gań”.

Na pią tym miej scu zna lazł się Abe dik, któ ry spadł z trze cie go miej -
sca. Do po pra wie nia, jak wy ni ka z punk ta cji, jest ja kość kon tak tów, dru -
kar nia zbie ra na to miast po chwa ły za ter mi no wość i ja kość – „dru kar nia,
któ rej bar dzo za le ży na naj lep szej ja ko ści za mó wio nej pu bli ka cji, moż -
na li czyć na jej do radz two”, a tak że „bar dzo ela stycz ne za sa dy współ -
pra cy, bły ska wicz ne re ak cje na zmia ny w za mó wie niach”.

Szó ste miej sce (awans z siód me go) na le ży do Bia ło stoc kich Za kła dów
Gra ficz nych, siód me miej sce (rów nież awans o oczko) za jął Za kład Gra -
ficz ny Co lo nel, na ósmym miej scu upla so wa ła się Dru kar nia Skle niarz,
na dzie wią tym – Print Gro up. Pierw szą dzie siąt kę za my ka Edi ca. Peł ne
wy ni ki ran kin gu przed sta wia ta be la.

ME TO DO LO GIA
Wy sy ła jąc an kie ty, po pro si li śmy wy daw ców o przy zna nie dru kar niom

ocen od 1 do 5, gdzie 5 jest oce ną naj wyż szą, w pię ciu ka te go riach: „ja -
kość pro duk cji”, „ter mi no wość jej re ali za cji”, „ela stycz ność na uwa gi
kon tra hen tów”, „kon tak ty in ter per so nal ne” oraz „sa tys fak cja z za kre su
świad czo nych usług”. Oce ny mno żo ne są przez tzw. wskaź nik wa gi po -
szcze gól nych ka te go rii, za naj waż niej sze uzna jąc ja kość i ter mi no wość,
a za „naj mniej istot ne” – sa tys fak cję z za kre su usług.

Za py ta li śmy rów nież przed sta wi cie li wydawnictw, co jest dla nich
najważniejsze przy nawiązywaniu współpracy z drukarnią. Naj wię cej
wska zań było zarówno na ja kość, jak i na ce nę. „W mo im przy pad ku –
na pi sał je den z wy daw ców, ale z pew no ścią to opi nia nie odo sob nio na
– istot na jest atrak cyj na ce na przy za cho wa niu wy so kiej ja ko ści dru ku
i opra wy oraz terminowość re ali za cji zleceń i elastyczne reagowanie
na nie stan dar do we ży cze nia. Nie wąt pli wie do tych cza so wa do bra współ -
pra ca bu du je za ufa nie, któ re jest nie zbęd ne przy wy bo rze part ne ra
do re ali za cji ko lej nych ksią żek”. W dal szej ko lej no ści po ja wi ły się ter mi -
no wość, do tych cza so wa hi sto ria współ pra cy oraz ela stycz ność na po -
trze by klien ta. Dru kar nie naj wy raź niej „przy sto so wa ły się” do wy ma gań
klien tów i nie bo ją się przyj mo wać trud nych, ale in trat nych zle ceń, z któ -
ry mi klient po przed nio prze cho dził do in nych dru karń.

Jak nam wy ja śnił je den z wy daw ców, przy trud niej szych pro jek tach
zde cy do wa nie li czy się ja kość i hi sto ria współ pra cy, przy pro jek tach ła -
twiej szych – ce na i ter mi no wość wy cho dzą na pierw szy plan.

arrangements is ‘excellent’ or even ‘better than expected’. Whenever a
crisis situation occurs, ‘we can always rely on them to discuss the
problem in detail and find a common way to solve it.’ All those positive
comments can be wrapped up in a quote from one publisher: ‘this
printing house makes practical use of the long-forgotten rule about
meeting the client halfway.’

The high 4th rank this year, much like last year, is held by Mazowieckie
Centrum Poligrafii. ‘Careful, fast, caring about the final product,
inexpensive’, ‘top quality versus the price’– these are the most common
opinions about this printing house from Marki, specialising in digital
printing. The quality of communication is very important: ‘customer
service staff are proactive, they do not wait for the customer to contact
them but they contact us at the right moment, providing updates, fine-
tuning technical issues, notifying us that tasks have been completed.’
Their staff provide ‘nice, friendly and caring customer service.’ And one
more opinion: ‘no obstacles whatsoever, on the contrary: kind staff and
their readiness to adapt to our requirements, which are not always
comfortable for them.’

The fifth position is taken by Abedik, slipping from the 3rd rank last
year. Based on this year’s scores, the quality of communication leaves
some room for improvement whereas this provider is praised for quality
and timeliness: ‘this is a printing house which takes great care in
delivering the best quality of publications, and we can always rely on
getting their advice’ as well as ‘highly flexible terms and conditions,
instant response to changes in orders.’

The sixth position (up from the 7th rank last year) was given to
Białostockie Zakłady Graficzne, followed by Zakład Graficzny Colonel
(also up one point) on the seventh position, with Drukarnia Skleniarz
on the 8th, Print Group on the 9th and Edica on the 10th. The complete
results of the ranking are presented in the table.

METHODOLOGY
When distributing survey questionnaires, we asked publishers to rate

printing houses on a scale from 1 to 5, where 5 was the highest score.
A total of five aspects were rated: ‘quality of output’, ‘timeliness’,
‘flexibility in response to customers’ needs’, ‘interpersonal contacts’ and
‘satisfaction with the range of services provided’. The scores were then
multiplied by weights for each category, the most important being
quality and timeliness, whereas satisfaction with the range of services
being least important.

We also asked representatives of publishers: ‘What is the most
important thing for you when establishing collaboration with a printing
house?’ The largest number of respondents mentioned quality and price.
One publisher wrote: ‘In my case, and I suppose I’m not alone here,
what matters is that they offer an attractive price while maintaining high
quality of printing and binding, timely fulfilment of orders, flexibility in
responding to non-standard requirements. Undoubtedly, good previous
collaboration builds trust, which is important when choosing a partner
to publish subsequent books.’ Further on, the respondents mentioned
timeliness, previous history of collaboration and flexibility in responding
to customers’ needs. Publishing houses have clearly adapted to clients’
expectations and are not afraid of taking up difficult yet gainful jobs
which the clients had previously taken to other printing houses.
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Wy daw cy lu bią się czuć za opie ko wa ni, stąd bar dzo do ce nia ne jest
tak że do radz two przy wy bo rze wa rian tów pro duk cji, ale też „w pla no -
wa niu pu bli ka cji pod ką tem jej póź niej szej obec no ści na ryn ku, od bio -
ru dla czy tel ni ków. Wy ni ka to przede wszyst kim z chę ci dzie le nia się
swo im do świad cze niem” (o Dru kar ni im. W. An czy ca). Waż ne przy na -
wią zy wa niu współ pra cy z dru kar nią jest jesz cze „stu pro cen to we za wo -
dow stwo, czy li roz mo wa tym sa mym ję zy kiem co klient”. 

Wy daw cy zgła sza li też do dat ko we uwa gi: „elek tro nicz ny spo sób ak -
cep ta cji ma te ria łów do dru ku jest skom pli ko wa ny dla pra cow ni ków re -
dak cji, któ rzy jed nak wo lą prze glą dać tra dy cyj ne oza li dy”.

ZWRA CA JĄ SIĘ IN WE STY CJE
Pi sząc o dru kar niach dzie ło wych, nie spo sób nie wspo mnieć o ak tu -

al nej sy tu acji ryn ku wy daw ni cze go i bran ży po li gra ficz nej. Pol skie Brac -
two Ka wa le rów Gu ten ber ga i fir ma au dy tor sko -do rad cza KPMG
opu bli ko wa ły w ma ju pią tą edy cję ra por tu „Ry nek po li gra ficz ny i opa -
ko wań z na dru kiem w Pol sce”, w któ rym osza co wa no wiel kość pro duk -
cji sprze da nej przed się biorstw po li gra ficz nych na 13,2 mld zł w 2014
ro ku, co ozna cza wzrost o po nad 6 proc. w po rów na niu z 2013 ro kiem.
Du ża w tym za słu ga eks por tu – „wy so ka ja kość usług i pro duk tów w po -
łą cze niu ze sto sun ko wo ni ski mi kosz ta mi pra cy po zwa la pol skim fir mom
po li gra ficz nym sku tecz nie kon ku ro wać na ryn ku unij nym” – czy ta my
w ra por cie. Zna czą ce suk ce sy w tej dzie dzi nie od no si zwy cięz ca na sze -
go ran kin gu – Opol graf, któ ry zo stał uho no ro wa ny na gro dą Bractwa
Kawalerów Gutenberga w ka te go rii „eks port” w gru pie śred nich przed -
się biorstw.

War to tu do dać pa nu ją cą dzi siaj nie mal po wszech nie opi nię, że po la -
tach in we sto wa nia w no wo cze sny park ma szy no wy pol skie dru kar nie
wy gry wa ją w ry wa li za cji z za gra ni cą, co naj le piej cha rak te ry zu ją sło wa
Je rze go Hoppego, wie lo let nie go dy rek to ra Cen tral ne go Ośrod ka Ba daw -
czo -Roz wo jo we go Prze my słu Po li gra ficz ne go: „pol ska po li gra fia jest dzi -
siaj na wy bit nie wy so kim po zio mie i są ta kie za kła dy, ja kich jesz cze
na Za cho dzie nie ma”.

Na to miast bran ża wy daw ni cza od czu wa moc no po stę pu ją ce zmia ny cy -
wi li za cyj ne, co raz bar dziej zdo mi no wa ne przez osią gnię cia roz wo ju tech -
no lo gicz ne go, co zna mio nu je wy raź ny od wrót czy tel ni ka od dru ku na rzecz
me diów cy fro wych. W 2014 ro ku na stą pił – we dług ba dań Bi blio te ki Ana -
liz, opu bli ko wa nych w to mie „Ry nek książ ki w Pol sce 2015. Wy daw nic -
twa” – spa dek przy cho dów ze sprze da ży ksią żek i to aż o 7,5 proc.,
do po zio mu 2,48 mld zł. Co cie ka we, w ubie głym ro ku za no to wa no ko -
lej ny – tym ra zem o po nad 9 proc. – wzrost licz by wy da nych ty tu łów,
któ rych opu bli ko wa no 32480. Spa dek przy cho dów ma się więc od wrot -
nie do ro sną cej ofer ty. Wyż sza niż w 2013 ro ku (o 21,1 proc.) by ła rów -
nież licz ba pierw szych wy dań wpro wa dzo nych do sprze da ży – 18870
po zy cji. Naj więk szy udział w ro sną cej ofer cie ty tu ło wej – jak czy ta my
w ra por cie Łu ka sza Go łę biew skie go i Paw ła Wasz czy ka – ma do stęp
do no wych tech no lo gii wy daw ni czych i po li gra ficz nych, któ re po zwa la -
ją ta nio i szyb ko pu bli ko wać książ ki, nie tyl ko zresz tą w for mie pa pie ro -
wej. A ten den cja wzro stu pro duk cji wy daw ni czej ma sta ły cha rak ter i jest
zja wi skiem, któ re w mniej szym stop niu two rzą wy daw cy ko mer cyj ni,
a więk szy ama to rzy -wy daw cy, bo przy współ cze snej ten den cji do di gi -
ta li za cji me diów każ dy mo że być wy daw cą. Nie uchron nie na to miast po -
stę pu je spa dek po zio mu śred nich na kła dów i to w nie mal wszyst kich

As one publisher explained, what counts most in more challenging
projects is quality and history of business relations, whereas pricing and
timeliness are the focus in easier jobs.

Publishers enjoy good customer service, which is why they highly
appreciate advice when choosing variants of output but also tips in
publication planning, when they need to take care of the market
presence and perception among readers. Such strong customer service
mostly depends on the printing houses’ willingness to share their
experience (an opinion about the Anczyc printing house). Another
important aspect when establishing a relationship with a printing house
is ‘utmost professionalism, speaking the same language as the client.’ 

Publishers also voiced additional comments ‘electronic acceptance of
materials for print is complicated for staff of our publishing house as
they prefer to look at the traditional products of the ozalid process.’

INVESTMENTS PAY OFF
When writing about printing houses which print books and journals

we cannot neglect the current situation on the publishing market and
the printing sector. The Polish Guild of Gutenberg Knights and KPMG,
and audit and advisory firm, published the 5th edition of the report
entitled ‘Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland’, which
estimated the size of the production sold by printing companies at PLN
13.2 billion in 2014, marking a nearly 6% increase versus 2013. This
growth can be largely credited to exports. The report reads: ‘high quality
of products and services coupled with relatively low labour costs enables
Polish printing companies to compete effectively on the EU market.’
Significant successes in this sphere have been achieved by the winner
of this year’s ranking, Opolgraf, which received the Gutenberg Guild
Award for exports in the group of medium-sized companies.

Worth quoting is the very common opinion that after years of
investing in machinery, Polish printing houses now outperform their
foreign competitors. This is best reflected in the statement by Jerzy
Hoppe, who managed the Central R&D Centre for the Printing Industry
for many years: ‘the Polish printing industry today is at an exceptionally
high level and there are some plants here that cannot yet be found in
the West.’

On the other hand, the publishing industry is strongly affected by
changes in the modern civilisation, ever more dominated by new
technological developments. As a result, readers have been departing
from printed materials in favour of digital media. Based on the research
conducted by Biblioteka Analiz, published in the volume entitled ‘Rynek
książki w Polsce 2015. Wydawnictwa’ [The Book Market in Poland 2015.
Publishing Houses], 2014 saw a decline in revenues from the sale of
books by as much as 7.5%, down to PLN 2.48 billion. Interestingly, the
number of titles has increased again, this time by 9%, reaching 32,480
last year. The shrinking revenues are in a reverse trend versus the
expanding range of book titles. In comparison with 2013, there was
also a higher number of first-ever releases on the market (by 21.1%),
totalling 18,870 titles. As mentioned in the report by Łukasz Gołębiewski
and Paweł Waszczyk, the growing number of titles is mostly due to the
easier access to new publishing and printing technologies, which enable
cheap and fast book publishing, and not only on paper. The upward
trend in the volume of publishing production is stable. It is propelled
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sek to rach ryn ku wy daw ni cze go. Śred ni wy dru ko wa ny na kład zmniej -
szył się o 14 proc., (do 3236 egz.), a łącz ny na kład o 6,5 proc. (105,1
mln. egz.). Wi dać za tem wy raź nie, że o ile ry nek wciąż za sy py wa ny jest
ogrom ną licz bą no wych ty tu łów, to jed nak w co raz niż szych na kła dach.

Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber ga i KPMG za py ta ły przed sta -
wi cie li za kła dów po li gra ficz nych o naj bliż sze pla ny. I oka zu je się, że pol -
skie fir my po li gra ficz ne nie sto ją w miej scu. Nie co po nad 80 proc.
re spon den tów chce wzbo ga cić ofer tę, bli sko 70 proc. pla nu je po więk -
sze nia par ku ma szy no we go, a po nad po ło wa pla nu je in we sty cje w no -
we tech no lo gie pro duk cji. I jesz cze re cep ta Mi ro sła wa Szew czy ka,
pre ze sa za rzą du Opol gra fu, na naj bliż szy okres, któ rą war to wziąć so -
bie do ser ca: „na le ży być efek tyw nym, ni sko kosz to wym i dzia łać z du żą
de ter mi na cją i roz ma chem”.

Ewa Tenderenda-Ożóg
Wiceprezes Zarządu Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

not as much by commercial publishers but, rather, by amateur ones since
anyone can become a publisher thanks to the contemporary digitisation
of the media. Inevitably, the average number of copies has declined in
nearly all segments of the publishing market. The average printed
number of copies per title has shrunk by 14% (to 3,236), and the total
number of copies has declined by 6.5%. (105,1 million). Therefore, we
can clearly see that while the market is being constantly flooded with
an enormous number of new titles, the number of copies per title has
been shrinking.

The Polish Guild of Gutenberg Knights and KPMG asked
representatives of printing houses about their plans for the near future.
It turns out that Polish printing companies have not come to a standstill.
Slightly over 80% of the respondents want to expand their product
range, nearly 70% plan to get new machinery and more than a half plan
to invest in new production technologies. To wrap up, we can quote the
success formula from Mirosław Szewczyk, the CEO of Opolgraf, worth
putting to use in the near future: ‘you should be efficient, cost-effective
and do your business with high determination and scale.’ 

Ewa Tenderneda-Ożóg
Vice President of Management Board, Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
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Za kład Tech no lo gii Po li gra ficz nych 
– stu dia po li gra ficz ne na Po li tech ni ce War szaw skiej

Hi sto ria
Za kład Tech no lo gii Po li gra ficz nych mie ści się w War sza wie przy uli cy Kon wik tor skiej 2

w hi sto rycz nym bu dyn ku z 1928 ro ku. Od 1970 ro ku Po li tech ni ka War szaw ska, ma ją ca
naj dłuż sze w Pol sce tra dy cje kształ ce nia w za kre sie tech no lo gii po li gra ficz nych, roz po czę -
ła w nim edu ka cję stu den tów. Obec nie wy kwa li fi ko wa na ka dra Za kła du pro wa dzi tam
za ję cia dy dak tycz ne i pra ce na uko we w za kre sie pod sta wo wych za gad nień po li gra ficz -
nych i roz wi ja ją cych się tech nik cy fro wych. Do tych czas stu dia po li gra ficz ne w PW ukoń -
czy ło bli sko dwa ty sią ce osób.

Dy dak ty ka
Stu dia o kie run ku po li gra ficz nym I stop nia obej mu ją sie dem se me strów (stu dia sta -

cjo nar ne) lub osiem se me strów (stu dia nie sta cjo nar ne) za koń czo nych przy go to wa niem
pra cy dy plo mo wej in ży nier skiej. Od ro ku aka de mic kie go 2013/2014 Za kład ofe ru je rów -
nież stu dia II stop nia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne (od po wied nio 3 i 4-se me stral ne) koń -
czą ce się obro ną pra cy dy plo mo wej ma gi ster skiej. Dla osób po sia da ją cych już dy plom
w in nej dzie dzi nie, a pra gną cych po sze rzyć wie dzę z za kre su no wo cze snej po li gra fii, są
do stęp ne stu dia po dy plo mo we. W ra mach stu diów dok to ranc kich re ali zo wa nych na Wy -
dzia le moż na na to miast uzy skać ty tuł dok to ra.

Ba da nia na uko we
W Za kła dzie Tech no lo gii Po li gra ficz nych są re ali zo wa ne pra ce ba daw cze w za kre sie:

cy fro wych tech nik re pro duk cji po li gra ficz nej, kom pu te ro we go prze twa rza nia tek stów
i ob ra zów, tech no lo gii dru ko wa nia tra dy cyj ne go i cy fro we go, stan da ry za cji pro ce sów po -
li gra ficz nych i sys te mów ste ro wa nia bar wą, ma te ria ło znaw stwa po li gra ficz ne go, tech -
no lo gii in tro li ga tor stwa i opa ko wań.

Współ pra ca mię dzy uczel nia na
Za kład Tech no lo gii Po li gra ficz nych współ pra cu je z za gra nicz ny mi uczel nia mi wyż szy -

mi w za kre sie wy mian stu denc kich oraz re ali za cji prac na uko wych, m.in. z Hoch schu le
der Me dia w Stut t gar cie, Uni wer sy te tem w Darm stadt, Ar te vel de ho ge scho ol w Gent, Aka -
de mią Dru kar stwa we Lwo wie, Uni wer sy te tem w No wym Sa dzie, Uni wer sy te tem Ma hat -
ma Gan dhi. Po nad to In sty tut Me cha ni ki i Po li gra fii jest człon kiem Mię dzy na rodo we go
Sto wa rzy sze nia Po li gra ficz nych Jed no stek Dy dak tycz nych (IC) oraz jest człon kiem Mię -
dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Jed no stek Ba daw czych Prze my słu Po li gra ficz ne go
(IARIGAI). 

Współ pra ca z prze my słem
W ostat nich la tach po głę bi ła się jesz cze współ pra ca z przed się bior stwa mi z bran ży po -

li gra ficz nej. Fir my DuPont, Di gi print, Hew lett Pac kard, In fo sys tems S. A., Hu ber Gro up, HP
INDIGO czy ESKO wy po sa ży ły la bo ra to ria Za kła du w no wo cze sny sprzęt i opro gra mo wa -
nie. Stu den ci ma ją moż li wość uczest nic twa w wy jaz dach szko le nio wych do wio dą cych
pro du cen tów ma szyn po li gra ficz nych (KBA, He idel berg). Ka dra In sty tu tu wy ko nu je fa -
cho we eks per ty zy i opi nie tech nicz ne dla prze my słu po li gra ficz ne go.

Division of Printing Technology 
– Printing studies at Warsaw University of Technology

History
Division of Printing Technology is located in Warsaw at Konwiktorska 2 street in a

historic building erected in 1928. Since 1970, Warsaw University of Technology in Poland,
with its longest traditions of education in the field of printing technology, has begun the
education of students in this division. Currently, qualified staff teaches classes and conducts
research work in the field of basic problems of printing and developing digital techniques.
So far, almost two thousand people have graduated from these studies.

Didactics
The first-cycle studies  include seven semesters (full-time) or eight semesters (part-

time) and end with the preparation of engineering thesis. Since the academic year
2013/2014 the Division also offers second-cycle full-time and part-time studies (3 and 4
semesters respectively) which end with M.A. dissertation. For those who already hold a
degree in another field and those who wish to expand their knowledge in the field of
modern printing, postgraduate studies are also available. As part of the ongoing doctoral
studies at the Faculty it is possible to obtain a PhD.

Scientific research
The Division of Printing Technology carries out research in the following areas: digital

printing reproduction techniques, computer processing of texts and images, traditional
and digital printing technology, the standardization of printing processes and color control
systems, the knowledge of printing materials, bookbinding and packaging technology.

Interuniversity Cooperation
The Division of Printing Technology cooperates in terms of student exchanges and the

implementation of scientific papers with foreign universities, including the Hochschule
der Media in Stuttgart, University of Darmstadt, Arteveldehogeschool in Gent, Lviv
Academy of Printing, University of Novi Sad, University of Mahatma Gandhi. Moreover,
the Institute of Mechanics and Printing is a member of The International Circle of
Educational Institutes for Graphic Arts and is a member of The International Association
of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries. 

Cooperation with the industry
In recent years the cooperation with companies in the printing industry has deepened

even further. DuPont, Digiprint, Hewlett Packard, Infosystems SA, Huber Group, HP Indigo
and Esko all outfitted the laboratories of the Division with modern hardware and software.
Students have the opportunity to participate in training trips to the leading manufacturers
of printing machines (KBA, Heidelberg). The staff of the Institute carries out professional
expertise and provides technical opinions for the printing industry.



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

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

Od ro ku 2008 In sty tut pro wa dzi stu dia I stop nia (in ży nier skie) i II stop nia (ma gi ster -
skie) na kie run ku „Pa pier nic two i Po li gra fia” zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w tzw. pro -
ce sie bo loń skim. Ma jąc na uwa dze ko niecz ność cią głe go pod no sze nia ja ko ści kształ ce nia,
w 2015 ro ku zo sta ły uru cho mio ne no we stu dia II stop nia o pro fi lu prak tycz nym, zo rien -
to wa ne na efek tyw ne zdo by wa nie nie tyl ko wie dzy teo re tycz nej, ale tak że prak tycz nych
kwa li fi ka cji za wo do wych. Po cząw szy od ro ku 2016, tak że I sto pień stu diów (in ży nier skie)
jest re ali zo wa ny wg tej sa mej for mu ły.

Obec na ilość stu den tów wy no si: na stu diach dzien nych I stop nia – 91, II stop nia – 26,
stu diach nie sta cjo nar nych – 27 i stu diach po dy plo mo wych 25 osób. Stu dia pa pier ni cze
i po li gra ficz ne w Po li tech ni ce Łódz kiej ukoń czy ło 2042 oso by, w tym ok. 41 cu dzo ziem -
ców. Śred nia ilość ab sol wen tów In sty tu tu w ostat nich 3 la tach wy no si ła 60 osób.

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

Dzia łal ność In sty tu tu jest re ali zo wa na w czte rech za kła dach: Tech no lo gii Włók ni stych
Mas Pa pier ni czych, Tech no lo gii Pa pie ru i Prze twór stwa Pa pier ni cze go, Ma szyn Pa pier ni -
czych i Prze twór czych oraz Tech no lo gii Po li gra fii i Ma szyn Po li gra ficz nych.

Ka dra In sty tu tu obej mu je łącz nie 16 na uczy cie li aka de mic kich. Wśród nich, 5 osób to
pra cow ni cy sa mo dziel ni – pro fe so ro wie i dok to rzy ha bi li to wa ni. Po cząw szy od ro ku 2016,
w In sty tu cie bę dą mieć wy kła dy tak że kon trak to wi pro fe so ro wie wi zy tu ją cy z uzna nych
uczel ni za gra nicz nych.

In sty tut Pa pier nic twa i Po li gra fii usta wicz nie roz wi ja kon tak ty i współ pra cę z in sty tu -
cja mi za gra nicz ny mi m.in. z uczel nia mi z Fran cji, Fin lan dii, Nie miec, Sło wa cji, Czech, Ukra -
iny oraz sto wa rzy sze nia mi i przed się bior stwa mi. W istot ny spo sób przy czy nia się to
do uno wo cze śnie nia pro ce su dy dak tycz ne go i roz wo ju ba dań, a na szym stu den tom stwa -
rza moż li wość po głę bia nia wie dzy i zdo by wa nia prak ty ki rów nież za gra ni cą.

Po moc dla stu den tów wy ni ka za rów no z życz li wo ści prze my słu oraz Fun da cji Roz wo -
ju Kadr Po li gra ficz nych. Ze swej stro ny In sty tut pro wa dzi pro mo cję za kła dów, or ga ni zu -
jąc se mi na ria i eks po zy cje, na któ rych przed sta wia na jest dzia łal ność firm, ich osią gnię cia
i za mie rze nia. Ini cja ty wy te przy czy nia ją się do za cie śnie nia współ pra cy w ob sza rze dy -
dak ty ki, a szcze gól nie za pew nie nia od po wied nie go po zio mu kształ ce nia stu den tów.

In sty tut Pa pier nic twa i Po li gra fii
ul. Wól czań ska 223, 90-924 Łódź,
tel. 48 42 631 38 03, 48 42 636 88 22 
fax. 48 42 631 38 01 
http://in pap.p.lodz.pl
e -ma il: i -4@adm.p.lodz.pl

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

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

Since 2008 the Institute has been organizing bachelor’s degree and full time master’s
degree courses in Papermaking and Printing studies autonomously in accordance with
the principles of the so-called Bologna Process. Considering the necessity of constant
raising the standards of education, the Institute since 2015 has been organizing new
master’s degree courses, which is more practice oriented, concentrated not only on
acquiring theoretical knowledge but also obtaining the practical professional
qualifications. Since 2016, also bachelor’s degree has been carrying out according to the
same format. 

The current number of students amounts to: the full-time degree – 91, second degree
-  26, extramural degree – 27 and postgraduate courses - 25. 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 16 members, including 5 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











Partnerzy projektu/Partners
DOSTAWCY/SUPPLIERS

Partner Generalny/General Partner
Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Partner Główny Rozdziału Druku Cyfrowego/Main Partner – Digital Printing
Electronics For Imaging, Inc.

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

Partner Główny Rozdziału Produkcji Opakowań/Main Partner – Printed Packaging
Reprograf S.A.

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.

Henkel Polska Sp. z o.o.
Grafikus – Systemy Graficzne Sp. z o.o.

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
U.P.R. Pasja Jacek Stencel
Lotos Poligrafia Sp. z o.o.

Chespa Sp. z o.o.
Multitechnika Gorlak i Synowie Sp. j.

Avargraf Sp. z o.o.
Qartis S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Opolgraf S.A.

Drukarnia Grafkarton A. Matyasik Sp. j.
Follak Sp. z o.o. Sp. k.

Kotkamills Consumer Boards (Exclusive Sales Agent in Poland: Bjornberg1781 Sp. z o.o.)
Rynek Książki

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

ECMA POLSKA – Związek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców
Polska Izba Fleksografów

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii, Kraków

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 Professional
Digital Business

Vidart



LAT
DLA POLSKIEJ
POLIGRAFII

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 48 22 652-19-33
e-mail: kancelaria@bractwogutenberga.pl
www.bractwogutenberga.pl
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Przyszłość może
być prostsza.  
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