Rynek poligraﬁczny w Polsce
Printing industry in Poland

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

Ladies and Gentlemen,
Present report has been published by Polish Guild of Gutenberg Knights in cooperation with KPMG in Poland within the project of “Let us Polish
your Print”.
The project realized under the auspices of Mr. Waldemar Pawlak, Deputy Prime Minister, Republic of Poland, Minister of Economy.

Ladies and Gentlemen,

Szanowni Państwo,
Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligraﬁi to akcja wspierania polskich przedsiębiorców z branży poligraﬁcznej na arenie międzynarodowej, której kulminacyjnym punktem będzie polski dzień na targach
Drupa 2012 w Dusseldorﬁe oraz ogłoszenie raportu Rynek Poligraﬁczny
w Polsce w 2012 r. Polski sektor drukarski odgrywa obecnie znaczącą
rolę i jest na najlepszej drodze do ugruntowania swej silnej pozycji
na rynku unĳnym. Z tego względu zdecydowałem się wesprzeć inicjatywę i objąć ją swoim honorowym patronatem.
Polska branża poligraﬁczna rozwija się bardzo dynamicznie.
Pod względem wielkości zatrudnienia zajmuje szóste miejsce w całej
Unii Europejskiej. Daje to jej możliwość skutecznego konkurowania
na rynkach międzynarodowych. Jako Ministra Gospodarki cieszy mnie
rozwój przedsiębiorczości w tym sektorze w coraz większym stopniu
oparty na eksporcie produktów i usług, oraz owocna współpraca ﬁrm
poligraﬁcznych z samorządem i administracją państwową.
Życzę polskim drukarzom sukcesu na targach Drupa 2012. Chciałbym,
aby Projekt Partnerstwa dla Promocji Polskiej Poligraﬁi spełnił pokładane w nim nadzieje. Polska dysponuje nowoczesnymi technologiami drukarskimi, jednak naszą największą zaletą są świetnie wykształceni
i wysoko wykwaliﬁkowani ludzie. Wierzę, że dzięki targom podniosą
Państwo jeszcze wyżej swoje kwaliﬁkacje oraz zawrą wiele interesujących kontaktów biznesowych.

Partnership for the Promotion of the Polish Typography is an action
to support Polish entrepreneurs in the printing industry in the
international arena, which will culminate with the Polish Day at Drupa
2012 in Dusseldorf and with the report titled Print Media Market in
Poland in 2012. Polish printing industry is currently playing a signiﬁcant
role and is on track to consolidate its strong position on the EU market.
For this reason I decided to help this initiative and cover it with my
patronage.
Polish printing industry is developing very dynamically. In terms of
employment size it ranks sixth in the European Union. This gives the
opportunity to compete effectively on international markets. As the
Minister of Economy I am pleased with the development of business in
this sector which is increasingly based on export of products and services
and the fruitful cooperation of printing companies with local and state
administration.
I wish Polish printers successes at Drupa 2012. I would like the
Partnership for the Promotion of Polish Typography to fulﬁll all the hopes.
Poland possesses modern printing technology but our biggest
advantage, however, is the well educated and highly skilled staff.
I believe that the fair will raise your qualiﬁcations even higher and allow
you to enter into a number of interesting business contacts.

(-) Waldemar Pawlak
Wicepremier, Minister Gospodarki

(-) Waldemar Pawlak
Deputy Prime Minister, Minister of Economy

AUGMENTED REALITY – rozszerzona moc druku
AUGMENTED REALITY – wider spectrum of printing
AR – FASCYNUJĄCE MOŻLIWOŚCI
Wyobraźnią graﬁków, marketerów i w końcu zwykłych konsumentów
zawładnęła ostatnio technologia, pozwalająca wzbogacać wygląd i treść
materiałów drukowanych o elementy interaktywne (efekty 3D, informacje audio i video, galerie, www) wygenerowane w środowisku komputerowym. Augmented Reality (AR, rozszerzona rzeczywistość), bo o niej
mowa, łącząc świat wirtualny z realnym dostarcza odbiorcom przeżyć
o zupełnie nowej jakości. Do najbardziej spektakularnych zaliczamy efekty 3D, czyli trójwymiarowe postaci i animacje 3D materializujące się
na markerze (zdjęciu opracowanym w technologii AR). Doświadczenie
to pozwala na odbiór sytuacji tak, jakby wirtualny obraz pojawił się
w rzeczywistości, ponieważ tłem jest nadal omarkerowane zdjęcie, a ruchy użytkownika i ruchy markera przenoszą się na wirtualny model postaci 3D.
AR – JAK TO DZIAŁA?
Do odbioru obrazu w technologii AR potrzebne jest nam medium w postaci smartfona czy tableta. Za przykład posłuży nam papierowy egzemplarz Raportu Rynku Poligraﬁcznego, który trzymają Państwo w rękach.
Pobieramy aplikację GUTENBERG AR z Android Market/Google Play albo Apple Store, uruchamiamy ją. Następnie kierujemy kamerę urządzenia na okładkę, bądź wybraną stronę raportu, a na ekranie urządzenia
pojawia się dodatkowa treść. Okazuje się, że raport to nie tylko zbiór
danych, to także bilet wstępu do świata wywiadów, videoprezentacji
i innych informacji. Z każdą przewracaną kartką mają Państwo możliwość odkrywania dodatkowej treści.
AR – ZASTOSOWANIE
AR jest wykorzystywana w różnych obszarach nauki i biznesu. W muzeach na przykład wystawiony eksponat może być oznakowany informacjami takimi jak kontekst historyczny dzieła czy notką o autorze.
Markery AR stosowane są podczas opartych na nowatorskich konceptach kampanii reklamowych. AR ma zastosowanie również w przewodnikach czy mapach – na ekranach swoich elektronicznych gadżetów
użytkownicy mogą uzyskiwać szczegółowe informacje o obiektach, które akurat zwiedzają. Duży potencjał zastosowania AR drzemie w podręcznikach naukowych czy podręcznikach do nauki języków obcych –
dzięki AR możemy zobrazować mające miejsce procesy przyrodnicze,
przeprowadzić wirtualny eksperyment chemiczny, czy uczyć się języków
obcych z wirtualnym opiekunem, który, rozpoznając mowę, tłumaczy
wypowiedziany przez nas tekst na wybrany wcześniej język obcy.
Daj się zaskoczyć możliwościami AR – ściągnĳ darmową aplikację
GUTENBERG AR na swojego smartfona z systemem Android albo IOS!
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na www.opolgraf.com.pl/AR

AR – FASCINATING POSSIBILITIES
Minds of graphic designers, marketers and customers have been excited
lately by a new technology which allows them to enrich the layout and
content of printing materials using interactive elements such as 3D
effects, audiovisual information, galleries and web pages, generated by
computers.
Augmented Reality (AR) connects the virtual world with the real one
and will let you experience something in an exciting new way. The most
spectacular element of AR is how 3D characters and 3D animations are
brought into life (image in AR technology), which can then be controlled
by the user. Through these interactions, the user feels like the virtual
world and real world are connecting.
AR – HOW IT WORKS?
All you need to use the AR technology is a Smartphone or Tablet. Let’s
take a look at the Printing Industry Report that you are holding. Now,
let’s download GUTENBERG AR application from Android
Market/Google Play or Apple Store and launch it. Direct the camera
towards the cover or the report page and extra content will appear on
the screen. What you will see is that as well as showing ﬁgures and
data; the report is a ticket to a video-presentation world. New content
is to be discovered with every page!
AR – USE
AR is to be used for a wide range of educational and business features.
For example: in museums, it can provide additional exhibit data such as
the historical context of the work of art or its creator. AR icons can be
used in modern concept advertising campaigns. AR is also a great idea
for bringing to life guides or maps – as detailed instructions regarding
the visiting objects can be displayed in the device. There is a large
potential for AR in textbooks and academic books. Thanks to AR we can
illustrate speciﬁc environmental processes, carry out virtual chemical
experiments or study foreign languages with a virtual assistant, which
uses speech identiﬁcation to translate text into any language chosen.
Let AR surprise you. All you have to do is download GUTENBERG AR
(for free!) to your Smartphone with Android system or IOS.
For more details please visit our web site on www.opolgraf.com.pl/AR

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Polish Guild of Gutenberg Knights
Istniejące oﬁcjalnie od 1996 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, stanowi integralną część Europejskiej Konfraterni Kawalerów Gutenberga, organizacji działającej w sześciu krajach naszego kontynentu.
Idea powstania Bractwa narodziła się we Francji, skąd została przeszczepiona do Niemiec, Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski.
W konsekwencji członkowie polskiego stowarzyszenia należą do elitarnego grona skupiającego ponad 700 obywateli państw, należących
do ścisłej europejskiej czołówki pod względem rozwoju przemysłu poligraﬁcznego. Konfratrzy Gutenberga z nad Wisły są przy tym jedynymi
przedstawicielami Europy środkowo-wschodniej w szeregach tej ogólnoeuropejskiej organizacji.
Historia Bractwa zaczęła się w Paryżu w roku 1978, wówczas to grupa wydawców i dziennikarzy francuskich, chcąc przeciwdziałać procesowi zanieczyszczania języka francuskiego anglicyzmami, założyła
Europejską Konfraternię Kawalerów Gutenberga. Idea ta znalazła podatny grunt w innych krajach starego kontynentu, by w 1994r dotrzeć
do Polski, kiedy to swoje insygnia otrzymali pierwsi Polacy, Panowie Jacek Kuśmierczyk i Piotr Mikosz.
Trzy lata później w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
do organizacji europejskiej uroczyście przyjęto 17 przedstawicieli polskiej sztuki drukarskiej. Specjalnie na tą okoliczność do Krakowa przyjechał Wielki Mistrz Bractwa – Phillipe de Chartre, minister pracy w rządzie
generała De Gaulle’a. Świadkami czynności intronizacyjnych byli liczni
przedstawiciele stowarzyszenia z pozostałych krajów.
Pod koniec 1996 roku w Warszawie miała miejsce uroczystość przyjęcia w szeregi organizacji następnych 16 członków. Spotkanie odbyło
się w salach hotelu „Bristol”, a swoją obecnością zaszczyciła je 30 osobowa grupa najwyższych dostojników organizacji.
Formalności związane z rejestracją działającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stowarzyszenia pod nazwą Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, dopełnione zostały 18.10.1996 roku w czasie
inauguracyjnego walnego zgromadzenia w Warszawie.
Uroczystość tą można nazwać zwieńczeniem pierwszego okresu istnienia Polskiego Bractwa, w czasie którego pozostawało ono bez osobowości prawnej. Wkrótce po rejestracji, to znaczy na przełomie 1996
i 1997 roku, Kapituła podjęła decyzję o aktywizacji działalności Bractwa. Zdecydowano o rozpoczęciu prac umożliwiających praktyczną realizację szczytnych celów zapisanych w statucie takich jak: popularyzacja
języka polskiego, promocja i rozwój kultury polskiej, szerzenie idei Europy sprawiedliwej i braterskiej, doskonalenie i rozwój sztuki drukarskiej, wspieranie i propagowanie czytelnictwa oraz edukacji, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży.
Przygotowując szereg projektów, których adresatami są najmłodsi
obywatele Polski, członkowie Bractwa starają się sprawić, by status materialny nie ograniczał procesu rozwoju edukacyjnego i kulturalnego polskich dzieci. Wśród beneﬁcjentów akcji Bractwa, zawsze znajdują się
uczniowie niepełnosprawni oraz wychowankowie Domów Dziecka i innych placówek wychowawczo-opiekuńczych.
Corocznie gwarantowana jest pomoc dzieciom i szkołom, które ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych.

Polish Guild of Gutenberg's Knights ofﬁcially in existence since 1996
is an integral part of the European Confraternity of the Knights of
Gutenberg, an organization operating in six European countries. The
idea of the Guild was born in France from where it was transplanted to
Germany, Italy, Belgium, Switzerland and Poland.
As a result, the members of the Polish association are among the elite
group which brings together more than 700 citizens of countries
belonging to the European elite regarding the development of the
printing industry. Gutenberg confreres from around the Vistula River are
the only representatives of the Central and Eastern Europe in the ranks
of this pan-European organization.
The history of the Guild begins in Paris in 1978, then a group of
French journalists and publishers founded European Confraternity of
Gutenberg's Knights in order to prevent the process of French language
contamination with English words. This idea found fertile ground in
other countries of the Continent and in 1994 reached Poland when the
ﬁrst insignia were given to gentlemen of Polish origin - Jacek
Kuśmierczyk and Piotr Mikosz.
Three years later at the Collegium Novum of the Jagiellonian
University this European organization formally adopted 17 other
representatives of the Polish art of printing. Grand Master of the
Brotherhood - Phillipe de Chartres, Minister of Labor in the government
of General De Gaulle came to Cracow especially for this occasion.
Numerous representatives of the association from other countries also
witnessed those activities.
At the end of 1996 the ceremony of adopting next 16 members into
the ranks of the organization took place in Warsaw. The meeting was
held in the halls of the "Bristol" hotel and a group of 30 top ofﬁcials of
the organization honored them with their presence.
Formalities related to registering the association called Polish Guild
of Gutenberg's Knights were completed on 18 October 1996 at the
inaugural general meeting in Warsaw.
That ceremony can be called the crowning of the ﬁrst period of
existence of Polish Guild during which it had remained unincorporated.
Shortly after the registration, that is, at the turn of 1996 and 1997, the
Chapter decided to activate the Guild. It was decided to begin work to
enable the practical implementation of the objectives enshrined in the
statute such as the popularization of the Polish language, the promotion
and development of Polish culture, promotion of the idea of fair and
fraternal Europe, improvement and development of printing, support
and promotion of reading and education - particularly among children
and adolescents.
By preparing a number of projects addressed to the youngest citizens
of Poland, members of the Guild are trying to prevent the ﬁnancial status
from limiting the process of educational and cultural development of
Polish children. Among the beneﬁciaries of the association there are
always disabled pupils and pupils from orphanages and other
educational and welfare institutions.
Every year aid is offered to children and schools that have suffered
from natural disasters.

Od 13 lat organizowane są przedstawienia dla młodzieży na najbardziej prestiżowej scenie naszego kraju w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej a od 10 lat dzięki stowarzyszeniu dzieci mogą obcować
z piękną muzyka klasyczna w Warszawie na koncertach w Filharmonii
Narodowej.
Wspólnie z władzami stolicy Polski, realizowany jest od 2 lat projekt
„Licealiada”, dzięki któremu młodzież warszawska poznaje historię swego miasta.
Ilość książek przekazanych do dnia dzisiejszego do bibliotek szkolnych zbliża się do miliona egzemplarzy.
Ponadto Bractwo zajmuje się digitalizacją zbiorów kultury polskiej,
dzięki czemu dokonano odkryć naukowych na skalę międzynarodową.
Stowarzyszenie wydaje również unikalne pozycje książkowe, tu szczególnie należy wspomnieć album ‘Poligraﬁa sztuce – sztuka poligraﬁi”,
który stał się obiektem pożądania środowisk biblioﬁlskich.
Regularnie organizowane są konferencje naukowe i sympozja branżowe, a w roku 2011 wspólnie z jedną z największych światowych ﬁrm
audytorskich KPMG, wydany został pierwszy raport pod tytułem ‘Rynek
poligraﬁczny w Polsce”. Druga edycja opracowania zostanie zaprezentowana na targach Drupa 2012 w Dusseldorﬁe.
Priorytetem jest jednak międzynarodowa promocja polskiej kultury,
sztuki oraz osiągnięć gospodarczych i naukowych.
Wobec wymienionych powyżej dokonań nie może dziwić fakt, że
w gronie członków stowarzyszenia znaleźli się byli Marszałkowie Sejmu, Premierzy oraz ministrowe Polskiego Rządu, członkowie Parlamentu, Ambasadorowie Niemiec, Francji, Chińskiej Republiki Ludowej,
artyści, naukowcy, przedsiębiorcy, a nawet osoby duchowne.
W tym miejscu z dumą warto podkreślić fakt, że Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, jako jedna z niewielu organizacji pozarządowych,
konsekwentnie współpracuje z urzędami kolejnych trzech Prezydentów
Polski.
Działalność stowarzyszenia ﬁnansowana jest w oparciu o darowizny
życzliwych nam ludzi i instytucji, wpływy z działalności gospodarczej
oraz pieniądze uzyskiwane w ramach przedsięwzięć charytatywnych,
takich jak na przykład ‘Bal Słowa Polskiego”, którego XIV edycja odbędzie się w 6 kwietnia 2013 roku w Warszawie.
W taki właśnie sposób to nieliczne, bowiem liczące zaledwie 260
członków grono, swą dedykacją i trudem każdego dnia udowadnia, że
poświęcenie się szlachetnym celom, zawsze jest nadrzędną wartością,
a satysfakcja z osiągnięć stanowi największą nagrodę.
Szanowny Czytelniku, jeśli czytasz te słowa to znaczy, że w Twoich
rękach jest kolejny efekt pracy ludzi związanych z ideą Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.
Wszyscy zwracamy się do Ciebie z prośbą: Pomóż nam! bowiem razem zrobimy jeszcze więcej!
Informację o nas znajdziesz na stronie www.bractwogutenberga.pl
lub w Kancelarii Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga ul. Daniszewska 2, Warszawa 03-230, tel./fax.: +48 22 652 19 33

For the past 13 years performances have been organized for young
people at the most prestigious stage of our country - the Grand Theatre
- National Opera and thanks to the association for the last 10 years
children have been able to associate with beautiful classical music at
concerts in Warsaw National Philharmonic.
Together with the authorities of the Polish capital a "Licealiada" project
has been carried out for the past 2 years through which young people
of Warsaw get to know the history of their city.
The number of books received to date by school libraries is close to a
million copies.
In addition, Polish Guild of Gutenberg’s Knights has been digitizing
collections of Polish culture, making scientiﬁc discoveries on an
international scale in the process.
The association also publishes unique books; here it is worth
mentioning an album "Printing in art - the art of printing" which has
become the object of desire of librarian circles.
Scientiﬁc conferences and industry symposia have been regularly
organized and in 2011 together with KPMG - one of the world's largest
auditing ﬁrms, the ﬁrst report was published under the title 'Print media
market in Poland'. The second edition of the report will be presented at
Drupa 2012 in Dusseldorf.
The priority, however, is the international promotion of Polish culture,
arts, and economic and scientiﬁc achievements.
In view of the above achievements it cannot be surprising that the
association was joined by Marshals of the Sejm, Prime Ministers and
Ministers of the Polish Government, members of Parliament,
Ambassadors of Germany, France, China, artists, scientists,
entrepreneurs, and even the clergy.
At this point it is worth noting with pride the fact that the Polish Guild
of Gutenberg's Knights is one of the few non-governmental
organizations which has been consistently working with the ofﬁces of
three Polish presidents.
The activity of the association is funded by donations of people and
institutions sympathetic to us, revenues from economic activity and the
money obtained through charity projects, such as "Ball of the Polish
Word", the fourteenth edition of which will be held on 6 April 2013 in
Warsaw.
In this way, this little association with only 260 members with their
dedication and hard work every day proves that dedication to noble
purposes is always a superior value and satisfaction derived from
achievements is the greatest reward.
Dear Reader, if you are reading these words it means that you are
holding yet another effect of the work of people associated with the
idea of Polish Guild of Gutenberg's Knights.
We all turn to you with a request: Help us! Because together we will
achieve even more!
For information about us please visit www.bractwogutenberga.pl or
the Ofﬁce of Polish Guild of Gutenberg's Knights Daniszewska 2,
Warszawa 03-230, tel./fax.: +48 22 652 19 33

O KPMG
About KPMG
KPMG było jedną z pierwszych międzynarodowych ﬁrm audytorsko-doradczych obecnych na polskim rynku. Od ponad 20 lat świadczymy
profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i ﬁnansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Obecnie
zatrudniamy ponad 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach.

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

W Polsce KPMG obsługuje około 1500 Klientów ze wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od nieruchomości, sprzedaży detalicznej
i produkcji dóbr konsumpcyjnych, aż po sektor farmaceutyczny, telekomunikacyjny i bankowo-ﬁnansowy. Nasi Klienci to polskie oraz międzynarodowe ﬁrmy i instytucje, które zwracają się do nas po wsparcie ze
względu na wysoki standard świadczonych usług, specjalizacje branżowe i szeroką wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i globalnych.

KPMG in Poland renders services for about 1,500 Clients based in all
industry branches, ranging from the real estate, retail sales and
manufacturing of consumption goods, up to the telecommunication,
pharmaceutical as well as ﬁnancial and bank sectors. Our Clients are
above all constituted by Polish as well as international companies and
institutions, which require our support, especially considering the high
quality of our services, numerous specialisations within particular
industries as well as the broad knowledge on the topic of local, regional
as well as global markets.

Główne obszary usług świadczonych przez KPMG w Polsce to
audyt, podatki, doradztwo, usługi księgowe i prawne.
• Audyt – Oferujemy niezależne wykonywanie usług audytorskich, których celem jest podniesienie wiarygodności informacji przygotowanych przez Klientów.
• Podatki – Doradcy podatkowi KPMG pomagają Klientom w bezpiecznym, ale i efektywnym rozliczaniu podatków.
• Usługi doradcze – Oferujemy usługi doradcze mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ich stabilny
rozwój.
• Usługi księgowe – KPMG stworzyło zespół dedykowany do współpracy z Klientami w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych, zarządzania dokumentacją płacowo-kadrową oraz spełnienia wymogów
raportowych i sprawozdawczych.
• Doradztwo prawne – Od niemal 20 lat praktyka prawna KPMG prowadzi obsługę transakcji zawieranych we wszystkich sektorach gospodarki przez największych inwestorów polskich i zagranicznych.
U podstaw sukcesu KPMG na rynku leżą wysoka jakość usług, praca
zgodna z wartościami oraz przede wszystkim ludzie, których kapitałem
jest wiedza zgromadzona przez 145 000 pracowników w 153 krajach
świata. Dzięki temu możemy świadczyć usługi kompleksowo, ale jednocześnie potraﬁmy podejść do każdego klienta indywidualnie. Jedną
z naszych zasad jest dbanie o przejrzystość i wiarygodność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Niezależność, uczciwość, rzetelność wykonywania zawodu oraz etyka i obiektywizm są ﬁlarami działalności
KPMG w Polsce.
Stała obecność w czołówce rankingów oraz przyznawane nam wyróżnienia świadczą o wysokiej pozycji KPMG na polskim rynku. W 2012
roku ﬁrma KPMG została uznana trzeci rok z rzędu za najlepszą ﬁrmę
doradztwa podatkowego (wg VI rankingu Dziennika Gazety Prawnej

The main areas of services rendered by KPMG in Poland are
constituted by audit, tax, advisory, accounting and legal oriented
issues.
• Audit – We offer independent audit services, the aim of which is the
increase of the reliability of information prepared by our Clients.
• Taxes – KPMG tax advisors offer support in the process of safe and
effective tax settlements.
• Advisory services – We offer advisory services which are aimed at
the improvement of the effectiveness of company functioning
paralleled by their stabile development.
• Accounting services – KPMG established a Client dedicated team
within the ﬁeld of maintenance and running accounting books,
professional and payment documentation as well as within the ﬁeld
of meeting the regulatory reporting requirements.
•Legal advisory – For almost 20 years now KPMG legal practice
oversees and offers advice within the ﬁeld of transaction conclusion
and settlement within almost all sectors of the industry, rendered for
the beneﬁt of the largest international and Polish investors.
The foundations of KPMG success are constituted by the high quality
of rendered services, activities executed in accordance with our values
and above all by the people, the joint potential of whom is constituted
by the knowledge of 145,000 employees in 153 countries worldwide.
Thanks to the possessed potential we are able to render comprehensive
services, paralleled by the individual approach adopted with regards
the every client. One of the key principles applied, is constituted by the
utmost care taken in the clarity and reliability of internal and external
communication. Independence, honesty, reliability in carrying out our
occupational responsibilities as well as carefully observed code of ethics
and objectivism applied, constitute the pillars of KPMG activity in Poland.

z 22.03.2012r.) i wciąż pozostaje w czołówce najlepszych ﬁrm audytorskich w Polsce (wg rankingu Rzeczpospolitej z 27.02.2012r.).
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The fact of maintaining leading positions in the number of rankings
paralleled by the awarded distinctions underline the high position of
KPMG upon the Polish market. For the third year in a row, in 2012,
KPMG was chosen as the best company from the ﬁeld of tax advisory
(in accordance to 6th Gazeta Prawna ranking dated 22nd March 2012)
and continues to be perceived as one of the best audit companies in
Poland (in accordance to the ranking of the Rzeczpospolita daily
newspaper dated 27th February 2012).
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INSTYTUT GUTENBERGA
GUTENBERG INSTITUTE
Przy okazji realizacji projektu Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligraﬁi pragnę przybliżyć Państwu idee powołania do życia Instytutu Gutenberga.

On the occasion of the project titled the Partnership for the
Promotion of Polish Graphics Arts or Let Us Polish Your Print I would
like to introduce you to the idea behind the Gutenberg Institute.

By w pełni zrozumieć sens tego przedsięwzięcia przeanalizujmy najpierw kilka faktów.
Polski przemysł poligraﬁczny to prawie 9 000 podmiotów gospodarczych, blisko 50 000 miejsc pracy i przeszło 2,5 miliarda euro przychodów w skali roku. Wszystkie prognozy przygotowane na najbliższe trzy
lata wskazują na dalszy stabilny rozwój, przy założeniu niezmienności
otoczenia ekonomiczno-politycznego. Jesteśmy jedną z tych branż przemysłu, które zaabsorbowały najwyższy poziom wsparcia z funduszy europejskich.
Nasze zakłady dysponują najnowocześniejszą technologią a nasi pracownicy prezentują poziom wiedzy fachowej i determinacji, którego nie
powstydziliby się ich koledzy z Niemiec, Francji czy Stanów Zjednoczonych.
Na rzecz branży działają dwa instytuty w ramach renomowanych wyższych uczelni, ośrodek badawczo-rozwojowy, fundacja, izba, minimum
dwa stowarzyszenia i minimum pięć zrzeszeń.
To nie mało!
Skąd zatem wniosek by tworzyć nowy byt pod nazwą Instytut Gutenberga?
W okresie ostatnich trzech lat w trakcie realizacji takich przedsięwzięć
jak próba powołania do życia Pierwszego Branżowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Poligraﬁi, wydanie pierwszego raportu branżowego
pod tytułem „Rynek Poligraﬁczny w Polsce” oraz przygotowanie projektu „Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligraﬁi” powstała nieformalna grupa osób dedykowanych branży, którzy dysponują nie tylko
wszechstronną wiedzą w zakresie poligraﬁi, ale również unikalnym doświadczeniem płynącym ze współpracy w zespołach multikompetencyjnych, dedykowanych badaniom naukowym oraz szeroko pojętemu
doradztwu gospodarczemu.
Częsta wymiana opinii i wniosków wskazała obszary, które w naszym
sektorze ciągle pozostają na poziomie nieadekwatnym do międzynarodowych standardów.
Są miedzy innymi to arbitraż, usługi doradcze, promocja branży, stymulacja badań naukowych, rozwój komunikacji i współpracy z innymi
obszarami gospodarki.
Nie trudno przyznać, że w tych przypadkach można by zrobić więcej.
Dlaczego tak się nie dzieje? Przecież nie wynika to z braku kompetencji czy determinacji, u współpracowników powyżej wymienionych
instytucji!
A zatem skąd te niedostatki? Koleżanki i koledzy przedsiębiorcy, to
proste – w dzisiejszych czasach sukces płynie z mistrzostwa, a ono wymaga specjalizacji!
To właśnie dzięki takiej ﬁlozoﬁi działania niemiecka Fogra osiągnęła
swój światowy sukces.
Nasza poligraﬁa, choć ciągle znacznie skromniejsza od tej zza Odry
z pewnością zasługuje na systematyczny rozwój poziomu świadczonych
na jej rzecz usług!

To fully understand the meaning of this venture let us look at some
facts ﬁrst.
Polish printing industry is represented by almost 9,000 businesses,
nearly 50,000 jobs and over 2.5 billion Euro of revenue per year. All
estimates prepared for the next three years indicate a continued steady
growth, with the assumption economic and political environment
remaining constant. We are one of those industries which have absorbed
the highest level of support from European funds.
Our factories have the latest technology and our staff represents a
level of expertise and determination comparable to their colleagues from
Germany, France and the United States.
The industry has been supported by two institutes of the renowned
universities, a research and development center, a foundation, a
chamber, a minimum of two associations and a minimum of ﬁve unions.
This is quite a lot!
So, why the proposal to create a new entity called the Gutenberg
Institute?
In the last three years during the implementation of such projects as
trying to bring into being the First Publishing Industry Credit Guarantee
Fund, ﬁrst edition of an industry report titled "Printing industry in Poland"
and preparation of the project titled "Partnership for the Promotion of
Polish Graphic Arts" there has been an informal group of people
committed to the industry who possess not only comprehensive
knowledge of printing, but also a unique experience stemming from the
cooperation in multi-competence teams dedicated to scientiﬁc research
and economic consulting services in the broad sense.
Frequent exchange of opinions and conclusions has identiﬁed the
areas in our sector which still remain at a level inadequate to
international standards.
They include: arbitration, advisory services, and promotion of
industry, stimulation of research, development of communication and
cooperation with other areas of the economy.
It is not difﬁcult to admit that more could be done in these cases.
Why is this not happening? It is not due to a lack of competence and
determination at co-workers of the above mentioned institutions!
So where do these shortcomings come from? Dear business
colleagues, it's easy - these days success stems from championship and
it requires expertise!
Thanks to such a philosophy the German Fogra has achieved its
worldwide success.
Although our typography still remains more modest than that of
German origin it certainly deserves a systematic development of the
level of services on its behalf!
And that's why the Gutenberg Institute has a chance to ﬁll the free
space in the Polish reality of black art without interfering in any other
entity's living space.

I dlatego Instytut Gutenberga nie odbierając przestrzeni życiowej żadnemu z istniejących podmiotów ma szanse wypełnić wolną przestrzeń
w rzeczywistości polskiej czarnej sztuki.
Do tego projektu potrzebni będą ludzie i tu każdy z nas ma do odegrania istotną rolę, bo inicjatywa będzie tak dobra jak poziom jej specjalistów!

Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligraﬁi niech będzie pierwszym
projektem Instytutu, bowiem wspólnota interesów jest podwaliną potencjalnego sukcesu.
Przedstawiciele ﬁrm i instytucji wspierających przedsięwzięcie organizowane w trakcie trwania największych światowych targów poligraﬁcznych Drupa 2012, tworzą grupę wybitnych specjalistów, których
opinia na temat zasadności stworzenia Instytutu Gutenberga będzie bardzo ważna dla projektu.
Nie ukrywam, że mam nadzieję, iż wielu z nich zechce zaangażować
się w to przedsięwzięcie.

People will be needed for this project and here each of us has a role
to play because the initiative will be as good as the level of its
professionals!

Partnership for the Promotion of Polish graphic Arts will be the ﬁrst
project of the Institute as the community of interest is the cornerstone
of the potential success.
The representatives of companies and institutions supporting the
project organized in the course of the world's largest printing trade fair
Drupa 2012, form a group of experts, whose opinion on the merits of
Gutenberg Institute's creation will be very important for the project.
I must admit that I hope that many of them will be wishing to get
involved in this project.

Jacek Kusmierczyk
Chancellor of Polish Guild of Gutenberg's Knights

Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

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

Publisher of the Report – Polish Guild of Gutenberg Knights thanks all partners for support and help at the project's realization.
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W tegorocznej edycji uzyskaliśmy odpowiedzi
od 230 przedstawicieli rynku
In this year’s edition of our survey we solicited responses
from 230 enterprises
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Wstęp
Introduction
This publication is the second report on the current situation and
prospects of Poland’s printing industry, prepared by KPMG in Poland for,
and in co-operation with, the Polish Guild of Gutenberg Knights. The
success of our last year’s edition motivated us to provide more in-depth
analysis and, consequently, to publish the most recent data on the Polish
printing industry in the European context.
As our survey has found, 2011 saw further growth of the printing
industry in Poland. Most enterprises recorded higher revenues, the
industry created new jobs and new players entered the market. An
increasing number of companies decided to expand, selling their
products and services on foreign markets. Export is among the key
growth drivers for the Polish printing industry.
In this year’s edition of our survey we solicited responses from 230
enterprises. The outlook for the market is optimistic. The inﬂow of EU
funding and government funding (local and central) is likely to give a
signiﬁcant boost to production capacities of Polish enterprises, which,
in turn, will have a positive effect on the industry as a whole. Printing
companies have some unutilised capacities which will certainly be put
to use under favourable market conditions in Poland and worldwide.
Moreover, consolidation on this market seems to be a process that will
bring the structure of the Polish printing industry closer to the model
known from developed Western European economies.
We strongly believe that the second edition of the Polish printing
industry survey will bring many interesting observations and learnings
that will be leveraged by companies to drive growth. We wish to express
our heartfelt thanks to all individuals and institutions who contributed
to this report. We do believe the report will be of interest to readers.

Po raz drugi oddajemy w Państwa ręce raport na temat stanu oraz
perspektyw polskiego rynku poligraﬁcznego przygotowany przez KPMG
w Polsce na zlecenie i we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów
Gutenberga. Sukces ubiegłorocznej edycji badania skłonił nas do
pogłębienia analiz, a w efekcie do publikacji najbardziej aktualnego
opracowania przedstawiającego polską poligraﬁę na tle Europy.
Jak pokazują wyniki badania, rok 2011 przyniósł dalszy wzrost
polskiego sektora poligraﬁcznego. Większość przedsiębiorstw zwiększyła
swoje przychody, sektor wygenerował nowe miejsca pracy, a na rynku
pojawili się kolejni gracze. Coraz większa liczba podmiotów decyduje
się na rozszerzenie swojej działalności i sprzedaż własnych produktów
i usług na rynkach zagranicznych. Eksport jest jednym z głównych
motorów napędowych polskiego sektora poligraﬁcznego.
W tegorocznej edycji uzyskaliśmy odpowiedzi od 230 przedstawicieli
rynku. Prognozy dla całego rynku przedstawiają się optymistycznie.
Napływ funduszy unĳnych, samorządowych i rządowych może znacząco
zwiększyć możliwości produkcyjne polskich przedsiębiorstw, co z kolei
wpłynie pozytywnie na cały sektor. Firmy poligraﬁczne dysponują
zapasem mocy produkcyjnych. W przypadku odpowiedniej koniunktury
na krajowych oraz światowych rynkach z pewnością zostanie on
wykorzystany. Wydaje się również, że konsolidacja na rynku jest
procesem, w wyniku którego struktura polskiego sektora poligraﬁcznego
będzie zbliżała się do modelu znanego z rozwiniętych gospodarek
zachodnioeuropejskich.
Jesteśmy przekonani, że druga edycja badania polskiego sektora
poligraﬁcznego przyniesie wiele ciekawych spostrzeżeń oraz wniosków,
które zostaną wykorzystane przez przedsiębiorstwa do dalszego
rozwoju. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom,
które przyczyniły się do powstania niniejszego opracowania. Wierzymy,
że raport będzie stanowił ciekawą lekturę.

Jacek Bajger
Partner
KPMG in Poland

Jacek Bajger
Partner
KPMG w Polsce

Jacek Kuśmierczyk
Chancellor
Polish Guild of Gutenberg's Knights

Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
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Według szacunków w najbliższej przyszłości
sektor czeka stopniowy, stabilny wzrost
The industry is expected to see gradual, steady growth
in the near future
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Najważniejsze wnioski
Key conclusions
THE NUMBER OF PRINTING COMPANIES HAS GONE UP
The Polish printing industry plays an important role in the European
Union. According to preliminary Eurostat data, Poland had over 8,900
printing enterprises in 2010, which placed it on the seventh position in
the EU. The largest number of printing companies was recorded in Italy
(17,300 in 2009), France (16,700) and Spain (15,900).

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW POLIGRAFICZNYCH ROŚNIE.
Polski sektor poligraﬁczny odgrywa istotną rolę w Unii Europejskiej. Według wstępnych danych Eurostat w 2010 roku w Polsce funkcjonowało
ponad 8,9 tys. ﬁrm poligraﬁcznych, co daje polskiej poligraﬁi siódme
miejsce w UE. Najwięcej przedsiębiorstw poligraﬁcznych działa we Włoszech (17,3 tys. w 2009 roku), we Francji (16,7 tys.) oraz w Hiszpanii
(15,9 tys.).

MICRO-COMPANIES ARE MOST NUMEROUS
The degree of consolidation in Poland’s printing industry is below the
EU average. In 2009 micro-companies (employing up to 9 people)
represented 94.7% of all printing enterprises in Poland, small enterprises
(10-49 employees) accounted for 3.8%, whereas medium and large
enterprises (50+ employees) represented merely 1.5%.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA DOMINUJĄ
POD WZGLĘDEM LICZEBNOŚCI.
Stopnień konsolidacji polskiego sektora poligraﬁcznego jest niższy
od przeciętnego dla całej UE. Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9
pracowników) w 2009 roku stanowiły 94,7% ogółu przedsiębiorstw poligraﬁcznych w Polsce, przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 10
do 49 pracowników) – 3,8%, a przedsiębiorstwa średnie i duże (zatrudniające co najmniej 50 pracowników) – jedynie 1,5%.

EMPLOYMENT IN THE PRINTING INDUSTRY EXCEEDS 45,000
In 2010 the number of people employed in the Polish printing industry
reached nearly 45,100. With this ﬁgure, the Polish industry ranks sixth
in the European Union, accounting for 5.3% of the total employment in
the industry across EU countries. 40.4% of those working in the printing
industry in Poland are employed in micro-companies. Small companies
employed 17.3% of the industry’s total workforce whereas 42.3%
worked in companies with 50+ employees.

SEKTOR POLIGRAFICZNY ZATRUDNIA PONAD 45 TYS. OSÓB.
W 2010 roku w sektorze poligraﬁcznym w Polsce zatrudnionych było
blisko 45,1 tys. osób. Oznacza to, że pod względem zatrudnienia omawiany sektor jest szósty co do wielkości w całej Unii Europejskiej i odpowiada za 5,3% całego zatrudnienia w poligraﬁi krajów unĳnych.
40,4% pracujących w sektorze poligraﬁcznym w Polsce stanowią osoby
zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach. W małych ﬁrmach zatrudnionych było 17,3% ogółu pracujących w sektorze, a w podmiotach zatrudniających powyżej 50 osób – 42,3%.

THE ESTIMATED WORTH OF THE POLISH PRINTING INDUSTRY IN
2011 REACHED PLN 11.2 BILLION
Based on Eurostat and GUS data as well as sales forecasts reported by
Polish printing companies we estimated the growth prospects for the
printing industry in Poland until 2014. According to those estimates, the
industry is expected to see gradual, steady growth in the near future.
Its worth in 2010, measured by revenues generated by printing
enterprises, totalled PLN 10.1 billion (or EUR 2.53 billion) and was by
9% higher than in 2009. Based on GUS data, the industry’s revenues in
2011 may have risen to an estimated PLN 11.2 billion (EUR 2.54 billion).
Taking account of entrepreneurs’ sales growth forecasts, the size of the
Polish printing industry may exceed PLN 14 billion (EUR 3.6 billion) by
the end of 2014.

W 2011 ROKU SZACUNKOWA WIELKOŚĆ SEKTORA
POLIGRAFICZNEGO W POLSCE WYNIOSŁA 11,2 MLD ZŁ.
Na podstawie danych Eurostat i GUS oraz prognoz polskich przedsiębiorców co do wzrostu sprzedaży zostały oszacowane perspektywy rozwoju sektora poligraﬁcznego w Polsce do 2014 roku. Według tych
szacunków w najbliższej przyszłości sektor czeka stopniowy, stabilny
wzrost. W 2010 roku wartość sektora mierzona wielkością przychodów
ﬁrm poligraﬁcznych wyniosła 10,1 mld zł (2,53 mld euro) i była o 9%
wyższa niż w 2009 roku. Według szacunków opartych na danych GUS
w 2011 roku przychody całego sektora mogły wzrosnąć do 11,2 mld zł
(2,54 mld euro). Uwzględniając deklaracje przedsiębiorców, dotyczące
prognozowanego wzrostu sprzedaży, wielkość sektora poligraﬁcznego
w Polsce do końca 2014 roku może przekroczyć wartość 14 mld zł (3,6
mld euro).

IN 2011 POLAND’S PRINTING INDUSTRY GREW FASTER THAN THE
COUNTRY’S MANUFACTURING INDUSTRY
While printing falls behind many other industries of Poland’s
manufacturing industries in terms of revenues and performance, it
nevertheless recorded higher-than-average growth last year. Analysis of
the production sold index shows that after a period of slower growth
vis-à-vis the manufacturing industries 2011 brought a considerable
improvement in this respect. Production sold at printing enterprises grew
faster than the respective index for all manufacturing companies.

W 2011 ROKU POLSKA POLIGRAFIA ROZWIJAŁA SIĘ SZYBCIEJ
NIŻ PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY.
O ile pod względem wielkości przychodów i wydajności poligraﬁa ustępuje wielu sektorom polskiego przemysłu przetwórczego, to w ostatnim roku okazała się jednym z sektorów o ponadprzeciętnej dynamice
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wzrostu. Analiza indeksu produkcji sprzedanej pokazuje, że po okresie,
w którym sektor poligraﬁczny rozwijał się wolniej niż przemysł przetwórczy, rok 2011 przyniósł bardzo silną poprawę dynamiki sektora poligraﬁcznego. Produkcja sprzedana ﬁrm poligraﬁcznych rosła szybciej niż
produkcja sprzedana ﬁrm przetwórczych ogółem.

EXPORTS HAVE BEEN GROWING IN IMPORTANCE
In 2011 Polish printing companies exported printing goods worth PLN
2,347.2 million (EUR 569.7 million) which was by 11.6% higher than in
2010. Notably, while the current export ﬁgures for the printing industry
remain close to those of 2008, they are almost twice as high as in the
year of Poland’s EU accession. Moreover, starting from 2004, the
advantage of exports over imports in the printing industry has been
rising steadily, with exports exceeding imports by more than 100% in
2011.

EKSPORT NABIERA CORAZ WIĘKSZEGO ZNACZENIA.
W 2011 roku polskie przedsiębiorstwa poligraﬁczne wyeksportowały
towary, klasyﬁkowane jako wyroby poligraﬁczne, o wartości 2 347,2
mln zł (569,7 mln euro). Było to o 11,6% więcej niż w 2010 roku. Warto zwrócić uwagę, że choć obecny poziom eksportu przemysłu poligraﬁcznego pozostaje na zbliżonym poziomie od 2008 roku, to jest blisko
dwukrotnie wyższy niż miało to miejsce w roku wejścia do Unii Europejskiej. Co więcej, począwszy od 2004 roku, systematycznie rośnie
przewaga eksportu wytworów przemysłu poligraﬁcznego nad ich importem. W 2011 roku eksport przewyższył import o ponad 100%.

MOST SURVEYED COMPANIES REPORT RISING SALES
Responses given by Polish printing enterprises indicate that nearly a half
of them recorded growth in sales in 2011 versus 2010. Nearly one in
four respondents said their sales had dropped. As in last year, the overall
growth of the industry was propelled mostly by medium and large
companies. Among the largest of the surveyed companies as many as
56% declared growing sales. In contrast, only 32% of the surveyed
micro-companies reported sales growth during the preceding year.

PRZEDSIĘBIORCY W WIĘKSZOŚCI DEKLARUJĄ WZROST SPRZEDAŻY.
Z deklaracji polskich ﬁrm poligraﬁcznych wynika, że blisko połowa z nich
odnotowała w 2011 roku wzrost sprzedaży w stosunku do 2010 roku.
Z kolei niespełna co czwarty przedsiębiorca uznał, że jego sprzedaż spadła. Podobnie jak w ubiegłym roku okazało się, że o łącznym wzroście
branży decydowały przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa.
Wśród największych ankietowanych podmiotów aż 56% zadeklarowało wzrost sprzedaży. Dla porównania jedynie 32% mikroprzedsiębiorstw
objętych badaniem zadeklarowało wzrost sprzedaży na przestrzeni
ostatniego roku.

FLEXO PRINTING COMPANIES HAVE THE STRONGEST
INTERNATIONAL PRESENCE
In this year’s edition, the percentage of companies operating on foreign
markets dropped by 3 points to 47%. As expected, the presence on
international markets was mostly reported by medium and large
enterprises. As many as 83% of the respondents from this group claimed
they sold products and services on other markets. It is worth to note is
that as many as 86% ﬂexo printing companies have established a
presence on foreign markets. International presence is least common
among companies specialising in bookbinding and prepress.

ZAKŁADY FLEKSOGRAFICZNE SĄ NAJCZĘŚCIEJ OBECNE
NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH.
W tegorocznej edycji badania odsetek ﬁrm obecnych na rynkach zagranicznych obniżył się o 3 punkty procentowe i obecnie wynosi 47%.
Zgodnie z oczekiwaniami o obecności na rynkach zagranicznych decydują przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa. Aż 83% podmiotów z tej grupy zadeklarowało sprzedaż swoich produktów i usług
na innych rynkach. Wart odnotowania jest fakt, że już 86% ﬁrm ﬂeksograﬁcznych jest obecnych na rynkach zagranicznych. Jednocześnie
w najmniejszym stopniu na rynkach zagranicznych obecne są zakłady
specjalizujące się w usługach introligatorskich oraz przygotowalnie.

DIGITAL DATA CARRIERS AS AN OPPORTUNITY
Access to know-how and state-of-the-art technologies, accessibility of
paper and other materials as well as staff qualiﬁcations were classiﬁed
as the industry’s strengths in our survey. Among weaknesses, printing
companies mentioned costs of materials, margins as well as costs
involved in purchase and maintenance of equipment.
Opportunities for the Polish printing industry arise from the demand for
printing services in other countries and in Poland, and from developments
in digital data carriers. Among threats, the surveyed companies mentioned
legal and administrative regulations and requirements, expansion of
electronic media and the global economic situation.

ROZWÓJ CYFROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI W OCZACH
PRZEDSIĘBIORCÓW ZNALAZŁ SIĘ PO STRONIE SZANS.
Dostęp do know-how oraz nowoczesnej technologii, dostępność papieru i innych materiałów, a także kwaliﬁkacje kadry zostały uznane przez
przedsiębiorstwa poligraﬁczne jako mocne strony sektora. Jako słabe
strony wskazane zostały natomiast koszty materiałowe, poziom marż
oraz koszty zakupu i serwisu urządzeń.
Szansą dla polskiego sektora poligraﬁcznego są popyt na usługi poligraﬁczne za granicą, popyt na usługi poligraﬁczne w kraju oraz rozwój
cyfrowych nośników informacji. Przedsiębiorcy jako zagrożenie wymieniają wymogi i regulacje prawno-administracyjne, rozwój mediów elektronicznych oraz sytuację gospodarczą na świecie.

ONE IN FOUR EMPLOYEES HAS A UNIVERSITY DEGREE OR
SPECIALISED EDUCATION
Our survey has found that nearly a quarter of those employed at printing
companies in Poland have a university degree (23%) or specialised
educational background in printing (24%). The largest companies
surveyed (employing 50+ people) have relatively lowest share of staff
with specialised background (17% have university degrees and 20%
have printing-related background). The relatively largest number of
qualiﬁed staff can be found in micro-companies (33% and 29%
respectively).
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MORE THAN A HALF OF ORDERS ARE PLACED ONLINE
The surveyed enterprises estimate that up to 53% of orders are currently
placed electronically. The remaining orders are placed directly at the
facility, via a sales representative or by phone. Moreover, exactly a half
of printing orders are accepted online. A particularly high percentage of
electronic order acceptance was recorded among digital printing
companies.

CO CZWARTY PRACOWNIK POSIADA WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
BĄDŹ POLIGRAFICZNE.
Z przeprowadzonych badań wynika, że blisko co czwarty pracownik zakładów poligraﬁcznych w Polsce posiada wykształcenie wyższe (23%)
lub poligraﬁczne (24%). W przypadku największych ﬁrm biorących udział
w badaniu, w których liczba zatrudnionych przekracza 50 osób, stosunkowo najmniej pracowników posiada wykształcenie specjalistyczne
(ostatecznie przedstawiało się ono na poziomie 17% – wyższe, 20% –
poligraﬁczne). Relatywnie najwięcej wykwaliﬁkowanych pracowników
można znaleźć w przypadku mikroprzedsiębiorstw (odpowiednio 33%
pracowników z wykształceniem wyższym, a 29% – z wykształceniem
poligraﬁcznym).

LEASING IS THE MOST POPULAR SOURCE OF FINANCE FOR NEW
INVESTMENTS
Companies which intend to purchase new machinery and equipment in
the near future were asked about the planned ﬁnancing methods for
those investments. Leasing turned out to be the most popular method,
mentioned by as many as 59% of companies. This score is by 6 points
higher than last year. The score for the second most popular method,
i.e. credit/loans (41% of mentions on the previous edition) has not
changed since last year. In turn, interest in cash or equity as source of
funding has declined. Consequently, one should expect growing interest
in ﬁnancial instruments such as leasing or loans/credit in the coming 23 years among companies from the printing industry.

PONAD POŁOWA ZAMÓWIEŃ SKŁADANA JEST
ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU.
Według szacunków ankietowanych podmiotów nawet 53% zamówień
jest obecnie składanych drogą elektroniczną. Oznacza to, że nieco mniej
niż połowa zamówień odbywa się w inny sposób (bezpośrednio w zakładzie, za pośrednictwem handlowca lub telefonicznie). Co więcej, dokładnie połowa zleceń jest także akceptowana za pośrednictwem
Internetu. Szczególnie wysoki stopień akceptacji zleceń poprzez Internet odnotowano dla przedsiębiorstw specjalizujących się w druku cyfrowym.

ENTREPRENEURS PLAN TO BOOST PERFORMANCE
In order for sales growth to occur, certain changes in operations are
needed among the printing enterprises. Nearly all of those surveyed
(94%) admitted their plans to boost performance in the near future as
a realistic way to drive sales. Further on, companies plan to search for
new suppliers (84%), expand the range of products and services (80%)
and optimise their ﬁnances (77%).

LEASING JEST NAJPOPULARNIEJSZYM SPOSOBEM
FINANSOWANIA INWESTYCJI.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają w najbliższych latach zakupić nowe
maszyny i urządzenia, zostali zapytani o plany dotyczące sposobu ich
ﬁnansowania. Zdecydowanie najpopularniejszą formą jest leasing.
Wskazało go aż 59% przedsiębiorstw. Jest to wynik wyższy o 6 punktów procentowych niż w ubiegłym roku. Popularność drugiego w kolejności sposobu ﬁnansowania – kredytu (41% wskazań w tegorocznej
edycji badania) – nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłoroczną edycją. Spadło natomiast zainteresowanie ﬁnansowaniem inwestycji gotówką bądź kapitałem własnym. W związku z tym w ciągu najbliższych
2-3 lat należy spodziewać się coraz większego zainteresowania instrumentami ﬁnansowymi, takimi jak leasing czy kredyt, ze strony przedsiębiorstw poligraﬁcznych.
PRZEDSIĘBIORCY PLANUJĄ ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA.
Aby wzrost sprzedaży był możliwy, niezbędne są pewne zmiany w funkcjonowaniu ﬁrm poligraﬁcznych. Okazuje się, że prawie wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa (94%) uznały, że w najbliższej przyszłości
planują zwiększenie efektywności swojego działania. W ten sposób można realnie myśleć o wzroście sprzedaży. W dalszej kolejności jako najważniejsze plany wymieniane były: poszukiwania nowych dostawców
(84%), wzbogacenie oferty (80%) oraz optymalizacje ﬁnansowe (77%).
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Metodyka badania
Research methodology
The research on the printing industry in Poland was carried out
for the second time in a row by KPMG in Poland for, and in cooperation with, the Polish Guild of Gutenberg Knights. This year’s
edition is based on a larger sample: the study covered 230 printing
companies (8% more than one year earlier), surveyed in March
2012 using the CAWI methodology (Computer Assisted Web
Interview) or via a self-completion pen & paper questionnaires.

Badanie rynku poligraﬁcznego w Polsce zostało przeprowadzone drugi rok z rzędu przez ﬁrmę doradczą KPMG w Polsce na zlecenie i we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga.
W tegorocznej edycji zwiększona została próba badawcza – w 2012
roku w badaniu wzięło udział 230 ﬁrm poligraﬁcznych (8% więcej
niż rok wcześniej), które były ankietowane w marcu 2012 r. metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) lub samodzielnie wypełniły ankietę w wersji papierowej.

The report additionally draws on secondary data from 2010 Eurostat
databases, giving a picture of Poland’s printing industry and its position
in Europe. The study is also based on publications available from the
Central Statistical Ofﬁce of Poland (GUS), notably ‘Outlays and Results
in Industry’, in order to present the situation of the printing industry visà-vis the country’s other manufacturing industries. However, it is
important to bear in mind that GUS publications are based only on
results reported by companies employing 10 or more people.
Given the relatively high differentiation of companies operating on
Poland’s printing market, all analyses should include a breakdown by
segment. The participating companies were offered an opportunity to
indicate maximum three key technologies used in their business and
were also required to identify only one dominant technology. Based on
these requirements, offset printing turned out to be the most widespread
printing technology, mentioned by nearly 80% of the surveyed
companies. Offset printing was also most frequently mentioned as
dominant (70% of companies). Other prevalent technologies included
screen printing (10%) and ﬂexo printing (9%).

W raporcie zostały wykorzystane dodatkowo dane wtórne z baz Eurostat za rok 2010 prezentujące obraz polskiej poligraﬁi oraz jej miejsce
w Europie. Skorzystano również z publikacji GUS, szczególnie z pozycji
„Nakłady i wyniki przemysłu”, w celu przedstawienia sytuacji sektora
poligraﬁcznego na tle pozostałych segmentów przemysłu przetwórczego w Polsce. Należy jednak pamiętać, że publikacje GUS bazują jedynie
na wynikach przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników.
Ze względu na stosunkowo duże zróżnicowanie przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku poligraﬁcznym w Polsce przy wszystkich analizach
należy brać pod uwagę segmenty działalności. Zakłady miały możliwość
wskazania maksymalnie trzech głównych technologii stosowanych
w swojej działalności. Jednocześnie każdy z respondentów był zobligowany do wskazania wyłącznie jednej dominującej technologii. Przy tych
założeniach okazało się, że najpopularniejszą techniką drukarską jest offset, który był wskazywany przez blisko 80% badanych przedsiębiorstw.
Ta technologia była też najczęściej wymienia jako dominująca (70%
przedsiębiorstw). W dalszej kolejności jako dominujące technologie
wskazano sitodruk (10%) oraz ﬂeksodruk (9%).

Struktura badanych ﬁrm poligraﬁcznych według stosowanych technologii
The structure of the surveyed printing companies by technologies
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Given the technological diversity of the industry, breakdowns given
later in this report will be based on the criterion of dominant technology.
In order to present a complete picture of sentiments across the
industry, we decided to increase the number of companies employing
at least 10 people. Hence, the study covered the following proportions
of respondents: 26% micro-companies (employing up to 9 people), 37%
small companies (10 to 49 people) and 37% medium and large
companies (50+). The singularities of this market are reﬂected in the
fact that ﬂexo printing companies are mostly classiﬁed as medium or
large whereas bookbinding and prepress is typically offered by microcompanies. For other technologies, the structure is more diversiﬁed.
The surveyed participants had varied market history, with most
companies operating for at least 15 years (61%). The highest percentage
among them employed 50+ people (81%).
Questions from the survey were answered mostly by decision makers
in the printing companies. Nearly a half of the respondents (48%) were
owners or co-owners. 29% were unit directors or managers, and one in
ﬁve respondents was a CEO or a management board member.

W dalszej części raportu podziały ze względu na zróżnicowanie technologiczne prezentowane będą jedynie według dominującej technologii.
Aby w pełni ukazać nastroje panujące w branży, zdecydowano się
na zwiększenie w próbie udziału ﬁrm zatrudniających co najmniej 10
pracowników. W ten sposób w badaniu udział wzięło 26% mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób), a także po 37% małych przedsiębiorstw (od 10 do 49 pracowników) oraz średnich i dużych ﬁrm
(zatrudniających powyżej 50 pracowników i więcej). Specyﬁkę rynku oddaje fakt, że wśród zakładów ﬂeksograﬁcznych dominują średnie i duże podmioty, w przypadku usług introligatorskich oraz przygotowalni
wiodącą rolę pełnią natomiast mikropodmioty. W przypadku pozostałych technologii struktura jest w większym stopniu zróżnicowana.
W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa zróżnicowane pod względem okresu funkcjonowania na rynku. Dominowały ﬁrmy, które działają na rynku co najmniej 15 lat (61%). Największy odsetek spośród nich
stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników
(81%).
Na pytania w kwestionariuszu ankietowym odpowiadały przede
wszystkim osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach. Blisko połowę badanych (48%) stanowili właściciele bądź współwłaściciele ﬁrm. 29% ankietowanych to dyrektorzy jednostek bądź kierownicy działu, a co piąty
badany był prezesem ﬁrmy bądź członkiem zarządu.
Struktura badanych ﬁrm poligraﬁcznych według wielkości zatrudnienia i dominującej technologii
The structure of the surveyed printing companies by employment and dominant technology
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Polska poligrafia na tle Europy
Polish industry in comparison with other
European countries
W tegorocznej edycji badania po raz kolejny została dokonana
kompleksowa analiza ekonomiczna sektora poligraﬁcznego w Polsce. Pod uwagę wzięto najważniejsze czynniki gospodarcze oraz
dodatkowo rozszerzono badanie o kwestie związane z konsolidacją branży.

As last year, this year’s edition of our survey brought a
comprehensive economic analysis of the printing industry in Poland.
Key economic factors were taken into account, with consolidation
issues being additionally considered.

Liczba przedsiębiorstw poligraﬁcznych w 2010 roku
Number of printing companies in 2010

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach poligraﬁcznych w 2010 roku
Employment in printing companies in 2010
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W 2010 roku w całej Unii Europejskiej funkcjonowało około 130 tys.
przedsiębiorstw poligraﬁcznych, zatrudniających blisko 850 tys. osób.
Ze wstępnych danych wynika, że ich sprzedaż w 2010 roku wyniosła
około 91 mld euro, tj. była wyższa niż w kryzysowym 2009 roku, kiedy
przychody sektora wyniosły 89 mld euro.
Niezależnie od lokalizacji geograﬁcznej w europejskim sektorze poligraﬁcznym dominują podmioty zatrudniające do 9 pracowników. W skali
całej UE stanowią one aż 87% podmiotów. Jednak mimo dużej liczebności mikroprzedsiębiorstw, zdecydowaną większość (81%) przychodów
sektora generują większe ﬁrmy. Firmy średnie i duże (tj. zatrudniające
powyżej 49 osób), choć stanowią jedynie 2% przedsiębiorstw, odpowiadają aż za 51% przychodów sektora.

A total of approx. 130,000 printing companies operated across the
European Union in 2010, employing nearly 850,000 people. Preliminary
data show that their sales in 2010 reached approx. EUR 91 billion, i.e.
higher than in the crisis year of 2009 where the industry’s sales totalled
EUR 89 billion.
Regardless of geographic location, the European printing industry has a
predominant share of companies employing up to 9 people: they represent
as many as 87% of businesses across the EU. However, despite the high
number of micro-companies, the vast majority (81%) of the industry’s
revenues is generated by larger players. Medium and large companies (i.e.
those employing 50+ people) are responsible for as much as 51% of the
industry’s revenues despite representing only 2% of its companies.
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Polski sektor poligraﬁczny, choć pod wieloma względami ustępuje takim krajom, jak Włochy, Francja czy Niemcy, odgrywa istotną rolę w Unii
Europejskiej. Według wstępnych danych Eurostat w 2010 roku w Polsce funkcjonowało ponad 8,9 tys. podmiotów poligraﬁcznych, co daje
polskiej poligraﬁi siódme miejsce w UE. Najwięcej przedsiębiorstw poligraﬁcznych działa we Włoszech (17,3 tys. w 2009 roku), we Francji
(16,7 tys.) oraz w Hiszpanii (15,9 tys.). Wiele ﬁrm poligraﬁcznych funkcjonuje także w Wielkiej Brytanii (14,5 tys.) i Niemczech (12,5 tys.).
Pod tym względem polski sektor poligraﬁczny porównywalny jest wielkością do czeskiego (9,5 tys. przedsiębiorstw).
Z danych Eurostat wynika, że stopnień konsolidacji sektora jest mniejszy od przeciętnego dla całej UE. Na potrzeby tego opracowania konsolidacja jest deﬁniowana jako proces zmniejszania się udziału
mikropodmiotów w strukturze rynkowej z powodu fuzji i przejęć, a także
bankructw nierentownych jednostek. Jednocześnie oznacza to większą kumulację przychodów przez średnie i duże przedsiębiorstwa. W 2009 roku
w Polsce mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników) stanowiły 94,7% ogółu przedsiębiorstw poligraﬁcznych, przedsiębiorstwa małe
(zatrudniające od 10 do 49 pracowników) – 3,8%, zaś przedsiębiorstwa
średnie i duże (zatrudniające 50 i więcej pracowników) – jedynie 1,5%.
W 2010 roku w sektorze poligraﬁcznym w Polsce zatrudniano blisko
45,1 tys. osób. Oznacza to, że pod względem zatrudnienia polski sektor poligraﬁczny jest szósty co do wielkości w całej Unii Europejskiej
i odpowiada za 5,3% całego zatrudnienia w poligraﬁi UE.

While falling behind countries such as Italy, France or Germany in
many respects, the Polish printing industry plays an important role in
the European Union. According to preliminary Eurostat data, Poland had
more than 8,900 printing companies in 2010, which places the country’s
industry on the seventh position in the EU. The largest number of
printing companies operate in Italy (17,300 in 2009), France (16,700)
and Spain (15,900). Many printing companies also operate in the United
Kingdom (14,500) and Germany (12,500). In this respect, the size of
Poland’s printing industry is comparable with that of the Czech Republic
(9,500 companies).
Eurostat data indicate that the degree of consolidation in the industry
is lower than the EU average. For the purposes of this report,
consolidation is deﬁned as the process whereby the share of microcompanies decreases as a result of mergers and acquisitions as well as
bankruptcies of unproﬁtable businesses. This process also leads to a
stronger accumulation of revenues in medium and large enterprises. In
2009 micro-companies (employing up to 9 people) represented 94.7%
of all printing businesses in Poland, with small companies (10 to 49
people) accounting for 3.8%, whereas medium and large companies
(50+ employees) represented merely 1.5%.
Employment in Poland’s printing industry in 2010 totalled nearly
45,100. This means that the Polish industry ranks sixth in terms of
employment in the European Union and accounts for 5.3% of the
industry’s total workforce in the EU.
In terms of employment, Germany holds the largest share in the EU,
employing 162,100 people in the industry, followed by the United
Kingdom (137,900). Other countries with workforce higher than that of
Poland include Italy (106,100), France (81,500) and Spain (77,400).
In 2009 as many as 40.4% of the workforce in Poland’s printing
industry worked in micro-companies. Small companies employed 17.3%
of the total whereas those employing 50+ people accounted for 42.3%.
The revenues of the Polish printing industry in 2010 exceeded EUR
2.5 billion, which represented 2.8% of the industry’s revenues across
the EU. This gave Poland the tenth position among EU member states.
Germany holds by far the largest share in revenues generated within
the EU. In 2010 German printing companies achieved EUR 20.5 billion
worth of revenues, or as many as 22.4% of the total worth of this
industry in the EU. Considerable revenues, amounting to EUR 11-12
billion, were also generated by companies in the UK (EUR 12.4 billion),
Italy (EUR 11.9 billion) and France (nearly EUR 11 billion). The ﬁgures
generated by Polish printing companies are comparable to those of
countries such as Austria and Sweden.
Interestingly, the Polish printing industry generates decidedly the
highest revenues across Central and Eastern Europe. Only the Czech
Republic has a comparable value which, however, is considerably lower
(EUR 1.6 billion). Overall, as much as a third of the total revenues
reported by the CEE printing industry is generated by Polish businesses.
While micro-companies represent an absolute majority of the printing
industry in Poland, their share in revenues generated by that industry is
relatively low, reaching 26.5% (2009 data). Small printing companies
accounted for 14.1% of revenues, medium companies contributed 27%,
whereas large businesses were responsible for as much as 32.4%.

Przychody przedsiębiorstw poligraﬁcznych w 2010 r. w mln euro
Printing companies revenues in 2010, EUR million
0

5000

10000

15000

Niemcy/Germany

25000
20 539

Wielka Brytania/United Kingdom

12 440

Wochy*/Italy*

11 881

Francja/France

10 953

Hiszpania/Spain

7 977

Holandia/Netherland

4 846

Belgia/Belgium

3 661

Szwajcaria*/Switzerland

3 371

Szwecja/Sweden

2 720

Austria/Austria

2 554

Polska/Poland

2 531

Irlandia*/Ireland

1 734

Czechy/Czech Republic

1 590

Norwegia/Norway

1 395

Finlandia/Finland

1 372

Dania/Denmark

1 296

Portugalia/Portugal
Węgry/Hungary

20000

1 208
919

Grecja*/Greece*

897

Rumunia/Romania

681

Chorwacja/Croatia

538

Słowacja/Slovakia

435

Słowenia/Slovenia

415
Bułgaria/Bulgaria 293
Estonia/Estonia 202
Łotwa/Latvia 142
Litwa/Lithuania 131
Cypr/Cyprus 103

Malta/Malta bd.
Luksemburg/Luxembourg bd.
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostat. *Dane za 2009 rok.
Kursywą zaznaczone kraje, które nie należą do UE.
Source: KPMG in Poland, based on Eurostat data. *2009 data. Non-EU countries are given in italics.
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Największym sektorem w UE pod względem zatrudnienia jest sektor
niemiecki, w którym pracuje 162,1 tys. osób, zaś drugim co do wielkości – sektor brytyjski (137,9 tys.). Większe zatrudnienie niż w Polsce odnotowano także we Włoszech (106,1 tys.), Francji (81,5 tys.) i Hiszpanii
(77,4 tys.).
W 2009 r. w Polsce aż 40,4% pracujących w sektorze poligraﬁcznym
stanowiły osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach. W małych ﬁrmach zatrudnionych było 17,3% ogółu pracujących w sektorze, zaś
w podmiotach zatrudniających powyżej 50 osób – 42,3%.
Przychody polskiego sektora poligraﬁcznego w 2010 roku wyniosły
ponad 2,5 mld euro, co stanowiło 2,8% przychodów sektora w całej UE.
Tym samym Polska zajmowała 10 miejsce wśród krajów członkowskich.
Zdecydowanie największym pod względem osiąganych przychodów
w UE jest sektor niemiecki. W 2010 roku ﬁrmy poligraﬁczne w Niemczech osiągnęły 20,5 mld euro przychodów, co stanowiło aż 22,4% całej wartości tego sektora w UE. Znaczące przychody rzędu 11-12 mld
euro osiągnęły także ﬁrmy brytyjskie (12,4 mld euro), włoskie (11,9 mld
euro) i francuskie (blisko 11 mld euro). Wielkość przychodów polskich
przedsiębiorstw poligraﬁcznych jest porównywalna z przychodami sektora w takich krajach, jak Austria i Szwecja.
Warto zwrócić uwagę, że pod względem osiąganych przychodów polski sektor poligraﬁczny jest zdecydowanie największy spośród krajów
Europy Środkowej i Wschodniej. Jedynie w Czechach jego wartość jest
zbliżona, choć wciąż znacznie mniejsza (1,6 mld euro). Ogółem aż jedna trzecia przychodów środkowoeuropejskiej poligraﬁi przypada na polskie przedsiębiorstwa.
Choć mikroprzedsiębiorstwa stanowią absolutną większość podmiotów poligraﬁcznych w Polsce, ich udział w generowanych przychodach
jest stosunkowo niewielki i sięga 26,5% (dane za 2009 rok). Małe przedsiębiorstwa poligraﬁczne wypracowały 14,1% przychodów, ﬁrmy średnie – 27%, zaś ﬁrmy duże – aż 32,4%.
Wyniki te wskazują na stosunkowo niski stopień konsolidacji polskiego sektora poligraﬁcznego zwłaszcza na tle krajów Unii Europejskiej.
W skali całej UE mikroprzedsiębiorstwa poligraﬁczne odpowiadały jedynie za 19,4% przychodów sektora, przedsiębiorstwa małe za 29,7%,
średnie za 30,3%, duże zaś za 20,6%. To, co wyróżnia Polskę, to znacznie wyższy od średniej udział w przychodach przedsiębiorstw najmniejszych (mikro), ale także największych. Znacznie słabszą pozycję mają zaś
ﬁrmy małe, zatrudniające 10-49 osób, oraz średnie (50-249), które nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarkach są kluczowym segmentem sektora poligraﬁcznego.
Najwyższą wydajność (rozumianą jako wielkość przychodów na jednego zatrudnionego) odnotowano w 2010 roku w Irlandii, Danii i Szwecji. Polski sektor poligraﬁczny, obok węgierskiego i czeskiego, należy
do najsłabszych pod tym względem w Europie. To także może być oznaka niezbędnej konsolidacji w sektorze, w efekcie której wydajność
w branży wzrośnie.
Na podstawie danych Eurostat i GUS oraz prognoz polskich przedsiębiorców co do wzrostu sprzedaży oszacowane zostały perspektywy rozwoju sektora poligraﬁcznego w Polsce do 2014 roku. Według naszych
szacunków w najbliższej przyszłości sektor czeka stopniowy, stabilny
wzrost. W 2010 roku wartość sektora mierzona wielkością przychodów

Those ﬁgures indicate that Poland’s printing industry is characterised
by a relatively low degree of consolidation, especially when compared
to EU countries. Micro-companies in the EU were responsible for only
19.4% of the industry’s revenues, small companies accounted for 29.7%,
medium ones for 30.3% and large ones generated 20.6%. The
characteristic feature of Polish printing industry is a high share of microcompanies and the largest companies in total revenues, with both
values being signiﬁcantly higher than the average. Small companies (1049 people) and medium players (50-249 employees) have a much
weaker position in Poland. In contrast, those two latter categories
represent the core of the printing industry in the most developed
economies.
The highest productivity (understood as revenues per employee) in
2010 was recorded in Ireland, Denmark and Sweden. Poland, alongside
Hungary and Czech Republic, is among the weakest countries in Europe
in that respect. This may also suggest that consolidation of the industry
as well as investments in modern technologies are needed to improve
its performance.
Based on Eurostat and GUS data as well as Polish entrepreneurs’
forecasts, we estimated the sales growth prospects for the printing
industry in Poland until 2014. According to our estimates, the industry
is expected to see gradual and steady growth in the near future. In 2010
the industry’s worth, measured by revenues generated by printing
companies, totalled PLN 10.1 billion and was by 9% higher than in
2009. Based on GUS data, the industry’s revenues in 2011 increased to
an estimated value of PLN 11.2 billion. After incorporating
entrepreneurs’ sales forecasts into these ﬁgures, we may expect the
worth of Poland’s printing industry to exceed PLN 14 billion by the end
of 2014.

Przychody sektora poligraﬁcznego w Polsce w mld zł (w nawiasach wartości w mld euro)
Revenues of the printing industry in Poland, PLN billion (EUR billion in brackets)
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. * Przychody przedsiębiorstw na podstawie danych
Eurostat przeliczonych wg średniego kursu NBP. ** Szacunek w oparciu o produkcję sprzedaną
przedsiębiorstw powyżej 9 pracujących. *** Prognoza KPMG w Polsce. Przy przeliczeniu wartości
na euro wzięto pod uwagę kursy walutowe NBP oraz prognozy Data Monitor.
Source: KPMG in Poland. * Revenues based on Eurostat data converted at the National Bank
of Poland’s average exchange rates. ** Estimates based on production sold, in companies
employing over 9 people. *** Forecast by KPMG in Poland. Conversions into EUR are based
on NBP’s exchange rates and Data Monitor forecasts.
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Stopień konsolidacji sektora w wybranych krajach Unii Europejskiej (2009)
Degree of consolidation in the printing industry across selected EU countries (2009)
Zatrudnienie/Employment
Liczba przedsiębiorstw/Number of companies
Unia Europejska/European Union

Niemcy/Germany

Wielka Brytania/United Kingdom

Włochy/Italy

Francja/France

Hiszpania/Spain

Holandia/Netherlands

<10

10-19

20-49

50-249

249>

86,9%

7,1%

4,0%

1,8%

0,2%

Zatrudnienie/Employment

bd./no data

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

19,4%

11,7%

18,0%

30,3%

20,6%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

74,2%

14,3%

6,6%

4,4%

0,5%

Zatrudnienie/Employment

17,3%

16,0%

15,7%

31,2%

19,8%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

10,5%

9,3%

13,3%

34,8%

32,0%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

83,9%

8,3%

5,1%

2,4%

0,3%

Zatrudnienie/Employment

24,1%

13,7%

19,6%

26,1%

16,5%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

18,9%

10,8%

17,4%

30,5%

22,4%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

85,9%

9,5%

3,5%

1,0%

0,1%

Zatrudnienie/Employment

38,5%

20,6%

16,7%

15,3%

8,9%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

19,9%

20,4%

21,3%

23,4%

15,0%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

89,9%

5,0%

3,6%

1,4%

0,1%

Zatrudnienie/Employment

bd./no data

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

25,9%

12,3%

23,6%

31,1%

7,1%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

89,0%

6,2%

3,7%

1,0%

0,1%

Zatrudnienie/Employment

39,6%

15,9%

21,2%

17,6%

5,7%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

32,3%

12,6%

21,7%

24,1%

9,3%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

81,1%

9,4%

6,6%

2,7%

0,3%

Zatrudnienie/Employment

26,3%

16,6%

21,5%

22,4%

13,1%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)
Belgia/Belgium

Szwajcaria/Switzerland

bd./no data

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

92,0%

3,8%

3,0%

1,2%

0,1%

Zatrudnienie/Employment

35,1%

10,8%

19,1%

26,3%

8,6%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

24,5%

11,2%

21,1%

29,8%

13,5%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

63,2%

18,8%

11,4%

5,7%

1,0%

Zatrudnienie/Employment

13,8%

11,8%

26,6%

29,6%

18,2%

1,6%

0,1%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)
Liczba przedsiębiorstw/Number of companies
Szwecja/Sweden

Austria/Austria

Polska/Poland

Irlandia/Ireland

Czechy/Czech Republic

bd./no data
89,7%

5,5%

3,2%

Zatrudnienie/Employment

22,8%

14,6%

18,4%

29,0%

15,2%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

19,5%

12,4%

17,1%

31,9%

19,1%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

69,5%

13,6%

11,2%

5,0%

0,7%

Zatrudnienie/Employment

12,7%

11,8%

21,7%

31,9%

21,9%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

6,5%

7,9%

18,0%

29,0%

38,7%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

94,7%

1,9%

1,9%

1,3%

0,1%

Zatrudnienie/Employment

40,4%

5,7%

11,6%

25,3%

17,0%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

26,5%

4,6%

9,6%

27,0%

32,4%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

56,5%

21,5%

14,8%

6,3%

0,9%

Zatrudnienie/Employment

16,7%

16,4%

23,2%

29,2%

14,6%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

6,7%

6,1%

21,3%

46,5%

19,3%

Liczba przedsiębiorstw/Number of companies

95,7%

2,4%

1,2%

0,6%

0,1%

Zatrudnienie/Employment

37,9%

11,1%

12,9%

20,5%

17,6%

Przychody (mln euro)/Revenues (EUR million)

27,3%

8,4%

8,8%

20,5%

35,0%

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostat
Source: KPMG in Poland, based on Eurostat data
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ﬁrm poligraﬁcznych wyniosła 10,1 mld zł i była o 9% wyższa niż w 2009
roku. Według naszych szacunków, opartych na danych GUS, w 2011 roku przychody całego sektora wzrosły do 11,2 mld zł. Po uwzględnieniu
deklaracji przedsiębiorców, które związane są z prognozą wzrostu sprzedaży, można oczekiwać, że wielkość sektora poligraﬁcznego w Polsce
do końca 2014 roku może przekroczyć wartość 14 mld zł.
Procesy konsolidacyjne obserwowane już od wielu lat w polskiej poligraﬁi będą przebiegały w dalszym ciągu, w związku z czym sektor średnich i dużych przedsiębiorstw będzie najprawdopodobniej rozwijać się
szybciej niż mniejsze przedsiębiorstwa.

The consolidation processes, observed in Poland’s printing industry
for many years, will be continued, which means that the segment of
medium and large enterprises is likely to grow faster than smaller
companies.
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poligraficznych w 2011 roku należy uznać na bardzo dobre
The financial performance of small, medium and large printing
enterprises in 2011 should be viewed as very strong
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Sytuacja małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce
The condition of small, medium and large
printing companies in Poland
Choć mikroprzedsiębiorstwa dominują w Polsce pod względem
liczebności, o kondycji sektora poligraﬁcznego w największej mierze świadczy sytuacja małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
To właśnie ﬁrmy zatrudniające powyżej 9 osób decydują o kierunkach rozwoju branży. Wzorem ubiegłorocznej edycji badania porównano kondycję polskiej poligraﬁi z pozostałymi branżami
przemysłu przetwórczego. Analiza została rozszerzona o handel zagraniczny wyrobami polskiego przemysłu poligraﬁcznego.

While micro-companies prevail in Poland in terms of their
number, the condition of the printing industry is mainly reﬂected
through the situation of small, medium and large players. It is the
enterprises with workforce of 10+ that determine the development
routes for the industry. Following the last year’s edition of our
survey, we compared the standing of Poland’s printing industry
with that of other manufacturing industries. We also added foreign
trade in Polish printing goods to our analysis.

W 2011 roku produkcja sprzedana w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach poligraﬁcznych (a więc zatrudniających więcej niż 9 osób)
osiągnęła wartość 9,1 mld zł i była znacząco wyższa niż w 2010 roku
(8,1 mld zł). Wyniki sektora dowodzą, że trudności wywołane przez międzynarodowy kryzys gospodarczy, jaki miał miejsce w 2009 roku, zostały już w pełni przezwyciężone, a sektor na trwałe wrócił na ścieżkę
wzrostu.
Licząc w cenach stałych, które lepiej obrazują realną zmianę sytuacji
sektora, wzrost w 2011 roku w stosunku do 2010 wyniósł 9,1%. Choć
w stosunku do 2010 roku dynamika wzrostu osłabła (wówczas wyniosła 11,9% r/r), należy pamiętać, że wypracowany wówczas wzrost w dużej mierze wynikał z odbicia po kryzysie z 2009 roku. Oznaczał więc nie
tyle rozwój sektora, co powrót do wyników sprzed kryzysu. Wyniki ﬁnansowe małych, dużych i średnich ﬁrm poligraﬁcznych w 2011 roku
należy więc uznać na bardzo dobre. Wydaje się jednak, że mikroprzedsiębiorstwa nie były w równym stopniu beneﬁcjentem tego wzrostu.

In 2011, production sold in small, medium and large printing
companies (i.e. those employing 10+ people) reached PLN 9.1 billion
and was much higher than in 2010 (PLN 8.1 billion). The industry’s
performance proves that difﬁculties ensuing as a result of the global
economic crisis in 2009 have already been fully overcome and the
industry has re-established itself ﬁrmly on the path to growth.
In terms of constant prices, which provide a better picture of the real
changes in the industry, the growth rate in 2011 versus 2010 was 9.1%.
While the rate was slower versus 2010 (11.9% y/y), it is important to
remember that the growth generated during period resulted largely from
the business bouncing back after the 2009 slump. Therefore, it did not
as much demonstrate an increase but, rather, a return to pre-crisis
ﬁgures. The ﬁnancial performance of small, medium and large printing
enterprises in 2011 should, therefore, be viewed as very strong.
However, it seems that micro-companies did not beneﬁt from the growth
to the same extent.

Produkcja sprzedana w przedsiębiorstwach poligraﬁcznych – narastająco
(w nawiasach podano wartości w mln euro)
Production sold in printing companies, cumulative data (EUR million in brackets)
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Source: KPMG in Poland based on GUS data. Data for companies with 10+ employees.
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Przeciętne zatrudnienie w sektorze poligraﬁcznym na tle przemysłu przetwórczego (w tys., w 2011)
Average employment in the printing industry vs. the manufacturing industries (2011, PLN thousand)
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Produkcja sprzedana w sektorze poligraﬁcznym na tle przemysłu przetwórczego w mln zł w 2011 r.
(w nawiasach podano wartości w mln euro)
Production sold in the printing industry vs. the manufacturing industries in 2011, PLN million
(EUR million in brackets)
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Another phenomenon deserving attention is a considerable increase
in salaries and wages in Poland’s printing industry. In 2011, the average
monthly gross pay in small, medium and large printing companies in
Poland was PLN 3,859, up by 8.1% versus the preceding year. In
previous years, the growth rate in salaries and wages was much lower
and amounted to 4.3-4.5% per annum. This fact sends another clear
signal that the crisis in the industry has been overcome.
In parallel with an increase in salaries and wages, the industry
experienced rising employment. The GUS data show that employment
in the ﬁrst three quarters of 2011 was, on average, 31,100 i.e. as much
as 11.6% higher than in the respective period of 2010.
The printing industry, with production sold at PLN 9.1 billion, accounts
for 1% of the production sold in the Polish manufacturing industries. In
2011, the manufacturing industries in Poland achieved production sold
of PLN 917 billion, with the following industries playing the key role:
food industry, auto-motive, as well as petrochemical and coking industry.
With regard to employment, the share of the printing industry was
somewhat higher, reaching 1.5% in 2011. In total, the manufacturing
industries employed 2,065,000 people, out of which the largest number
was employed in the production of food, metal goods as well as rubber
and plastics, and products for the auto-motive industry.
An increase in the average monthly pay in printing companies helped
the printing industry to reach a relatively high position among other
manufacturing industries.
The average gross monthly pay in printing companies in 2011 (PLN
3,859) was by 16.3% higher than in the manufacturing industries overall
(PLN 3,319). A similar pay level was recorded for the metal industry,

0

Drugim zjawiskiem, na które warto zwrócić uwagę, jest znaczący
wzrost wynagrodzeń w polskim sektorze poligraﬁcznym. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w małych, dużych i średnich przedsiębiorstwach poligraﬁcznych w Polsce wyniosło w 2011 roku 3 859 zł.
Oznaczało to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 8,1%. W poprzednich latach dynamika wynagrodzeń była znacznie niższa i wynosiła 4,3-4,5% w skali roku – to także jest wyraźnym sygnałem, że kryzys
w tym sektorze został przezwyciężony.
Równolegle ze wzrostem wynagrodzeń nastąpił wzrost zatrudnienia.
Jak wynika z danych GUS, w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku
liczba zatrudnionych wyniosła średnio 31,1 tys. osób, tj. aż o 11,6%
więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku.
Poligraﬁa, łącznie z produkcją sprzedaną na poziomie 9,1 mld zł, odpowiada za 1% wartości produkcji sprzedanej polskiego przemysłu przetwórczego. Ogółem przemysł przetwórczy w Polsce osiągnął w 2011
roku produkcję sprzedaną na poziomie 917 mld zł, a kluczowymi sektorami były: sektor spożywczy, motoryzacyjny oraz petrochemiczny i koksowniczy.
Biorąc pod uwagę zatrudnienie, udział sektora poligraﬁcznego
w przemyśle przetwórczym był nieco wyższy i wyniósł w 2011 roku
1,5%. Ogółem w przemyśle przetwórczym zatrudnionych było 2 065 tys.
osób, z czego najwięcej przy produkcji artykułów spożywczych, wyrobów z metali oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a także
przy produkcji artykułów dla przemysłu motoryzacyjnego.
Wzrost średnich wynagrodzeń w ﬁrmach poligraﬁcznych przyczynił
się do osiągnięcia stosunkowo wysokiego miejsca poligraﬁi wśród poszczególnych sektorów przemysłu przetwórczego.
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Dane obejmują podmioty zatrudniające powyżej 9 osób..
Source: KPMG in Poland based on GUS data. Data for companies with 10+ employees.
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Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w ﬁrmach poligraﬁcznych
w 2011 roku (3 859 zł) było o 16,3% wyższe niż w całym przemyśle
ogółem (3 319 zł). Podobny poziom wynagrodzeń odnotowano w przemyśle metalowym, środków transportu (w tym motoryzacji), maszynowym i papierniczym. Znacznie wyższe wynagrodzenia odnotowano
w przemyśle petrochemicznym, tytoniowym, farmaceutycznym i napojowym. Co ważniejsze – wiele sektorów ponosi znacznie niższe koszty
pracy, w tym sektory stosunkowo zaawansowane pod względem technologicznym, takie jak sektor urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.
Wynagrodzenia powinny być skorelowane z wydajnością pracy liczonej
jako wielkość produkcji sprzedanej na zatrudnionego. Pod tym względem
jednak poligraﬁa znalazła się na dalszym miejscu spośród poszczególnych
segmentów przemysłu przetwórczego. Wartość wydajności pracy w ﬁrmach poligraﬁcznych wyniosła w 2011 roku 294 tys. zł, podczas gdy dla
przemysłu przetwórczego ogółem wskaźnik ten wyniósł 444 tys. zł.
O ile pod względem wielkości przychodów i wydajności poligraﬁa
ustępuje wielu sektorom polskiego przemysłu przetwórczego, to
w ostatnim roku okazała się jednym z sektorów o ponadprzeciętnej dynamice wzrostu.
Analizując indeks produkcji sprzedanej, możemy zauważyć, że w 2008
roku poligraﬁa prezentowała się słabo na tle rynku. Dopiero w ostatnich miesiącach 2008 roku indeks produkcji sprzedanej dla całego rynku spadł poniżej wartości indeksu dla poligraﬁi i taki stan rzeczy
utrzymywał się do połowy 2009 roku. Z kolei w 2010 roku była widoczna znaczna poprawa indeksów zarówno dla całego przemysłu przetwórczego, jak i dla rynku poligraﬁcznego.

means of transport (incl. auto-motive), machinery and paper industries.
Much higher pay levels were reported for the petrochemical, tobacco,
pharmaceutical and beverage industries. More importantly, many
industries incur much lower labour costs, notably those which are fairly
technologically advanced such as electrical appliances, computers,
electronics and optical goods.
Pay levels should be correlated with work efﬁciency, calculated as
production sold per employee. In that respect, however, the printing
industry ranked further behind many other manufacturing industries.
The value of work efﬁciency in printing companies in 2011 amounted
to PLN 294,000, whereas the respective indicator for the entire
manufacturing industry totalled PLN 444,000.
While the printing industry falls behind many other manufacturing
industries in terms of revenues and work efﬁciency, it had higher-thanaverage growth rate last year.
Based on production sold, the printing industry performed poorly
versus the market in 2008. Only during the last months of that year the
production sold index for the total market dropped beyond the one for
the printing industry and this situation persisted until mid-2009. In turn,
2010 saw a considerable improvement in indices for the manufacturing
industry as a whole and for the printing market in particular.
Likewise, 2011 brought a very strong improvement in the growth rate
for the printing industry. While growth is visible throughout the
manufacturing industry, production sold by printing enterprises
increased faster than production sold for all manufacturing companies.
In 2011, Polish enterprises exported printing goods worth EUR 569.7
million (PLN 2,347.2 million), which was by 11.6% higher than in 2010.

Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze poligraﬁcznym na tle przemysłu
przetwórczego w 2011 r. w zł (w nawiasach podano wartości w euro)
Average monthly gross pay in the printing industry vs. the manufacturing industries in 2011, PLN
(EUR in brackets)

Wydajność – produkcja sprzedana na zatrudnionego w sektorze poligraﬁcznym na tle przemysłu
przetwórczego w 2011 r. w tys. zł (w nawiasach podano wartości w tys. euro na zatrudnionego)
Work efﬁciency: production sold per employee of the printing industry vs. the manufacturing industries
in 2011, in PLN thousand (EUR thousand per an employed person in brackets)
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Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
401 (91)
Manufacture of other non-metallic mineral products
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
395 (89)
Manufacture of rubber and plastic products
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
327 (74)
Manufacture of other transport equipment
Produkcja wyrobów z metali
296 (67)
Manufacture of fabricated metal products
Poligraﬁa i reprodukcja zapisanych nośników informacji
294 (67)
Printing and reproduction of recorded media
Produkcja maszyn i urządzeń
286 (65)
Manufacture of machinery and equipment
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny
275 (62)
Manufacture of products of wood and cork, articles of straw and plaiting materials
Produkcja mebli 217 (49)
Manufacture of furniture
Produkcja wyrobów tekstylnych 187 (42)
Manufacture of textiles
Produkcja skór i wyrobów skórzanych 160 (36)
Manufacture of hides and leather products
Produkcja odzieży 77 (17)
Manufacture of clothing
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5730 (1297)
5297 (1199)
4918 (1113)
4250 (962)
4018 (909)
3859 (873)
3824 (865)
3769 (853)
3707 (839)
3692 (835)
3618 (819)
3519 (796)
3303 (747)
3300 (747)
3253 (736)
2950 (668)
2570 (582)
2541 (575)
2444 (553)
2142 (485)
1914 (433)

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS.
Dane obejmują podmioty zatrudniające powyżej 9 osób.
Source: KPMG in Poland based on GUS data. Data for companies with 10+ employees.

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS.
Dane obejmują podmioty zatrudniające powyżej 9 osób.
Source: KPMG in Poland based on GUS data. Data for companies with 10+ employees.
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Podobnie 2011 rok przyniósł bardzo silną poprawę dynamiki wzrostu sektora poligraﬁcznego. Choć wzrost jest widoczny w całym przemyśle przetwórczym, to jednak produkcja sprzedana ﬁrm poligraﬁcznych
rosła szybciej niż produkcja sprzedana ﬁrm przetwórczych ogółem.
W 2011 roku polskie przedsiębiorstwa wyeksportowały towary klasyﬁkowane jako wyroby poligraﬁczne o wartości 569,7 mln euro (2
347,2 mln zł). Było to o 11,6% więcej niż w 2010 roku. Warto zwrócić
uwagę, że choć obecny poziom eksportu przemysłu poligraﬁcznego pozostaje na zbliżonym poziomie od 2008 roku, to jest blisko dwukrotnie
wyższy niż miało to miejsce w roku wejścia do Unii Europejskiej. Co więcej, począwszy od 2004 roku systematycznie rośnie przewaga eksportu
wytworów przemysłu poligraﬁcznego nad ich importem. W 2011 roku
była ona ponad dwukrotnie wyższa.
Dane te nie obejmują jednego z kluczowych produktów polskiego
przemysłu poligraﬁcznego, jakim są opakowania. Niestety oﬁcjalna statystyka nie pozwala na precyzyjne wyodrębnienie opakowań produkowanych przez ﬁrmy poligraﬁczne z dostępnych kategorii produktowych.
W przypadku opakowań papierowych, kartonowych i tekturowych najbardziej zbliżoną kategorią jest HS 4819, choć zawiera ona także opakowania niebędące produktem przemysłu poligraﬁcznego. Niemniej
warto zwrócić uwagę na tę kategorię ze względu na dużą wartość eksportu tego typu produktów z Polski. W 2011 roku eksport tego typu
opakowań był wart 457,4 mln euro, tj. 1 884,5 mln zł. Podobnie jak
w przypadku tradycyjnych wyrobów poligraﬁcznych od 2004 roku nastąpił w tej dziedzinie ogromny wzrost obrotów zagranicznych, jednak
saldo obrotów handlowych nie jest już tak korzystne.

Worth noticing is that while the current level of exports in the printing
industry remains close to the 2008 levels, it is nearly twice as high as
in the year of Poland’s accession to the European Union. Moreover,
starting from 2004, the advantage of exports of printing products over
imports has been rising systematically, reaching more than twice as high
a ﬁgure in 2011.
These data do not include one key product of the Polish printing
industry i.e. packaging. Regretfully, ofﬁcial statistics do not allow us to
extract precise data on packaging produced by printing companies from
available product categories. In the case of paper, carton and cardboard
packages, HS 4819 is the closest category, even though it also contains
packages not made by the printing industry. Nevertheless, this category
deserves attention given the high value of exports of such products from
Poland. In 2011, exports of such packaging materials were worth EUR
457.4 million, or PLN 1,884.5 million. As in the case of traditional
printing products, there has been a huge leap in foreign trade in that
domain since 2004, yet the overall balance of trade looks less
favourable.
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Ogólna ocena sektora przez przedsiębiorców
Printing industry as viewed by entrepreneurs
Badanie ankietowe polskich przedsiębiorstw poligraﬁcznych
umożliwia zidentyﬁkowanie aktualnych nastrojów i trendów panujących w branży. Na podstawie wyników można też ocenić poziom optymizmu gospodarczego w przedsiębiorstwach.

The survey of Polish printing enterprises helps us to identify the
current sentiments and trends in the industry. Based on our
ﬁndings we can also assess the level of economic optimism among
companies.

Blisko 1/3 polskich przedsiębiorstw poligraﬁcznych pozytywnie („bardzo dobrze” lub „dobrze”) ocenia obecną sytuację na rynku w Polsce,
jednak tylko 2% badanych zdecydowało się wystawić polskiemu sektorowi poligraﬁcznemu ocenę „bardzo dobrą”. Podmioty, które pozytywnie oceniają branżę, dominują nad tymi, które wystawiają jej negatywną
oceną. Została również potwierdzona ubiegłoroczna teza na temat wpływu wielkości ﬁrmy na ocenę rynku. Im podmiot większy, tym lepsza ocena. Wśród średnich i dużych ﬁrm biorących udział w badaniu liczba
przedsiębiorstw, które oceniły sytuację na rynku jak „złą” bądź „bardzo
złą” nie przekroczyła 20%. Dla porównania wśród mikroprzedsiębiorstw
ten odsetek wyniósł blisko 40%.
W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem można zauważyć nieznaczne pogorszenie nastrojów na rynku. Ponad 40% ankietowanych
ﬁrm uznało, że sytuacja w 2011 roku pogorszyła się w ciągu ostatniego
roku. Ponownie o ogólnym pogorszeniu nastrojów zdecydowały głównie mikroprzedsiębiorstwa. Wśród tych ﬁrm już co druga uznała, że sytuacja uległa pogorszeniu.
W poprzedniej edycji badania negatywnie sytuację w branży oceniło
21% badanych – obecnie wartość ta wzrosła o 4 punkty procentowe. Dysproporcja oceny między mikro a dużymi przedsiębiorstwami powiększyła
się. Z komentarzy przedsiębiorców wynika, że na rynku panuje coraz większa konkurencja oraz presja na obniżanie cen. Niektóre najmniejsze przedsiębiorstwa notują w ten sposób zmniejszenie liczby zamówień, a w ich
przypadku utrata jednego kluczowego klienta może oznaczać załamanie
funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy gorzej oceniają
sytuację na rynku również ze względu na zatory płatnicze oraz dłuższy
termin oczekiwania na zapłatę za usługę. Problemy z płynnością były często wymieniane jako główny powód pogorszenia się sytuacji na rynku.

While nearly 1/3 of Polish printing enterprises positively view the
current situation on the Polish market (‘very good’ or ‘good’), only 2%
of the respondents decided to give it a ‘very good’ rating. Entities which
express positive opinions about the industry prevail over those which
view it negatively. Last year’s conclusion about the co-relation between
business size and market perception was also conﬁrmed this time: the
larger the entity, the better the rating. The number of participating
medium and large enterprises which viewed the situation as ‘bad’ or
‘very bad’ did not exceed 20%. In contrast, the respective share of microcompanies was nearly 40%.
In comparison with the last year’s study, we can notice slight
deterioration in market sentiment. More than 40% of the surveyed
companies decided that the situation in 2011 deteriorated during the
past year. Again, the generally dampened mood was reported mostly
by micro-companies. One in two of those entities felt the situation had
deteriorated.
In the previous edition of the study negative opinions about the
situation in the industry were expressed by 21% of the respondents. In
this year’s edition this score has gone up by 4 points. The gap in
opinions between micro- and large companies has widened.
Entrepreneurs’ comments indicate that the market is increasingly
competitive, with more pressure on pricing. For some of the smallest
companies, this means they receive fewer orders and a loss of a key
client might mean a collapse of their entire business. Entrepreneurs are
less positive about the market situation also because of payment
gridlocks and longer waiting time before receiving payment. Liquidity
problems were frequently mentioned as the main reason for
deteriorating market situation.

Proszę ocenić obecną sytuację na rynku poligraﬁcznym w Polsce
How would you rate the current situation on the printing market in Poland?
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W tegorocznej edycji badania przeprowadzono porównanie oceny sytuacji na rynku poligraﬁcznym w Polsce oraz w Unii Europejskiej widziane oczyma przedsiębiorców. Wyniki pokazują, że sytuacja w UE
oceniana jest przez przedsiębiorstwa z sektora poligraﬁcznego nieco gorzej niż na rynku krajowym. Warto jednak zwrócić uwagę, że blisko 2/3
ankietowanych oceniło ją jako „ani dobrą ani złą”. Może to oznaczać
stosunkowo niski stan wiedzy na temat sytuacji panującej na rynku unĳnym – tym bardziej, że w największej części w ten sposób o rynku wypowiadały się mikroprzedsiębiorstwa. Wyniki wśród średnich i dużych
przedsiębiorstw rozłożyły się równomiernie. Średnio co czwarty średni
i duży podmiot pozytywnie ocenił sytuację na rynku UE – podobnie
przedstawiała się wielkość grupy oceniającej negatywnie sytuację
na rynku UE. Połowa przedsiębiorców z tej kategorii oceniła sytuacją
na rynku wspólnotowym jako „ani dobrą ani złą”.
Przeanalizowano również odpowiedzi przedsiębiorstw, które sprzedają swoje usługi na rynkach zagranicznych. Respondenci z tych ﬁrm
mogą posiadać zdecydowanie większą wiedzę na temat rynków zagranicznych – 26% z nich ocenia sytuację pozytywnie, natomiast 18% (podobnie jak ogół badanych) – negatywnie.
Podobnie jak w przypadku oceny polskiego rynku, sytuację poligraﬁi
w UE najlepiej oceniły przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50
osób. Nie odnotowano jednak podobnych tendencji w przypadku negatywnych ocen. W tym przypadku okazało się, że najgorzej o sytuacji
na rynku wypowiadały się również największe przedsiębiorstwa.
Porównując ocenę sytuacji na rynku polskim oraz w Unii Europejskiej,
można zauważyć, że pozytywna ocena polskiego rynku przewyższa ocenę dla UE o 10 punktów procentowych. Można więc uznać, że w oczach
przedsiębiorców z branży poligraﬁcznej polski rynek wydaje się bardziej
atrakcyjny i konkurencyjny w porównaniu do rynku europejskiego.
Ocena całego rynku poligraﬁcznego z perspektywy pojedynczego
podmiotu jest często bardzo trudna. Dlatego w badaniu znalazło się
również pytanie o ocenę obecnej sytuacji własnej ﬁrmy. Rezultaty okazały się zbliżone do ubiegłorocznych. Analizując ﬁrmy pod względem
wielkości, można dostrzec zdecydowaną poprawę sytuacji średnich i dużych ﬁrm. Choć odsetek przedsiębiorstw, które wybierały skrajnie pozytywny wariant (ocena „bardzo dobra”), zmniejszył się wśród podmiotów
zatrudniających ponad 50 osób o 11 punktów procentowych, łączny
udział ﬁrm oceniających swoją sytuację pozytywnie zbliżył się do 70%
(wzrost o 18 punktów procentowych r/r). Można przypuszczać, że na-

Proszę ocenić obecną sytuację na rynku poligraﬁcznym w Unii Europejskiej
How would you rate the situation on the printing market in the European Union?
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In this year’s edition, we compared entrepreneurs’ perception of the
situation on the printing market in Poland and in the European Union. The
ﬁndings show that the situation in the EU is viewed slightly less favourably in
comparison with the domestic market. However, worth noting is that nearly
2/3 of those surveyed rated it as ‘neither good nor bad’. This might indicate
a relatively poor awareness of the EU situation, especially as this answer was
chosen most frequently by micro-companies. The results for medium and large
enterprises were distributed evenly. On average, one in four medium and large
entities expressed a positive opinion on the EU market. The number of the
respondents expressing a negative opinion on the EU market was comparable.
A half of the entrepreneurs from this category rated the situation on the
Community market as ‘neither good nor bad’.
We also analysed responses from enterprises which sell to foreign markets.
Those respondents are likely to have much better knowledge of foreign
markets: 26% of them rate the situation positively whereas 18% rate it
negatively (same as in the total sample).
As with the assessment of the Polish market, the situation of the printing
industry in the EU was rated most favourably by companies employing at
least 50 people. However, no similar tendencies were observed in the case of
negative ratings where the least favourable opinions also came from the
largest companies.
When comparing the ratings of the situation in Poland and in the EU, we
see that positive ratings for the former exceed the ratings for the EU by 10
points. Therefore, one may assume that the respondents from printing
enterprises see Poland as more attractive and competitive than the European
market.
It is often very difﬁcult for an individual company to evaluate the printing
market as a whole. For this reason, our survey also included a question which
asked the respondents to assess the current situation of their own company.
The results were close to those obtained last year. When analysing companies

Porównanie oceny sytuacji na rynku polskim i rynku w Unii Europejskiej
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stroje w branży nadal utrzymują się na ubiegłorocznym – wysokim poziomie. Delikatne pogorszenie optymizmu jest wynikiem gorszego postrzegania rynku przez najmniejsze podmioty.
Należy również zwrócić uwagę na ocenę sytuacji ﬁrm z poszczególnych segmentów rynku. Zdecydowanie najlepiej swoją sytuację oceniają, zgodnie z oczekiwaniami, przedsiębiorstwa ﬂeksograﬁczne. Aż 85%
tych ﬁrm oceniło swoją sytuację pozytywnie, a blisko 1/3 uznała ją
za „bardzo dobrą”. Tak wysoki odsetek nie jest spotykany w żadnym innym segmencie, a na kolejnym miejscu pod tym względem znalazły się
przygotowalnie (ale już z wynikiem gorszym ocen pozytywnych od zakładów ﬂeksograﬁcznych o 21 punktów procentowych). Z drugiej strony najgorzej swoją sytuację postrzegają właśnie przygotowalnie. Tylko
8% ﬁrm specjalizujących się w tym segmencie rynku poligraﬁcznego wystawiło sobie oceną „bardzo złą”, a kolejne 8% – „złą”. Dodatkową cechą tego segmentu jest stosunkowo największe zróżnicowanie ocen.
Ocena polskiego sektora poligraﬁcznego może również zostać rozbita na jego poszczególne elementy. Podobnie jak w ubiegłym roku przedsiębiorcy otrzymali do oceny wiele parametrów. Wyniki potwierdziły
ubiegłoroczne spostrzeżenia, które zostaną także wykorzystane częściowo w dalszym etapie do stworzenia analizy SWOT dla całego sektora
poligraﬁcznego w Polsce. Niezmiennie najwięcej ocen pozytywnych
otrzymała jakość usług. Tylko 2% badanych oceniło ten element negatywnie. Mniej niż 10% respondentów negatywnie oceniło polski sektor
poligraﬁczny także pod kątem terminowości realizacji zleceń, różnorodności oferty oraz nowoczesności środków produkcji.
Nie zmieniła się również sytuacja w przypadku elementów, które uzyskały najniższe oceny. Zdecydowanie najgorzej wypadł sektor
pod względem terminowości rozliczeń. Jest to kwestia, które była wielokrotnie wskazywana przez przedsiębiorców jako największa bariera
rozwojowa. Aż 81% wystawiło w tym przypadku ocenę negatywną,
podczas gdy w ubiegłorocznej edycji ten odsetek był o 17 punktów procentowych niższy.
Należy zwrócić również uwagę na spadek rentowności aż o dwa miejsca w przyjętej klasyﬁkacji. W tym roku 66% ankietowanych wypowiedziało się negatywnie na ten temat (wzrost o 7 punktów procentowych
w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania).

by size, we see a signiﬁcant improvement in the perceived situation of medium
and large companies. While the percentage of enterprises which chose the
extreme positive response (‘very good’) shrank by 11 points among companies
employing 50+ people, the total share of companies rating their situation
positively came close to 70% (a 18-increase y/y). Presumably, the sentiments
in the industry are still close to the positive results recorded last year. A slight
decline in optimism results from the market perception by the smallest entities.
Attention should be drawn to the perceptions recorded across different
market segments. The greatest optimism, as expected, was reported by
companies offering ﬂexo printing. As many as 85% of them rated their
situation positively and nearly 1/3 considered it ‘very good’. Such a high
percentage is not found in any other segment. Prepress companies represent
the second most optimistic segment (yet they are 21 points behind ﬂexo
printing enterprises). On the other hand, the least favourable perception was
recorded among prepress companies. 8% of them felt their situation was ‘very
bad’ and further 8% assessed it as ‘bad’. An additional feature of this segment
is that its ratings are relatively most dispersed.
The ratings given to the Polish printing industry may be broken down in a
few ways. As in last year, the surveyed entrepreneurs were asked about a set
of parameters. The ﬁndings conﬁrmed last year’s observations, some of which
will be also used later to prepare a SWOT analysis for the Polish printing industry.
Invariably, the quality of services received the highest number of positive ratings.
Only 2% of the respondents rated this element negatively. Under 10% of the
respondents negatively viewed the Polish printing industry in terms of timely
order execution, diversiﬁed offering and state-of-the-art facilities.
The lowest-rated parameters have not changed, either. The industry had
decidedly lowest scores on timely ﬁnancial settlements. This issue was
mentioned repeatedly by entrepreneurs as the strongest barrier to growth.
As many as 81% gave a negative rating on this aspect whereas the respective
percentage in the last year’s edition was by 17 points lower.
Notably, proﬁtability slipped by two positions in the ranking. This year, 66%
of those surveyed expressed a negative view on proﬁtability (up by 7 points
since the last year’s edition).
Ocena polskiego sektora poligraﬁcznego pod względem poszczególnych parametrów
How would you rate the Polish printing industry on these parameters?
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
Source: KPMG in Poland.
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Z deklaracji polskich firm poligraficznych wynika, że blisko
połowa badanych odnotowała w 2011 roku wzrost sprzedaży
Nearly a half of Polish printing enterprises recorded
an increase in sales in 2011 vis-a-vis 2010
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Kondycja gospodarcza sektora poligraficznego
w Polsce oczami przedsiębiorców
Economic standing of Poland’s printing industry
as seen by entrepreneurs
We wcześniejszej części raportu przedstawione zostały dane statystyczne na temat sektora. Ich analiza będzie pełna dopiero
po konfrontacji z deklaracjami dotyczącymi aktualnej kondycji sektora wynikającymi z badania ankietoweago. W ten sposób można uzyskać całościowy obraz sytuacji panującej w branży oraz
uzyskać przesłanki do prognozowania, które zostanie przedstawione w ostatniej części raportu.

Earlier on in the report we presented sectoral statistics. However,
analysis of those data will not be complete until confronted with
survey ﬁndings on the current standing of the industry. This will
give us a comprehensive picture of the situation and input material
for forecasts in the last section of this report.
Based on declarations made by Polish printing enterprises, nearly a
half of them recorded an increase in sales in 2011 vis-à-vis 2010. Just
under one in four respondents said their sales declined. As in last year,
the overall growth in sales was mostly driven by medium and large
enterprises. As many as 56% of the largest surveyed entities reported
rising sales (in contrast, the respective percentage for micro-companies
reached only 32%).
Last year’s distribution of responses was nearly identical, which may
indicate that the industry experienced systematic growth.
As in last year, the questionnaire asked about the estimated change
in sales in 2011 versus 2010. Some enterprises refused to provide this
kind of information, yet the vast majority did give an answer. When
reporting increases, the most common ﬁgure was max. 6-10% within a
year. Interestingly, one in ten companies expected growth in sales as
high as 20%+ in 2011. Among those who mentioned a decline, the
ﬁgures were moderate, usually 6-10%. The distribution of answers to

Z deklaracji polskich ﬁrm poligraﬁcznych wynika, że blisko połowa
badanych odnotowała w 2011 roku wzrost sprzedaży w stosunku
do 2010 roku. Z kolei niespełna co czwarty uznał, że jego sprzedaż spadła. Podobnie jak w ubiegłym roku okazało się, że o łącznym wzroście
branży decydowały przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa.
Wśród największych ankietowanych podmiotów aż 56% zadeklarowało wzrost sprzedaży (dla porównania wśród mikroprzedsiębiorstw ten
odsetek wyniósł jedynie 32%).
Ubiegłoroczna struktura odpowiedzi wyglądała niemal identycznie,
co może świadczyć o systematycznym wzroście branży.
Podobnie jak w ubiegłym roku w kwestionariuszu znalazło się pytanie
na temat szacunkowej wielkości zmiany sprzedaży w 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem. Niektóre z przedsiębiorstw nie chciały przedstawić
tego typu informacji, jednak zdecydowana większość udzieliła odpowiedzi. W przypadku wzrostów sprzedaży najczęściej deklarowany był poziom
sięgający maksymalnie 6-10% rocznie. Co ciekawe, co dziesiąta badana ﬁrma zadeklarowała wzrost sprzedaży w 2011 roku aż o 20% i więcej. Wśród
spadków najczęściej wymieniany był ten umiarkowany, wynoszący 6-10%.
Uzyskana struktura jest bardzo podobna do ubiegłorocznej, choć w tegorocznej edycji odnotowano mniej deklaracji na temat spadków przekraczających w 2011 roku ponad 16% w skali roku.
Drugim ważnym obszarem analizy był stopień wykorzystania mocy
produkcyjnych. Na potrzeby badania przyjęto założenie, że 100 procen-

Poziom zmiany sprzedaży w 2011 roku w stosunku do 2010 roku
Change in sales, 2011 versus 2010
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
Source: KPMG in Poland.
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towe wykorzystanie mocy produkcyjnych oznacza pracę przez 24 godziny na dobę przez 6 dni w tygodniu. Biorąc pod uwagę wszystkie badane przedsiębiorstwa, otrzymano stopień wykorzystania mocy
produkcyjnych zbliżony do 60% (dokładnie 58%). Jest to poziom, który
wyjaśnia pracę maszyn w przeciętnym zakładzie poligraﬁcznym na jedną zmianę przez 6 dni w tygodniu. Widać to ewidentnie po mikroprzedsiębiorstwach, w których stopień wykorzystania mocy produkcyjnych
wyniósł 46%. Warto zwrócić uwagę także na wynik średnich i dużych
przedsiębiorstw, który przekroczył 75%. Wartość ta obrazuje pracę
w systemie zmianowym. Jak wynika z deklaracji przedsiębiorców, system dwuzmianowy w dużych zakładach poligraﬁcznych jest normą. Zdarzały się także odpowiedzi przedstawiające trójzmianowy system pracy.
W ten sposób według przyjętej deﬁnicji 100-procentowego wykorzystania mocy produkcyjnych w niektórych zakładach deklarowany poziom przekraczał nawet 100%.
Dalszy rozwój sektora, a także wzrost sprzedaży jest możliwy dzięki
zapasowi mocy produkcyjnych. Jak wynika z deklaracji przedsiębiorstw
poligraﬁcznych, można oczekiwać dalszego zwiększenia wykorzystania
tych zapasów. W ten sposób można zakładać dalszy wzrost wartość sektora poligraﬁcznego w Polsce. Blisko 50% badanych przedsiębiorstw
stwierdziło, że wykorzystanie mocy produkcyjnych powinno w ciągu
2012 roku wzrosnąć. Dodając do tego fakt, że tylko co dziesiąty badany zadeklarował spadek wykorzystania mocy produkcyjnych, można oczekiwać zwiększenia produkcji.
Stosunkowo duża grupa przedsiębiorstw (20%) planuje zwiększenie
wykorzystania mocy produkcyjnych w umiarkowany sposób (6-10 p.
procentowych) w ciągu najbliższego roku. To przedsiębiorcy z tej grupy
w znaczący sposób przyczynili się do ogólnego wyniku związanego ze
zwiększeniem wykorzystania mocy produkcyjnych. Najczęściej deklarowany spadek wahał się również w granicach 6-10 p. procentowych. Deklarowany wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych może owocować
wzrostem produkcji na rzecz rynków zagranicznych.
Ubiegłoroczne badanie pokazało, że dokładnie połowa badanych ﬁrm
była obecna na rynkach zagranicznych. W tym roku ten odsetek obniżył
się o 3 p. procentowe i obecnie wynosi 47%. Minimalny spadek mieści
się w granicach błędu statystycznego. O obecności na zagranicznych
rynkach decydują przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa.

this question is very similar to that obtained last year. However, this
year’s edition brought far fewer mentions of a decline over 16% during
the year.
The utilisation of production capacities was another important area
of analysis. For the purposes of our survey we assumed that 100%
utilisation of production capacities means that the plant/shop operates
24 hours a day, 6 days in a week. Utilisation of production capacities in
the total sample was close to 60% (more precisely: 58%). This level
accounts for work performed in an average printing plant during one
shift for 6 days in a week. This is clearly visible in micro-companies,
where utilisation of capacities reached 46%. Notably, the result for
medium and large enterprises exceeded 75%. This value reﬂects work
performed under a shift-based system. The interviewed entrepreneurs
claimed that large printing plants normally apply a two-shift system. In
some responses a three-shift system was also mentioned. Therefore,
based on our deﬁnition of 100% capacity utilisation, some plants even
exceeded 100%.
Further growth of the industry, as well as an increase in sales, is
possible through available unutilised capacities. Based on claims made
by printing enterprises, we may expect further utilisation of those
capacities. This is likely to lead to further increase in the value of the
printing industry in Poland. Nearly 50% of the surveyed companies
expected the utilisation of their production capacities to rise in 2012.
Coupled with the fact that only one in ten respondents expected the
degree of utilisation to decline, we may expect the industry’s output to
go up.
A relatively large group of companies (20%) expect a moderate
increase in their utilisation of production capacities (by 6-10 percentage
points) during the coming year. It is those companies that largely
contributed to the overall result related to an increased use of capacities.
As regards declines, 6-10 points was the most common ﬁgure again.
The anticipated increase in utilisation of production capacities might
lead to a higher output delivered to foreign markets.
Our last year’s study showed that exactly a half of the surveyed
companies were present on foreign markets. This year, the percentage
dropped by 3 points, now amounting to 47%. This minor decline falls
within the statistical error margin. Foreign presence was reported mostly

Jaki jest obecny stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w Państwa ﬁrmie?
What is the current utilisation of production capacities in your company?

Jak zmieni się stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w Państwa ﬁrmie w 2012 roku
w stosunku do 2011 roku?
How will the utilisation of production capacities in your company change in 2012 versus 2011?
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
Source: KPMG in Poland.
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W ich przypadku aż 83% zadeklarowało sprzedaż swoich produktów
i usług na innych rynkach. W przedsiębiorstwach zatrudniających mniej
niż 50 osób widać znacząco mniejszy udział ﬁrm sprzedających swoje
produkty i usługi na rynkach zagranicznych. W przypadku małych przedsiębiorstw tylko 1/3 z nich jest obecna za granicą, w przypadku mikroprzedsiębiorstw natomiast ten odsetek wyniósł jedynie 15%.
Struktura obecności na rynkach zagranicznych według segmentu technologicznego przedstawia się zgodnie z oczekiwaniami. Aż 86% ﬁrm
ﬂeksograﬁcznych jest obecnych na rynkach zagranicznych. W najmniejszym stopniu na rynkach zagranicznych obecne są zakłady specjalizujące się w usługach introligatorskich oraz przygotowalnie. W tym
przypadku porównania z ubiegłoroczną edycją badania są ograniczone
ze względu na uwzględnienie w klasyﬁkacji technologicznej jedynie dominującej technologii przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcy pytani o kierunki eksportu swych produktów oraz usług
w pierwszej kolejności wymieniali rynek niemiecki. W dalszej kolejności wskazywano na Francję, Czechy, Austrię i Słowację. Rzadziej pojawiały się odpowiedzi wskazujące na eksport do Wielkiej Brytanii, USA
czy Rosji.
Z deklaracji przedsiębiorstw zajmujących się eksportem wynika, że
w 2011 roku przychody z eksportu stanowiły ok. 42% ich całkowitych
rocznych przychodów. Gdyby to uogólnić na cały sektor, średnie przedsiębiorstwo funkcjonujące na polskim rynku zanotowałoby przychody
z eksportu na poziomie blisko 20% swoich rocznych przychodów.
Na cały sektor ma również duży wpływ wykorzystanie funduszy pomocowych. Analizując badanie ankietowe, stwierdzono, że dokładnie
30% przedsiębiorstw poligraﬁcznych zadeklarowało korzystanie z funduszy unĳnych w ciągu ostatnich 2-3 lat, z funduszy rządowych – 3%,
podobnie jak z samorządowych – 3%. W porównaniu z ubiegłoroczną

by medium and large companies. In that case as many as 83% claimed
they sold products and services to other countries. As regards companies
employing under 50 people, the share of those reporting foreign
presence is signiﬁcantly lower. Only 1/3 of small enterprises sell to other
countries whereas the respective percentage for micro-companies is a
mere 15%.
The structure of foreign presence by technology segment is close to
what might be expected. As many as 86% ﬂexo printing businesses have
established a foreign presence. This international dimension is least
widespread among bookbinding and prepress companies. In this case,
comparison with the last year’s edition is limited given that
technological classiﬁcation was based on the dominant technology only.
When asked about export destinations for their products and services,
the respondents mostly mentioned the German market. Further on, they
also indicated France, Czech Republic, Austria and Slovakia. Less
common answers included United Kingdom, USA or Russia.
Answers provided by exporting companies show that export revenues
in 2011 accounted for approx. 42% of their total annual revenues. If we
extrapolate this ﬁgure onto the industry as a whole, the ﬁgure of exports
per an average company operating on the Polish market would account
for nearly 20% of its annual revenues.
The situation of the printing industry is largely impacted by the
utilisation of aid funding. When analysing the survey data, we found
that exactly 30% of printing companies reported using EU funding
during the past 2-3 years. Central government funding was reported by
3%, and local government funding also by 3%. In comparison with the
last year’s edition, utilisation of EU funding went up by as many as 10
points. This shows how attractive EU funding turned out to be for the
Polish printing community during the past 12 months.

Zmiana stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w 2012 roku w stosunku do 2011 roku
Anticipated change in utilisation of production capacities in 2012 versus 2011
-5%

0%

Wzrośnie >25 p. proc.
Up by >25 points

5%

10%

ogólem
Tota

47%

średnie i duże
Medium and large

7%

Wzrośnie o 11-15 p. proc.
Up by 11-15 points

53%

6%

mikro
Micro

20%

Wzrośnie o 0-5 p. proc.
Up by 0-5 points

17%

83%

małe
Small

Wzrośnie o 6-10 p. proc.
Up by 6-10 points

33%

67%

15%

85%

8%

Spadnie o 0-5 p. proc.
Down by 0-5 points

Spadnie o 16-20 p. proc.
Down by 16-20 points

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

25%

3%

Wzrośnie o 16-20 p. proc.
Up by 16-20 points

Spadnie o 11-15 p. proc.
Down by 11-15 points

20%

2%

Wzrośnie o 21-25 p. proc.
Up by 21-25 points

Spadnie o 6-10 p. proc.
Down by 6-10 points

15%

Czy sprzedają Państwo swoje produkty oraz usługi na rynkach zagranicznych?
Do you sell products and services to foreign markets?

druk cyfrowy
Digital printing

1%

50%

ﬂeksodruk
Flexo printing

3%

1%

Spadnie >25 p. proc.
Down by >25 points

1%

sitodruk
Screen printing
usługi introligatorskie
Bookbinding

14%

49%

przygotowalnia
Prepress 8%

2%

Spadnie o 21-25 p. proc.
Down by 21-25 points

86%

offset
Offset printing

1%

50%

51%
92%

29%

71%
100%

tak
nie
Yes
No
N=230
Uwaga: przedsiębiorstwa w danym segmencie prezentowane są według deklarowanej głównej
stosowanej technologii (bez względu na pozostałe technologie stosowane w przedsiębiorstwie)
Note: Companies are classiﬁed to segments based on their declared main technology
(regardless of any other technologies used in the same business)
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N=230 (wartości nie sumują się do 100%. Na wykresie nie przedstawiono respondentów,
którzy uznali, że sprzedaż stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w 2012 roku nie ulegnie
zmianie w stosunku do 2011 roku)
(Values on the chart do not add up to 100%. The chart does not include respondents who anticipated
their 2012 to remain unchanged vis-à-vis the 2011 levels)
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland.
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edycją badania odsetek wykorzystania funduszy unĳnych wzrósł aż o 10
p. procentowych. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy cieszyły się fundusze europejskie w polskim środowisku poligraﬁcznym.
Dokładnie 29% przedsiębiorców, którzy skorzystali z funduszy w ciągu ostatnich 2-3 lat, deklaruje, że przeznaczy je na rozwój eksportu; dokładnie taka sama część badanych – na szkolenie personelu.
Mimo tego że środki unĳne już się wyczerpują, wciąż nie brakuje chętnych, którzy deklarują zamiar ich wykorzystania. Około 47% badanych
jest zainteresowanych skorzystaniem z tego typu pomocy w ciągu najbliższych 2-3 lat. Ten odsetek spada w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania (z poziomu 52%) – najprawdopodobniej ze względu
na obecną sytuację gospodarczą i kończące się środki pomocowe w ramach obecnej perspektywy ﬁnansowej. Widać także relatywnie duży
wzrost zainteresowania pozostałymi funduszami. Szczególnie fundusze
samorządowe powinny cieszyć się stopniowo coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. W najbliższej przyszłości ich wykorzystanie deklaruje 6% ankietowanych. Także w przypadku funduszy
rządowych rośnie odsetek ﬁrm zainteresowanych ich wykorzystaniem
(do 5% w ciągu najbliższych 2-3 lat). Kwestią dyskusyjną pozostaje odpowiedź na pytanie, w jak dużym stopniu deklaracje przedsiębiorców
przemienią się w rzeczywiste pozyskanie funduszy i jaka będzie skuteczność polskich zakładów poligraﬁcznych w ich pozyskiwaniu w porównaniu do przedstawicieli pozostałych gałęzi przemysłu przetwórczego.
Na podstawie deklaracji przedsiębiorców po raz pierwszy w tegorocznej edycji badania opracowano kompleksową analizę SWOT dla całego sektora. Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu mogli wskazać
wszystkie cztery składowe analizy. Do każdej kategorii (silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia) zostały dopuszczone po trzy elementy,
które otrzymały najwięcej wskazań ze strony przedsiębiorców.
Jako mocne strony sektora przedsiębiorstwa poligraﬁczne uznały dostęp do know-how oraz nowoczesnej technologii, dostępność papieru
i innych materiałów, a także kwaliﬁkacje kadry. Z kolei jako słabe strony wskazane zostały koszty materiałowe, poziom marż oraz koszty zakupu i serwisu urządzeń.
Przedsiębiorcy mieli większe wątpliwości dotyczące czynników zewnętrznych (szczególnie szans), na które sektor poligraﬁczny nie ma bezpośredniego wpływu. Dwa pierwsze czynniki należące do szans są

Exactly 29% of entrepreneurs who made use of aid funding during
the past 2-3 years claimed they would earmark it for export development
and the same proportion intended to spend it on staff training.
Despite the nearing end of EU funding, quite many companies still
intend to use it. Approx. 47% of the respondents are interested in
making use of this kind of aid in the coming 2-3 years. This percentage
has dropped since the previous edition (from 52%), most probably due
to the current economic situation and the nearing exhaustion of aid
funding available within the current EU ﬁnancial framework. We have
also recorded considerable interest in other types of aid funding. In
particular, funds available from local governments should draw
increasing interest among entrepreneurs. 6% of those surveyed declared
their intent to use such funds in the near future. Central government
funding also attracts a growing interest among companies (up to 5% in
the coming 2-3 years). It is still debatable to what extent such claims
will translate into successful applications and how effective printing
companies will be in obtaining such funding in comparison with other
manufacturing industries.
Based on answers provided by the surveyed companies, a SWOT
analysis for the entire industry was prepared this year for the ﬁrst time.
Participating entrepreneurs were free to name all four components of
SWOT analysis. Three elements with the highest number of mentions
were allowed for each category (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats).
When considering strengths, printing companies mentioned access to
know-how and state-of-the-art technologies, availability of paper and other
materials, as well as staff qualiﬁcations. In turn, weaknesses included costs
of materials, margin levels, costs of machinery and maintenance.
Entrepreneurs were more doubtful about external factors (especially
opportunities) which remain beyond the industry’s control. The ﬁrst two
factors listed under opportunities are in line with expectations, yet the
order might seem surprising. As many as 81% of the respondents
decided that demand for printing services in other countries was an
opportunity. The second most mentioned factor (71%) was the demand
for printing services within Poland. The linkage between those two
perceived opportunities and the importance of exports and the presence
of Polish companies on other markets may reﬂect the constantly growing
role of Poland’s printing industry on European markets.

Czy korzystali Państwo w ciągu 2-3 ostatnich lat z funduszy pomocowych?
Did you use aid funding in the last 2-3 years?

Czy zamierzają Państwo w ciągu najbliższych 2-3 lat korzystać z funduszy?
Do you intend to use aid funding in the next 2-3 years?
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zgodne z oczekiwaniami, choć ich kolejność może wydawać się zaskakująca. Aż 81% badanych uznało, że szansą dla polskiego sektora poligraﬁcznego jest popyt na usługi poligraﬁczne za granicą. Na drugim
miejscu (71%) znalazł się popyt na usługi poligraﬁczne w kraju. Powiązanie tych dwóch deklarowanych szans wraz ze znaczeniem eksportu
oraz obecnością polskich ﬁrm na rynkach zagranicznych może wskazywać na stały wzrost znaczenia polskiej poligraﬁi na rynku europejskim.
Dosyć ciekawy wydaje się wybór trzeciego elementu uznanego jako
szansa. Ponad 1/3 badanych przedsiębiorstw wskazała na rozwój cyfrowych nośników informacji. Z opinii badanych podmiotów wynika, że
rozwój tych elementów wymusza wśród zakładów poligraﬁcznych zdecydowanie większą kreatywność w celu rywalizowania z konkurentami
bezpośrednio niepochodzącymi z tej samej branży. Przedsiębiorcy zauważają jednak, że możliwe jest również powiązanie produktów poligraﬁcznych z cyfrowymi nośnikami informacji. Wypracowanie
odpowiednich rozwiązań może przyczynić się do równoległego wzrostu obu rynków.
Najmniej wątpliwości przedsiębiorcy mieli ze wskazaniem zagrożeń.
Zdecydowana większość (88%) uznała, że zagrożeniem dla rozwoju sektora poligraﬁcznego są wymogi i regulacje prawno-administracyjne. Nieco mniej wskazało na rozwój mediów elektronicznych (77%) oraz
sytuację gospodarczą na świecie (75%). Ostatni czynnik ma powiązanie
z wyraźnym nastawieniem coraz większej grupy przedsiębiorców
na działalność eksportową.

The choice of the third opportunity factor seems rather interesting.
More than 1/3 of those surveyed mentioned development of digital data
carriers. In the opinion of the surveyed enterprises, developments in this
area force them to be much more creative in order to compete against
players who do not operate in the same industry. However, companies
notice that it is also possible to link printing products with digital data
carriers. If successful solutions are developed, this may boost parallel
growth in both industries.
Threats were easy to identify. The vast majority (88%) of companies
saw legal and administrative regulations and requirements as a threat
to growth. Slightly fewer respondents indicated developments in
electronic media (77%) and the global economic situation (75%). The
latter factor is linked with the ever stronger focus on export among an
increasing group of companies.

Analiza SWOT sektora poligraﬁcznego w Polce
SWOT analysis – Printing industry in Poland
MOCNE STRONY/STRENGTHS
dostęp do know-how i nowoczesnej technologii
Access to know-how and state-of-the-art technologies
dostępność papieru i innych materiałów
Availability of paper and other materials
kwaliﬁkacje kadry
Staff qualiﬁcations

SŁABE STRONY/WEAKNESSES
koszty materiałowe
Cost of materials
poziom marż
Margin levels
koszty zakupu i serwisu urządzeń
Cost of purchase and maintenance of machinery

73%
72%
64%

77%
69%

ZAGROŻENIA/THREATS

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

83%

wymogi i regulacje prawno-administracyjne
Legal and administrative regulations and requirements
rozwój mediów elektronicznych
Developments in electronic media
sytuacja gospodarcza na świecie
Global economic situation

81%
71%
34%

N=230
Uwaga: obok czynników podano odsetek wskazań przez przedsiębiorców
Note: The table shows factors and respective percentages of mentions in the survey
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Blisko co czwarty pracownik firm poligraficznych w Polsce
posiada wykształcenie wyższe (23%) lub poligraficzne (24%)
Nearly one in four people has a university degree (23%)
or specialised educational background in printing (24%)
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Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich
przedsiębiorstwach poligraficznych
HR management in Polish printing companies
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) odgrywa coraz większą rolę we wszystkich ważniejszych segmentach przemysłu we współczesnej gospodarce. Wydajne wykorzystanie potencjału pracowników może przyczynić się do szybszego rozwoju przedsiębiorstwa
i poprawienia jego pozycji na rynku.

Human resources management (HRM) plays an increasing role
in all major industries of modern economies. An efﬁcient use of
workforce may accelerate business and improve market positions.
Our survey has shown that nearly one in four people working in Polish
printing enterprises has a university degree (23%) or specialised
educational background in printing (24%). It is interesting to look at these
data across size categories. The largest companies, employing 50 or more
people, have the relatively smallest proportion of staff with specialised
background (17% for university degrees and 20% for education in printing).
The largest proportion of qualiﬁed workforce can be found in microcompanies (respectively: 33% and 29%). Such ﬁndings are hardly
surprising. In large companies, many workers are able to perform simple
activities needed to operate a printing machine after adequate training. In
contrast, is it usually one person (e.g. the owner) with specialised education
who performs most work single-handedly in the smallest companies.
Training, outsourced to specialised external providers, is another
important area in HRM. This aspect is particularly important when staff’s
education does not fully correspond with job requirements. Therefore,
it is hardly surprising that technology-related training was the most
popular type. Printing technologies are essentially different and require
a specialised use of printing machines. As many as 40% of all surveyed
companies conducted technology training in the past year. The other
three popular training areas received similar scores. Nearly 1/3 of
printing enterprises held training in ﬁnance, taxation and sales skills.
The remaining types of training which were mentioned relatively
frequently covered topics that are subject to legal regulations, such as
work safety & hygiene, ﬁre safety etc.
This year’s edition also probed into issues which have a considerable
impact on workforce and deﬁne development opportunities for staff in the
near future. Our study has found that most printing enterprises attach
relatively high importance to environmental issues. As many as 55% of the
participating companies developed a waste management strategy or already

Z przeprowadzonych badań wynika, że blisko co czwarty pracownik
ﬁrm poligraﬁcznych w Polsce posiada wykształcenie wyższe (23%) lub
poligraﬁczne (24%). Ciekawie przedstawiają się te dane w zależności
od wielkości przedsiębiorstw. W przypadku największych ﬁrm biorących
udział w badaniu, w których zatrudnienie przekracza 50 osób, stosunkowo najmniej pracowników posiada wykształcenie specjalistyczne
(przedstawiało się ono na poziomie 17% wyższe i 20% poligraﬁczne).
Najwięcej wykwaliﬁkowanych pracowników można znaleźć w mikroprzedsiębiorstwach (odpowiednio 33% pracowników z wykształceniem
wyższym i 29% z wykształceniem poligraﬁcznym). Takie wyniki nie powinny dziwić. W dużych przedsiębiorstwach wielu pracowników
po przejściu odpowiednich szkoleń jest w stanie wykonywać wskazane
czynności związane z najprostszą obsługą maszyn poligraﬁcznych. Natomiast w najmniejszych ﬁrmach często jedna osoba (np. właściciel) ze
specjalistycznym wykształceniem ﬁrmy samodzielnie koordynuje większość prac.
Kolejnym ważnym obszarem z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi są szkolenia prowadzone przez zewnętrzne, wyspecjalizowane instytucje. Szkolenia są szczególnie ważne wtedy, gdy wykształcenie
pracowników może nie do końca pokrywać się z wymogami danego
stanowiska pracy. Trudno zatem się dziwić, że najpopularniejszym rodzajem szkoleń były te z zakresu technologii. Poszczególne technologie
drukarskie zasadniczo różnią się między sobą, a dodatkowo powiązane

Jaki procent pracowników w Państwa ﬁrmie posiada wykształcenie wyższe, a jaki poligraﬁczne?
What is the percentage of your employees with university degrees and with specialised
educational background in printing?
35%

33%

30%
25%

Czy w Państwa ﬁrmie w ostatnim roku prowadzone były szkolenia personelu przez instytucje zewnętrzne
w poszczególnych segmentach?
Thinking of the past year, did your company organise outsourced staff training in these areas?
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z nimi jest odpowiednie użytkowanie maszyn drukarskich. Biorąc
pod uwagę wszystkie badane przedsiębiorstwa, aż w 40% z nich
w ostatnim roku przeprowadzono szkolenia technologiczne. Pozostałe
trzy popularne segmenty odnotowały bardzo zbliżone do siebie wyniki.
W blisko 1/3 przedsiębiorstw poligraﬁcznych przeprowadzono szkolenia z zakresu ﬁnansów, podatków i sprzedaży.
Pozostałe stosunkowo często wymieniane rodzaje szkoleń obejmowały swoim zakresem te obszary tematyczne, które są regulowane
prawnie, np. szkolenia BHP, szkolenia przeciwpożarowe itp.
W tegorocznej edycji badania zostały również sprawdzone kwestie,
które w znaczący sposób wpływają na personel ﬁrmy oraz wyznaczają
możliwości rozwoju w najbliższej przyszłości. Jak wynika z badania, dla
większości ﬁrm poligraﬁcznych kwestie ekologii mają relatywnie dużą
wartość. Aż 55% badanych ﬁrm opracowało bądź już wcześniej miało
opracowaną strategię zarządzania odpadami. W obliczu spowolnienia
gospodarczego oraz systematycznego ograniczania wydatków kwestie
regulacji odpadami oraz możliwości wtórnego pozyskiwania surowców
nabrały większego znaczenia. Co więcej, częściowo element ten jest regulowany prawnie i wymusza stosowanie odpowiednich rozwiązań
przez zakłady poligraﬁczne. Zgodnie z oczekiwaniami im większa ﬁrma,
tym częściej wdrażana jest w niej polityka zarządzania odpadami. Wśród
średnich i dużych przedsiębiorstw jedynie 17% nie wdrożyło żadnego
rozwiązania w tym zakresie. Biorąc pod uwagę tylko te ﬁrmy, które zatrudniają mniej niż 50 osób, przedsiębiorstwa, które nie wdrożyły polityki w zakresie ekologii, przeważają nad tymi, które wprowadziły także
rozwiązania (odpowiednio strategię zarządzania odpadami miało opracowaną bądź opracowało 46% małych przedsiębiorstw i 27% mikroprzedsiębiorstw).
Blisko połowa respondentów uznała, że w ciągu ostatnich 2-3 lat
wdrożyła istotne innowacje. Ponownie w największym stopniu za taki
wynik odpowiadają średnie i duże ﬁrmy. W poprzedniej edycji badania
przedsiębiorstwa poligraﬁczne zostały zapytane o plany związane
z wdrożeniem innowacji – niespełna 70% uznało, że planuje je wprowadzić w ciągu najbliższych 2-3 lat. Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne, że odsetek ﬁrm, które wdrożą innowacje (rozumiane jako
istotne usprawnienia procesowe, organizacyjne, produktowe i marketingowe), będzie stopniowo rósł.
40% przedsiębiorstw zadeklarowało korzystanie w ciągu ostatniego
roku z usług ﬁrm doradczych. W relatywnie silnie rozdrobnionym sektorze jest to dość dobry wynik. Tego typu usługami są zainteresowane
głównie ﬁrmy zatrudniające powyżej 50 osób. Aż 6 na 10 ﬁrm z grupy
średnich i dużych przedsiębiorstw poligraﬁcznych korzystało w ciągu
ostatniego roku z usług ﬁrm doradczych. Ten odsetek był zdecydowanie niższy w przypadku mniejszych przedsiębiorstw.
Dodatkowym bodźcem rozwoju są nakłady ponoszone na badania.
Tutaj jedynie 15% ﬁrm zadeklarowało przeznaczenie środków w ciągu
ostatniego roku na ten obszar. Gdyby jednak wziąć pod uwagę tylko
przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników, wówczas okazuje się, że co czwarte z nich poniosło wydatki na badania. Trudno oczekiwać, że mniejsze ﬁrmy będą się angażować w tego typu działalność.
W większości sektorów to raczej duże ﬁrmy stać na ponoszenie nakładów na badania i rozwój. Wypracowane rozwiązania są powielane
przez mniejsze ﬁrmy.

had such a strategy in place. In the light of economic downturn and systematic
cost cutting, waste regulations and availability of recycled materials became
more important. Moreover, this element is partially regulated by the law,
which means that printing companies must apply adequate solutions to
ensure compliance. As may have been expected, the larger the company, the
more likely it is to apply a waste management policy. Only 17% of medium
and large enterprises had not implemented any waste management solutions.
If we look at companies employing under 50 people, those which did not
implement any environmental policies were more numerous than those which
did (respectively 46% of small enterprises and 27% of micro-companies
implemented a waste management strategy or had one in place).
Nearly a half of the respondents reported signiﬁcant innovations in
the past 2-3 years. Again, mostly medium and large companies were
responsible for this result. In the previous edition, printing companies
were asked about their innovation plans: under 70% said they planned
to implement such innovations in the coming 2-3 years. It seems likely,
therefore, that the percentage of innovating companies (with
‘innovation’ understood as a signiﬁcant process, organisational, product
or marketing improvement) will gradually increase.
40% of companies claimed they used outsourced advisory services
in the past year. This is a fairly good result for such a fairly fragmented
industry. Interest in such services was mostly reported by companies
employing over 50 people. As many as 6 out of 10 medium and large
printing enterprises used advisory services in the past year. The
respective percentage for smaller companies was signiﬁcantly lower.
Research and development outlays provide an additional stimulus for
business. Here, only 15% of companies reported expenditure in this ﬁeld
during the past year. However, if we narrow it down to companies
employing 50+ people, then one in four of them reported some R&D
outlays. It is unrealistic to expect smaller companies to undertake such
efforts. In most industries it is usually the large players that can afford
R&D expenditures. Their solutions are subsequently employed by smaller
companies.

83%

Czy ﬁrma w ciągu ostatnich 2-3 lat…
During the past 2-3 years, did your company…?
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incur any R&D outlays
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Informatyzacja polskich przedsiębiorstw
poligraficznych
Informatisation of Polish printing enterprises
Wdrożenie nowoczesnych technologii IT przyczyniło się do znacznego podniesienia poziomu informatyzacji polskich przedsiębiorstw poligraﬁcznych. Rozwój mediów elektronicznych oraz
cyfrowych nośników informacji z jednej strony stanowi zagrożenie
dla rozwoju poligraﬁi, z drugiej jednak stwarza szanse na wykorzystanie nowoczesnych technologii do wzbogacenia oferty własnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo Internet znacząco wpłynął
na funkcjonowanie oraz sposób obsługi klienta przez zakłady poligraﬁczne.

Implementation of state-of-the-art information technologies has
largely enhanced the informatisation in Polish printing enterprises.
On the one hand, developments in electronic media and digital
data carriers represent a threat to the industry but, on the other,
they create opportunities for modern technologies which can be
used to expand the range of products and services. Additionally,
the Internet has had a signiﬁcant impact on printing businesses
and customer service processes.
The results of our survey among printing companies clearly show how
the Internet has impacted their business. According to respondents’
estimates, up to 53% of orders are placed electronically. This means that
just under a half of orders are handled via other channels (directly at
the facility, through a sales representative or by phone). Entrepreneurs’
comments indicate that inquiries submitted electronically are becoming
standard practice in Poland, and adequate order handling is likely to
give a signiﬁcant boost to revenues. Our survey has also shown that a
half of printing jobs are accepted online.
Products offered by the printing industry are so diversiﬁed that the
company size does not easily translate into the scale of orders submitted
and jobs accepted electronically. It is worth noting, however, that
differences exist across segments. Notably, companies specialising in
digital printing report a particularly high share of orders submitted and
jobs accepted online. Interestingly, nearly 3/4 of digital printing orders
are accepted online, without physical inspection of a draft product. Such

Wyniki badania wśród przedsiębiorców poligraﬁcznych wyraźnie pokazują sposób, w jaki sposób Internet wpływa na ich funkcjonowanie.
Według szacunków ankietowanych nawet 53% zamówień jest składanych drogą elektroniczną. Oznacza to, że nieco mniej niż połowa zamówień odbywa się w inny sposób (bezpośrednio w zakładzie,
za pośrednictwem handlowca lub telefonicznie). Z komentarzy przedstawicieli branży wynika, że zapytania składane drogą elektroniczną stają się w tej chwili standardem także w Polsce, a ich odpowiednia
obsługa może przyczynić się do znaczącego wzrostu przychodów przedsiębiorstw. Rezultaty badania pokazują, że połowa zleceń jest także akceptowana poprzez Internet.
Produkty sektora poligraﬁcznego są na tyle zróżnicowane, że wielkość ﬁrmy nie ma istotnego przełożenia na poziom zamówień i odsetek
zleceń akceptowany drogą elektroniczną. Warto jednak zwrócić uwagę
na różnice między przedstawicielami poszczególnych segmentów ryn-

Proszę podać szacunkowy poziom zamówień, który jest składany drogą elektroniczną oraz szacunkowy
poziom zleceń, który jest akceptowany poprzez Internet.
What is the estimated share of orders placed electronically and the estimated share
of jobs accepted online?
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ku. Szczególnie należy odnotować zarówno wysoki poziom składanych
zamówień, jak i akceptowanych zleceń przez Internet w przypadku ﬁrm
specjalizujących się w druku cyfrowym. Co ciekawe, blisko 3/4 zleceń
z zakresu druku cyfrowego jest akceptowane właśnie za pośrednictwem
Internetu – bez ﬁzycznego wcześniejszego obejrzenia projektu produktu. Tak duży wynik jest zgodny z oczekiwaniami, gdyż standardowy produkt w przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w druku
cyfrowym jest powszechnie znany. Jeśli chodzi o poziom zamówień, które są składane za pośrednictwem Internetu, dominują przygotowalnie
(66% ﬁrm specjalizujących się w tym segmencie rynku).
Jednocześnie Internet w najmniejszym stopniu wpływa na zakłady
poligraﬁczne, w których dominującą technologią są usługi introligatorskie. W tym przypadku jedynie 39% zamówień jest składanych drogą
elektroniczną, tylko co trzecie zlecenie natomiast jest akceptowane przez
Internet.
Drukarnie działające za pośrednictwem Internetu mogą konkurować
z tradycyjnymi zakładami poligraﬁcznymi przede wszystkim ceną swoich usług ze względu na ponoszenie mniejszych kosztów, co jest związane z uwarunkowaniami ich funkcjonowania. Z komentarzy niektórych
przedstawicieli branży wynika, że drukarnie internetowe mają szansę
na bardzo szybki rozwój na polskim rynku, ale nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla wszystkich segmentów rynku poligraﬁcznego.
Blisko 1/3 polskich przedsiębiorstw uznała, że w najbliższej przyszłości drukarnie internetowe w znacznym stopniu zyskają na znaczeniu,
a kolejne 40% – że w średnim. Oznacza to, że rynek jest nastawiony
na silną konkurencję ze strony nowych podmiotów. Biorąc pod uwagę
wielkość ﬁrm, okazuje się, że w największym stopniu konkurencji ze
strony drukarni internetowych obawiają się przedstawiciele małych ﬁrm.
Tutaj aż 75% badanych uznało, że znaczenie drukarni internetowych
wzrośnie w znacznym bądź w średnim stopniu. Co ciekawe, tego zagrożenia nie dostrzegają mikroprzedsiębiorstwa. Wśród nich blisko co
piąta ﬁrma uznała, że w najbliższych latach drukarnie internetowe
w ogóle nie zyskają na znaczeniu. Jest to interesujące stanowisko, gdyż
konkurencję ze strony drukarni internetowych powinny w największym
stopniu odczuć właśnie małe zakłady.
Na podstawie badania ﬁrm poligraﬁcznych stwierdzono, że 54%
z nich poszukuje zleceń za pośrednictwem przetargów internetowych,
z czego co trzeci robi to sporadycznie, co ósmy – często, a co dziesiąty

Czy Państwa ﬁrma poszukuje zleceń za pośrednictwem przetargów internetowych?
Does your company seek orders via online tendering?
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a high percentage is in line with expectations since the standard product
of the digital printing segment is commonly known. Prepress companies
come ﬁrst in the ranking as regards the share of orders placed online
(66% of companies in this segment).
Meanwhile, the Internet has exerted least inﬂuence on companies
specialising mostly in bookbinding: only 39% of their orders are placed
electronically and only one in three jobs is accepted via the Internet.
Printing shops which do business via the Internet can compete with
traditional printing companies primarily in terms of prices as they incur
lower costs in such operations. Some comments indicate that onlinebased companies have an opportunity to grow very fast in Poland but
do not represent immediate competition to all printing segments.
Nearly 1/3 of Polish enterprises thought that online printing businesses
would signiﬁcantly grow in importance in the near future and further 40%
felt such growth would be moderate. This means that the market
anticipates serious competition from new players. Considering size
segments, the strongest concerns about competition from online printing
were expressed by small companies. As many as 75% of that group
believed that the importance of online printing shops would grow in
importance signiﬁcantly or moderately. Interestingly, this threat is not
appreciated by micro-companies: nearly one in ﬁve of them felt that online
printing businesses would not become more important at all in the coming
years. This is an interesting position given that competition from online
printing is most likely to affect predominantly the smallest companies.
Our survey has found that 54% of printing enterprises seek to solicit
orders via online tenders. One third do so occasionally, one in eight does
so often and one in ten takes such steps regularly. On the other hand,
only 23% of the respondents never look for orders via the Internet. A
quarter of the surveyed printing companies own specialised software
to handle online orders. As may be expected, medium and large printing
companies use the most advanced tools to seek tenders online. This is
because those companies are also most likely to look for orders via this
channel. Consequently, 4 out of 10 printing enterprises employing 50+
people own specialised software to handle tenders online. As business
size declines, so do the related percentages: 17% for small companies
and 14% for micro-companies.
As Polish printing companies become more specialised, they
experience an increasing demand for dedicated software supporting
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– systematycznie. Z drugiej strony jedynie 23% ankietowanych w ogóle nie szuka zleceń za pośrednictwem Internetu. Co czwarty badany podmiot z sektora poligraﬁcznego posiada specjalistyczne oprogramowanie,
które służy do obsługi zleceń składanych drogą on-line. W największym
stopniu proces poszukiwania przetargów drogą elektroniczną został rozwinięty, zgodnie z oczekiwaniami, w średnich i dużych przedsiębiorstwach poligraﬁcznych. Jest to spowodowane faktem, że to właśnie ci
przedsiębiorcy w największym stopniu szukają zleceń w ten sposób.
Dlatego 4 na 10 ﬁrm poligraﬁcznych, które zatrudniają więcej niż 50
osób, posiada specjalistyczne oprogramowanie do obsługi przetargów
za pośrednictwem Internetu. Wraz z wielkością ﬁrmy ten odsetek spada i wynosi odpowiednio 17% dla małych ﬁrm i 14% dla mikroprzedsiębiorstw.
Wraz ze specjalizacją polskich zakładów poligraﬁcznych rośnie potrzeba stosowania specjalistycznych programów wspomagających podejmowanie decyzji, zarządzanie relacjami z klientami oraz zarządzanie
produkcją. Z deklaracji przedsiębiorców wynika, że już blisko 1/3 ﬁrm
poligraﬁcznych posiada specjalistyczny program do zarządzania produkcją. Jest to niezmiernie ważne z punktu widzenia oszczędności na etapie procesu produkcyjnego. W połączeniu z odpowiednią strategią
zarządzania odpadami możliwe jest efektywne wykorzystanie materiałów produkcyjnych i oszczędności w najbardziej kapitałochłonnym etapie produkcji. Oczywiście im większe przedsiębiorstwo, tym częściej są
stosowane tego typu rozwiązania. Zakup licencji odpowiedniego programu również wiąże się z relatywnie wysokimi opłatami, które mogą
nie gwarantować określonych korzyści dla mikropodmiotów.
Drugim ważnym specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym średnio przez co piąte badane przedsiębiorstwo jest specjalistyczny program do zarządzania ﬁrmą (np. system ERP). Jest to wydajne
narzędzie, które w znaczący sposób ułatwia oraz optymalizuje proces
podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Z kolei 16% ankietowanych
ﬁrm zadeklarowało wykorzystywanie programu do wsparcia sprzedaży

decision-making, customer relationship management and production
management. According to respondents’ statements, nearly 1/3 of
printing enterprises already own dedicated production management
software. This is essential in order to achieve savings at the stage of
production. In combination with an adequate waste management
strategy, input materials can be effectively used and savings achieved
at this stage of production which is characterised by the highest capital
intensity. Naturally, the larger the company, the more likely it is to
employ such solutions. Moreover, a purchase of a software license is
likely to entail substantial costs which will not necessarily pay off in the
case of micro-companies.
Business management software (e.g. ERP – Enterprise Resource
Planning) is another important type of software: it is used, on average,
by one in ﬁve companies. This is an efﬁcient tool which signiﬁcantly
optimises and facilitates business decision-making. In turn, 16% of the
surveyed companies claimed they used a CRM system to support sales.
This allows them to build long-term relations with customers and
present offers which meet customers needs and expectations. Such
systems are relatively widespread among small companies: 8% of those
employing 10 to 49 people reported using a CRM tool in their business.
Specialised software to manage business information (e.g. MIS –
Management Information System) is used relatively less commonly
(11%) by printing companies. Efﬁcient use of such systems depends on
the information load originating within the company and the related
processing needs. For this reason, MIS systems are used nearly
exclusively by medium and large entities: nearly a quarter of them report
using such software.Our survey also checked how printing companies
in Poland use the Internet in their operations. A company website has
become a standard tool: 84% of the respondents claimed their company
had its own website. Nearly a half (49%) manage their website in-house
whereas 35% outsource their web management. Other instruments play
a lesser role. 11% of companies declared using mass mailing software

Jakie oprogramowanie jest wykorzystywane w Państwa ﬁrmie?
What kind of software is used in your company?
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– systemu CRM. Dzięki temu możliwe jest budowanie długotrwałych
więzi z klientem oraz przedstawienie mu oferty zgodnie z jego wymaganiami i oczekiwaniami. Taki system stosowany jest stosunkowo często w małych ﬁrmach – 8% ﬁrm zatrudniających od 10 do 49 osób
zadeklarowało wykorzystywanie systemu CRM w swojej działalności.
Stosunkowo najrzadziej (11%) wykorzystywany przez przedsiębiorstwa poligraﬁczne jest specjalistyczny program do zarządzania informacją w organizacji – typu MIS. Jego efektywne stosowanie uzależnione
jest od ilości informacji powstających w ﬁrmie oraz sposobu i potrzeb
ich przetworzenia. Dlatego ten system znajduje zastosowanie prawie
wyłącznie w średnich i dużych ﬁrmach, spośród których blisko co czwarta deklaruje jego wykorzystanie.
W badaniu sprawdzono również, w jaki sposób ﬁrmy poligraﬁczne
w Polsce wykorzystują Internet w swojej działalności. Strona internetowa stała się już standardem – 84% ﬁrm deklaruje posiadanie własnej
witryny WWW. Blisko połowa (49%) zarządza nią przez swoich pracowników, a 35% powierza zarządzanie nią zewnętrznemu podmiotowi. Pozostałe elementy mają mniejsze znaczenie. Po 11% ﬁrm zadeklarowało
wykorzystywanie programu do masowego mailingu oraz posiadanie reklamy / banerów na branżowych portalach internetowych. Co ciekawe,
tylko 7% badanych wskazało na posiadanie proﬁlu na Facebooku, a 3%
na posiadanie konta na pozostałych portalach społecznościowych. Wydaje się, że w przyszłości odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących te
kanały komunikacji powinien się systematycznie zwiększać. Co więcej
– ﬁrmy, które nie zdecydują się na prowadzenie własnej strony internetowej, mogą uznać proﬁl na Facebooku bądź na innym portalu społecznościowym za wystarczający.

and the same percentage placed advertising/banners on trade portals.
Interestingly, only 7% of the respondents mentioned a Facebook proﬁle
and 3% had an account on other networking sites. The percentage of
companies using those communication channels is likely to grow
systematically in future. Moreover, companies which decide against
having their own website may consider their Facebook proﬁle or a proﬁle
on another social networking site to ensure sufﬁcient online presence.
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Przyszłość sektora
The future of the printing industry
Polski sektor poligraﬁczny znajduje się w bardzo ważnym momencie swojego rozwoju. W Europie i na świecie produkty polskiej
poligraﬁi cenione są przede wszystkim z powodu wysokiej jakości
oraz dobrej ceny. Dzięki stałemu zapotrzebowaniu na rynku krajowym, a także w coraz większej mierze na rynkach zagranicznych,
przedsiębiorstwa stale zwiększają swoje przychody, a sektor tworzy nowe miejsca pracy. Nawet najostrożniejsze prognozy zakładają systematyczny wzrost wartości sektora.

The Polish printing industry is at an important stage in its history.
Polish printing products are appreciated across Europe and
worldwide for their high quality and value for money. With the
constant demand on the domestic market, and an increasing
demand from foreign markets, companies continue to improve
their revenues, creating new jobs in the industry. Even the most
conservative forecasts predict a gradual increase of the industry’s
value.

Optymistyczne szacunki związane z najbliższą przyszłością można powiązać z prognozami sprzedaży przedsiębiorców poligraﬁcznych
na 2012 rok. Aż 55% twierdzi, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ich
sprzedaż powinna się zwiększyć. Jednocześnie zaledwie 14% uznało,
że ich sprzedaż może ulec zmniejszeniu. O wzroście w tym przypadku
decydują odpowiedzi średnich i dużych ﬁrm. W ich przypadku aż 2/3
przedsiębiorstw optymistycznie prognozuje wzrost sprzedaży w porównaniu z 2011 rokiem.
Prawie co piąte badane przedsiębiorstwo jest zdania, że sprzedaż
w 2012 roku powinna wzrosnąć w granicach 6-10%. To zdecydowanie
lepszy wynik niż w ubiegłorocznej edycji badania. Wówczas jedynie 14%
uznało, że w ciągu roku sprzedaż wzrośnie w granicach 6-10%. Przedsiębiorcy pytani wtedy dodatkowo także o nieco dłuższą perspektywę
(sprzedaż do końca 2013 r.) uznali w 17%, że ich sprzedaż wzrośnie o 610%. Widać więc wyraźnie, że już deklaracje sprzedaży za 2011 rok przekroczyły optymistyczne ubiegłoroczne oczekiwania. Można więc
spodziewać się sytuacji, w której ponad 20% podmiotów poligraﬁcznych
zanotuje wzrost sprzedaży przekraczający 5%, a nie przekraczający 10%.
Tegoroczne rezultaty są niezwykle optymistyczne. Co dziesiąty badany uznał, że sprzedaż może wzrosnąć nawet o więcej niż 20%. Jest to
efekt spodziewanego zwiększonego popytu ze strony podmiotów krajowych, ale także w bardzo dużej mierze ze strony odbiorców zagranicznych. W połączeniu z deklaracjami dotyczącymi eksportu
można oczekiwać wzrostu przychodów tych przedsiębiorstw, które nie
będą bały się otworzyć na rynki zagraniczne.

Optimistic short-term projections may be combined with the
entrepreneurs’ own forecasts for 2012. As many as 55% of them expect
sales to increase in the next 12 months. Meanwhile, merely 14% feel
their sales may sink. In this case medium and large companies are
mostly responsible for those optimistic perceptions: as many as 2/3 of
them anticipate higher sales in 2012 versus 2011.
Nearly one in ﬁve of the participating companies believe that 2012
sales should go up by 6-10%. This result is much better than the one
obtained last year when only 14% thought their sales would increase
by 6-10% within one year. When asked additionally about a longer time
perspective (sales by the end of 2013), 17% of companies felt their sales
would be 6-10% higher. This clearly shows, therefore, that anticipated
2011 sales are already higher than the optimistic forecasts reported last
year. Consequently, we might expect that over 20% of printing
companies will experience growth over 5%, up to 10%.

Jak zmieni się sprzedaż Państwa ﬁrmy w 2012 roku w stosunku do 2011 roku?
How will your company’s sales change in 2012 versus 2011?
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Aby wzrost sprzedaży był możliwy, niezbędne są pewne zmiany
w funkcjonowaniu ﬁrm poligraﬁcznych. Okazuje się, że prawie wszystkie ankietowane ﬁrmy (94%) uznały, że w najbliższej przyszłości planują zwiększenie efektywności działania ﬁrmy. W ten sposób można realnie
myśleć o wzroście sprzedaży. W dalszej kolejności jako najważniejsze
plany wymieniane były: poszukiwania nowych dostawców (84%), wzbogacenie oferty (80%) oraz optymalizacje ﬁnansowe (77%). Przedsiębiorcy pytani o plany na najbliższe lata mogli wskazać wiele odpowiedzi.
W celu wyróżnienia najważniejszych celów zadano dodatkowo pytanie
o priorytet. Okazało się, że także w tym przypadku najwięcej wskazań
uzyskało zwiększenie efektywności działania ﬁrmy (28%). Jednak na kolejnych miejscach znalazły się nieco inne przedsięwzięcia. 21% ankietowanych jako priorytet wskazało zakup nowych maszyn i urządzeń.
Widać wyraźnie, że jeśli ktoś planuje inwestycje w park maszynowy,
traktuje je częściej jako priorytetowe wyzwanie dla ﬁrmy. W związku
z zaawansowaną budową oraz technologiami wykorzystywanymi w ma-

This year’s ﬁndings are very optimistic. One in ten respondents
believed that sales might increase even by more than 20%. This is linked
with the anticipated greater demand from domestic customers and also
largely from foreign markets. In combination with respondents’ claims
regarding exports we are likely to see rising revenues in companies
which are not afraid to open up to foreign markets.
In order for sales to grow, some changes in business operations are
essential for printing enterprises. We found that nearly all companies in
our survey (94%) said they planned to improve business performance
in the near future. This is how they can realistically try to achieve growth
in sales. Other most important plans included: searching for new
suppliers (84%), expanding the range of products and services (80%)
and optimise ﬁnances (77%). When asked about their plans for the
coming years, the respondents were allowed to provide multiple
answers. In order to identify the most important goals, we additionally
asked about priorities. Also in that case a boost to business performance
received more mentions than any other option (28%). However,
subsequent priorities turned out to be somewhat different. 21% of those
surveyed mentioned buying new machinery and equipment among their
priorities. Clearly, businesses that plan to invest in their machinery ﬂeet,
tend to see this as a a priority challenge. As the machinery design and
technologies used in the printing industry are quite technologically

Jakie są Państwa plany na najbliższe 2-3 lata?”
What are your plans for the next 2-3 years?
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Jak zmieni się liczba podmiotów w sektorze poligraﬁcznym w Polsce w ciągu najbliższych 2-3 lat?
How will the number of companies in the printing industry change in Poland in the next 2-3 years?
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
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Jak zmieni się liczba podmiotów w sektorze poligraﬁcznym w Polsce w perspektywie dłuższej niż 3 lata?
How will the number of companies in the printing industry change in Poland beyond the next 3 years?
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szynach poligraﬁcznych, a także kosztem ich zakupu, co piąty przedsiębiorca traktuje zakup nowych maszyn i urządzeń jako priorytet.
Na kolejnych miejscach wśród priorytetów znalazły się wzbogacenie
oferty (19%) oraz poszukiwania rynków zbytu poza Polską (18%). Ten
drugi czynnik to kolejna oznaka rosnącego znaczenia eksportu dla polskiej poligraﬁi. Ze względu na dobrą opinię o polskich produktach i korzystny stosunek ceny do jakości polskie wytwory sektora
poligraﬁcznego mogą znajdować swoich odbiorców na nowych rynkach. Prawdopodobnie może się również zwiększyć liczba podmiotów,
które w całości będą koncentrowały swoją działalność na rynkach zagranicznych.
Przedsiębiorcy, którzy planują w najbliższych latach zakup nowych
maszyn i urządzeń, zostali dodatkowo zapytani o planowany sposób ﬁnansowania. Zdecydowanie najpopularniejszą formą jest leasing –
wskazało go aż 59% przedsiębiorstw. Jest to wyższy wynik niż w ubiegłym roku, kiedy ta możliwość uzyskała rezultat o 6 punktów procentowych niższy. Popularność drugiego w kolejności – kredytu (41% wskazań
w tegorocznej edycji badania) – nie zmieniła się. Spadło natomiast zainteresowanie ﬁnansowaniem inwestycji gotówką bądź kapitałem własnym. Należy zaznaczyć, że ankietowani mogli wybrać więcej niż jeden
sposób ﬁnansowania.
Dodatkowo została przeprowadzona analiza wśród przedsiębiorców,
którzy traktują zakup maszyn i urządzeń priorytetowo. Dla 46% z nich
wiodącą formą okazał się leasing, natomiast kredyt – dla 30% z nich.
W tym przypadku przedsiębiorcy mieli możliwość wskazania tylko jednej możliwości ﬁnansowania. W związku z tym należy spodziewać się
coraz większego zainteresowania instrumentami ﬁnansowymi, takimi
jak leasing czy kredyt, ze strony przedsiębiorstw poligraﬁcznych w ciągu najbliższych 2-3 lat. Efektywność wykorzystania możliwości ﬁnansowania zależy w dużej mierze od dostępności kapitału oraz od oceny
branży przez zewnętrzne instytucje kredytujące.
Proces konsolidacji w branży w dalszym ciągu wydaje się nieunikniony, choć w świetle danych statystycznych nie jest on obecnie widoczny.
Według danych Eurostat liczba podmiotów w branży w ciągu ostatniego roku wzrosła, choć blisko 70% podmiotów uznało, że liczba ﬁrm powinna się zmniejszyć. Pytanie zostało powtórzone w tegorocznej edycji
badania – wyniki były zbliżone do tych uzyskanych w ubiegłym roku.
Tym razem 71% badanych ﬁrm uznało, że liczba podmiotów w branży

advanced and costly, one in ﬁve companies sees the purchase of new
machinery and equipment as a priority.
Further priorities included: expanding the range of products and
services (19%) and seeking markets outside Poland (18%). The latter
factor was another sign of the growing importance of exports for the
Polish printing industry. Given the good reputation of Polish products
and their value for money, the Polish printing goods are likely to ﬁnd
buyers on new markets. Moreover, the group of businesses focusing
exclusively on foreign markets is likely to expand.
Companies which plan to buy new machinery and equipment in the
coming years were additionally asked about the proposed ﬁnancing
methods. Leasing turned out to be the most popular method, mentioned
by as many as 59% of the respondents. This is higher than last year
where the score for this method was by 6 points lower. The popularity
of loans/credit, which came second in the ranking with 41%, has not
changed since last year. On the other hand, companies are less
interested in ﬁnancing their investments from cash or equity. Importantly,
the respondents were free to mention more than one ﬁnancing method.
Additionally, we analysed responses from those entrepreneurs who
perceived the purchase of machinery and equipment as a priority. 46%
of them mentioned leasing as the main ﬁnancing method whereas 30%
opted for loans/credit. Only a single answer was allowed in that question.
Therefore, the next 2-3 years are likely to bring a growing interest in
ﬁnancial instruments such as leasing or loans/credit among printing
companies. The effective use of ﬁnancing opportunities largely depends
on availability of capital and how external lenders assess the industry.
Consolidation of the industry still seems inevitable but it is not yet
reﬂected in statistics. According to Eurostat data, the number of entities
operating in the printing industry went up during the last year, although
nearly 70% of the respondents thought that the number of companies
should shrink. The question was repeated in this year’s edition of our
survey and it returned results which were close to those obtained last
year. This time, 71% of the respondents thought the number of
companies in the industry would go down but only 16% felt that
number would strongly decrease. Company size was not correlated with
the respondents’ perception of consolidation processes.

Jak zmieni się wykorzystanie stosowanych technologii w Państwa ﬁrmie w ciągu najbliższych 2-3 lat?
How will the use of printing technologies in your company change in the next 2-3 years?
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How will proﬁtability of the printing industry in Poland change in 2012 versus 2011?
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będzie malała, ale tylko 16% z nich uznało, że ta wielkość zdecydowanie zmaleje. Wielkość ﬁrmy nie miała większego wpływu na postrzeganie procesu konsolidacji.
Podobnie przedstawia się struktura odpowiedzi na temat liczby ﬁrm
w sektorze w pespektywie dłuższej niż 3 lata. Jedyną istotną różnicą jest
zwiększenie się odsetka ﬁrm, które nie potraﬁą odpowiedzieć na to pytanie. Nie może to budzić wątpliwości ze względu na dłuższy horyzont
czasowy prognozy.
Choć według komentarzy przedsiębiorców rentowność branży jest
czynnikiem, który zaniża ogólną ocenę polskiego rynku poligraﬁcznego, oczekiwania przedsiębiorców wobec sektora są w dalszym ciągu
pesymistyczne. Praktycznie co drugi przedsiębiorca twierdzi, że w 2012
roku rentowność zmaleje, a co dziesiąty uważa, że zdecydowanie zmaleje. Nieco więcej optymistów jest wśród przedstawicieli średnich i dużych ﬁrm – 11% jest zdania, że rentowność wzrośnie. Biorąc pod uwagę
komentarze przedsiębiorców związane z presją cenową oraz ich przewidywania w najbliższym czasie, można oczekiwać rzeczywistego pogorszenia się rentowności branży, które wymusi dostosowanie się
do nowych realiów gospodarczych lub poszukania wyższej rentowności na innych rynkach (np. zagranicznych).
Nie można zapomnieć o rozwoju poszczególnych technologii w ciągu najbliższych 2-3 lat. Wydaje się, że najwięcej na znaczeniu zyska druk
cyfrowy. Aż 77% ﬁrm stosujących tę technologię planuje rozszerzenie
jej wykorzystania w ciągu najbliższych 2-3 lat. Drugą z kolei technologią, której wykorzystanie może być w przyszłości rozszerzone, jest ﬂeksograﬁa – blisko 2/3 ﬁrm stosujących tę technologię planuje jej
rozszerzenie.
Z drugiej strony można oczekiwać stopniowego zmniejszania stosowania technologii takich jak wklęsłodruk oraz sitodruk. Wykorzystanie
tych technologii deklarują głównie większe przedsiębiorstwa. Zmniejszenie zakresu wykorzystywania wspomnianych technologii nie powinno jednak prowadzić do spadku liczby podmiotów specjalizujących się
np. we wklęsłodruku.

The question about the number of companies in the period longer
than 3 years returned a similar distribution of answers. The only
signiﬁcant difference is that a higher percentage of the respondents
were unable to provide an answer to this question. This, however, is
understandable given the longer timeframe mentioned in the question.
While the respondents feel that proﬁtability is a factor that drives the
overall rating down for the Polish printing industry, their expectations
towards the industry continue to be pessimistic. Nearly every other
respondent claims that proﬁtability will sink in 2012 and a tenth expect
it to decline strongly. Medium and large companies are somewhat more
optimistic: 11% feel that proﬁtability will increase. Considering
entrepreneurs’ comments related to pricing pressures and their
expectations for the near future, we may expect proﬁtability of the
industry to deteriorate in real terms, which will force companies to adapt
to new economic realities or to seek higher returns on other markets
(e.g. in foreign countries).
One other factor to bear in mind are the developments in various
technologies in the coming 2-3 years. Digital printing seems to be well
on its way to reap greatest beneﬁts. As many as 77% of companies
employing this technology plan to expand it in the next 2-3 years.
Another technology which may expand in coverage is ﬂexo printing:
nearly 2/3 of businesses which use it plan to expand it.
On the other hand, technologies such as intaglio or screen printing
are likely to decrease in coverage. Both are used mostly by large
companies. However, the shrinking degree of use for those technologies
should not lead to a declining number of providers which specialise in
technologies such as, e.g., intaglio.
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Podsumowanie
Summary
Polski sektor poligraﬁczny jest na najlepszej drodze do ugruntowania swojej silnej pozycji w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie
nigdy nie będzie on tak duży jak w niektórych gospodarkach zachodnioeuropejskich – mimo to polscy przedsiębiorcy mogą konkurować na rynkach europejskich dzięki wysokiej jakości
produktów i usług oraz dobrej relacji jakości do ceny.

Poland’s printing industry is well on its way to reinforce its
strong standing in the European Union. Most probably, it will never
be as large as its peer industries in some Western European
economies but Polish companies are in a position to compete on
European markets leveraging advantages such as high quality of
their products and good value for money.

Jednym z głównych motorów napędowych rozwoju polskiego sektora poligraﬁcznego powinien być eksport. Coraz większa grupa polskich
przedsiębiorstw deklaruje gotowość do otwarcia się na nowe rynki zagraniczne, a z każdym rokiem kolejne ﬁrmy zwiększają swoje przychody z eksportu. Popyt na polskie usługi poligraﬁczne jest zresztą przez
większość przedsiębiorców wymieniany jako jedna z jego najmocniejszych stron. Jednak sytuacja gospodarcza na świecie może stanowić
pewne zagrożenie dla dalszego rozwoju. Spowolnienie gospodarcze
wśród największych odbiorców polskich produktów poligraﬁcznych może przyczynić się do zmniejszenia poziomu zamówień u polskich poligrafów, a w konsekwencji do wyhamowania wzrostu.
Znaczenie krajowego rynku, na którym mogą nawarstwić się pewne
problemy, będzie nadal duże. Większość uczestników rynku podkreśla,
że największym zagrożeniem są zatory płatnicze. Terminowość rozliczeń
powoduje kłopoty przedsiębiorstw poligraﬁcznych szczególnie wtedy,
kiedy jest się uzależnionym od jednego lub kilku dużych odbiorców.
Choć prognozy na najbliższe lata są w dużej mierze optymistyczne, to
te związane z rentownością branży już nie. Większość ﬁrm ze względu
na narastającą konkurencję i związaną z tym presję cenową twierdzi, że
rentowność branży w kolejnych latach będzie systematycznie spadać.
W ten sposób nieunikniony wydaje się proces konsolidacji w branży.
Choć według danych statystycznych w ostatnim czasie na polskim rynku liczba podmiotów zwiększyła się, oczekiwania przedsiębiorców są
odmienne. Przykłady z innych gospodarek również pokazują, że mikroprzedsiębiorstwa nie mogą w dłuższym horyzoncie czasowym dominować w takim stopniu, jaki obecnie utrzymuje się w Polsce.

Exports should be among the key growth drivers for the Polish
printing industry. An increasing number of Polish enterprises declare
their willingness to open up to foreign markets, and many companies
generate higher export revenues year after year. The demand for Polish
printing services is listed by most entrepreneurs among its greatest
strengths. However, the economic situation worldwide may present a
threat to further growth. The economic downturn in major export
destinations may undermine the scale of orders placed with Polish
printing companies and, in consequence, hamper their growth.
The importance of the domestic market will continue to be high,
despite some potential problems. Most market players highlight
payment gridlocks as the greatest threat for the industry. Untimely
settlements cause problems for printing enterprises, especially those
dependent on one client or a small number of major clients. While
forecasts for the near future are largely optimistic, those related to
proﬁtability are not. Most companies claim that proﬁtability of the
industry will continue to decline in subsequent years as a result of
competition and pertaining pricing pressures.
Therefore, consolidation in the industry seems inevitable. Despite the
number of printing companies going up recently, entrepreneurs report
distinct expectations. Examples from other economies also show that,
in the long run, the number of micro-companies cannot remain as high
as it is in Poland nowadays.
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Nawet najostrożniejsze prognozy zakładają systematyczny
wzrost wartości sektora poligraficznego w Polsce
Even the most conservative forecasts predict a gradual
increase of the printing industry’s value in Poland

Rynek poligraﬁczny w Polsce • Printing industry in Poland

Poligrafia dzisiaj i jutro – opinie ekspertów
z branży
The present day and the future of the printing
industry – experts’ opinions
Jacek BAJGER,
Partner w ﬁrmie doradczej KPMG

Jacek BAJGER,
Partner at KPMG

– KPMG drugi rok z rzędu przeprowadziła badanie stanu oraz
perspektyw rynku poligraﬁcznego w Polsce. Dlaczego poligraﬁa
wzbudziła u Państwa tak duże zainteresowanie?
– W ubiegłym roku jako pierwsi w Polsce wspólnie z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga przeprowadziliśmy kompleksowe opracowanie rynku poligraﬁcznego. Sukces ubiegłorocznej edycji skłonił nas
do pogłębienia analiz i aktualizacji raportu. Polska poligraﬁa jest w naszej opinii przez wiele osób niedoceniana. Sektor poligraﬁczny, choć zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, daje pracę ponad 45 tys. osób.
Na rynku funkcjonuje blisko 9 tys. przedsiębiorstw, a wartość sektora
corocznie rośnie. Według naszych szacunków w 2012 roku może ona
wynieść nawet 12,2 mld zł. Z kolei prognozy przewidują systematyczny
wzrost i przekroczenie poziomu 14 mld zł w 2014 roku. Te dane obrazują, jak duży potencjał kryje polska poligraﬁa. Nastroje wśród przedsiębiorców są optymistyczne – rośnie sprzedaż, a dodatkowo wciąż
dysponują oni zapasem mocy produkcyjnych. W niepewnych czasach
gospodarczych w większości sektorów przemysłu przetwórczego przedsiębiorcy zmagają się z rosnącą presją na marże oraz zwiększoną konkurencją. Nie inaczej jest w przypadku zakładów poligraﬁcznych, które
zmuszone są do ciągłego udoskonalania swoich produktów i usług w celu utrzymania dotychczasowego udziału w rynku. Poligraﬁa jest na pewno bardzo interesującą branżą, chociażby ze względu na jej
technologiczne zróżnicowanie.
– Jakie są mocne i słabe strony polskiego sektora poligraﬁcznego? Co jest obecnie priorytetem dla krajowych zakładów poligraﬁcznych i jakie czynniki napędzają rozwój branży?
– W tym roku na podstawie odpowiedzi uzyskanych od 230 uczestników rynku przeprowadziliśmy analizę SWOT. Za mocne strony sektora uznane zostały przede wszystkim dostęp do know-how oraz
nowoczesnej technologii, dostępność papieru i innych materiałów, a także kwaliﬁkacje kadry. Jednym z największych motorów napędowych sektora powinien być eksport. Jak wynika z deklaracji przedsiębiorców,
praktycznie co drugi z nich sprzedaje swoje produkty bądź usługi na rynkach zagranicznych. Najczęściej deklarowanym odbiorcą wytworów polskiej poligraﬁi jest rynek niemiecki. W dalszej kolejności wskazywane
są Francja, Czechy, Austria i Słowacja. W 2011 r. przychody z eksportu
ﬁrm poligraﬁcznych sprzedających swoje wytwory na rynkach zagranicznych stanowiły średnio 42% ich całkowitych rocznych przychodów.
Popyt na usługi poligraﬁczne za granicą był też wymieniany jako największa szansa polskiego sektora. Firmy, które nie będą bały się otworzyć na inne rynki, mogą znacznie zwiększyć swoje przychody. Jakość
usług oraz terminowość realizacji zleceń należą do najlepiej ocenianych

– This is the second time in a row when KPMG conducted an
annual survey, studying the current situation and prospects of the
printing market in Poland. Why did the printing industry attract so
much of your interest?
– Last year, we were ﬁrst in Poland to join forces with the Polish Guild
of Gutenberg Knights to conduct a comprehensive study of the printing
market. The success of our last year’s edition encouraged us to provide
more in-depth analysis and to update our report. We believe that the
Polish printing industry is often underestimated. Despite the prevailing
share of micro-companies in the industry, it gives jobs to more than
45,000 people. Nearly 9,000 companies operate on that market and the
industry’s value has been increasing year after year. Based on our
estimates, it may even reach PLN 12.2 billion in 2012. According to
forecasts, the market will grow systematically, exceeding PLN 14 billion
in 2014. Those data illustrate the high potential of the Polish printing
industry. Sentiments among some entrepreneurs are optimistic: sales
have been growing and there are still some unutilised production
capacities. In times of economic uncertainty, entrepreneurs in most
manufacturing industries struggle with the increasing pressures on
margins and intensifying competition. The situation is no different in
the case of printing plants, which are forced to improve their products
and services constantly in order to maintain their market share. Printing
is certainly a very interesting industry, for a number of reasons, such as,
e. g., technological diversity.
– What are the strengths and weaknesses of the Polish printing
industry? What is currently a priority for the domestic printing
companies and what are the growth drivers?
– Based on responses obtained from 230 market players, we
conducted a SWOT analysis for the purpose of this year’s report. Among
the industry’s strengths the respondents mostly mentioned access to
know-how and to state-of-the-art technologies, availability of paper and
other production materials as well as qualiﬁcations of workforce. Exports
is expected to be among the key growth drivers for the industry. We
know from entrepreneurs” statements indicate that nearly one in two
sells their products or services on foreign markets, with the German
market being most commonly mentioned as an export destination.
Further on, the respondents mention France, Czech Republic, Austria
and Slovakia. Export revenues generated by Polish printing companies
in 2011 represented, on average, 42% of their total annual revenues.
The demand for printing services abroad was also mentioned as the
greatest opportunity for Poland’s printing industry. Companies which
are not afraid to open up to other markets are likely to boost their
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charakterystyk polskiej poligraﬁi. Aby zakładane plany sprzedażowe mogły zostać zrealizowane, zdecydowana większość ﬁrm planuje w ciągu
najbliższych 2-3 lat zwiększyć efektywność swojej działalności oraz
wzbogacić ofertę o nowe usługi.
– Jaka przyszłość czeka polskie przedsiębiorstwa poligraﬁczne?
– Tak jak już wspomniałem na początku, prognozujemy stały wzrost
sektora poligraﬁcznego w ciągu najbliższych 2-3 lat. Wielkość tego wzrostu w dużej mierze uzależniona będzie od dostępności kapitału. Przedsiębiorcy, którzy planują rozbudowę parku maszynowego, najczęściej
są zainteresowani korzystaniem z takich instrumentów ﬁnansowych jak
leasing bądź kredyt. Zewnętrzne instytucje kredytujące z coraz większym zainteresowaniem spoglądają na branżę poligraﬁczną, także dostrzegając w niej spory potencjał. Bodźcem do ponoszenia nakładów
inwestycyjnych może być również napływ funduszy. Choć środki unĳne
znajdują się już na wyczerpaniu, w dalszym ciągu zakłady poligraﬁczne, szczególnie te zatrudniające co najmniej 50 pracowników, deklarują zainteresowanie ich wykorzystaniem. Co więcej, rośnie liczba
chętnych na pozyskanie środków pomocowych z funduszy rządowych
oraz samorządowych. Jeśli zewnętrzne czynniki gospodarcze nie wyhamują napływu środków do sektora, realizacja ambitnych planów polskich poligrafów wydaje się całkowicie realna. Wydaje się również, że
polska poligraﬁa w dalszym ciągu będzie zmierzała w kierunku konsolidacji sektora. Nierentowne, mniejsze przedsiębiorstwa będą upadały
bądź będą przejmowane przez większe podmioty, co dodatkowo
w większym stopniu skoncentruje przychody sektora wokół średnich
i dużych ﬁrm.
– W jaki sposób KPMG może pomóc polskim przedsiębiorstwom
poligraﬁcznym?
– KPMG może zapewnić wsparcie w pełnym zakresie usług, świadczonych dla swoich klientów. KPMG kojarzone jest często jako ﬁrma audytorska, ale to tylko cześć naszej działalności. Wspomagamy
przedsiębiorców we wspomnianym już wcześniej procesie pozyskania
środków pomocowych. Ważnym obszarem jest doradztwo podatkowe,
które może przynieść branży sporo korzyści w postaci oszczędności
po stronie kosztów oraz stworzenia optymalnych podatkowo struktur
działania biznesu. Nie musi od razu chodzić o planowanie międzynarodowe, ale o struktury krajowe z wykorzystaniem np. spółek osobowych,
dostępne również dla małych przedsiębiorców. Proces konsolidacji branży jest również okazją do restrukturyzacji oraz wsparcia przy procesach
przejęć. KPMG może być doradcą biznesowym, który pomoże zarówno
przedsiębiorcom szukającym okazji do rozszerzenia swojej działalności
poprzez przejęcia i nabycia innych ﬁrm, a także tym, którzy będą chcieli
spieniężyć swoją dotychczasową działalność w sposób jak najbardziej
efektywny ekonomicznie, ale i korzystny pod względem obciążeń podatkowych. Możemy znaleźć interesujące ﬁrmy do zakupu jak i pomóc
w znalezieniu nabywcy tym, którzy z biznesu będą się chcieli wycofać.
To oczywiście tylko przykłady, faktyczny zakres naszych usług dostępnych dla branży jest o wiele szerszy.
– Czy zatem KPMG może wspomagać nie tylko dużych graczy,
ale również małych i średnich przedsiębiorców z branży poligraﬁcznej?
Jak najbardziej. Spora część naszych obecnych klientów wywodzi się
właśnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to dla nas bar-

revenues signiﬁcantly. The quality of service and timely order execution
are among the highest-rated characteristics of the Polish printing
industry. In order for sales plans to materialise, the vast majority of
companies plan to improve their business performance and add new
services to their portfolios within the next 2-3 years.
– What kind of future can Polish printing companies expect?
– As I said earlier, we anticipate constant growth of the printing
industry during the next 2-3 years. The size of this growth will largely
depend on capital availability. Entrepreneurs who plan to expand their
machinery ﬂeet are usually interested in using ﬁnancial instruments such
as leasing or loans/credit. External lenders are looking at the printing
industry with increasing interest, also noticing its considerable potential.
Also, the inﬂow of aid funding may stimulate companies to undertake
capital investments. While the EU aid funding is almost exhausted,
printing plants, especially those employing under 50 people, continue
to declare interest in using such funding. Furthermore, the number of
market players interested in applying for central or local government
funding has also gone up. If external economic factors do not hamper
the inﬂow of funds to the industry, fulﬁlment of those ambitious plans
seems quite realistic. Moreover, Polish printing companies will
presumably continue to move towards consolidation. Smaller,
unproﬁtable companies will either go bankrupt or turn into acquisition
targets for larger companies. This will further concentrate the industries”
revenues around medium and large players.
– How can KPMG help Polish printing enterprises?
– KPMG may help companies, supporting them with the full range of
its services. While KPMG is often perceived as an audit company, this is
only one part of our business. We support clients in the process of
applying for aid funding. Tax advisory is another important area, one
that may bring substantial beneﬁts for the industry, leading to cost
savings and developing tax-optimised business structures. This does not
necessarily involve international planning but may concern domestic
structures such as partnerships (as this is also available to small
businesses). Consolidation trends within the industry also provide an
opportunity for restructuring and for M&A support services. KPMG may
become a business advisor to help companies search for opportunities
to expand their business through M&A in the most cost-efﬁcient and
tax-optimised manner. We can help companies to ﬁnd interesting
acquisition targets or to identify buyers for those who want to withdraw
from their business. Naturally, those are just examples but the actual
range of our services for the industry is much broader.
– Does that mean that KPMG is in a position to support not only
major players but also small and medium enterprises from the
printing industry?
Very much so. A considerable proportion of our current clients come
from the SME industry. For us, this is an important group of enterprises.
We have even established a dedicated team to support Polish-owned
companies, with a special focus on SMEs and family businesses. The
printing industry, where small companies prevail, ideally corresponds
with the proﬁle of this KPMG team. We do hope that KPMG support will
help those companies to achieve growth and thrive on this highly
competitive market.
❚
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dzo ważna grupa przedsiębiorców. Stworzyliśmy nawet specjalny zespół zajmujący się obsługą ﬁrm należących do polskich właścicieli, ze
szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz
ﬁrm rodzinnych. Branża poligraﬁczna, gdzie dominują małe przedsiębiorstwa idealnie pasuje do proﬁlu usług tego zespołu. Mamy nadzieję,
że dzięki wsparciu KPMG ﬁrmy te będą się rozwijały i jeszcze lepiej radziły sobie na bardzo przecież konkurencyjnym rynku.
❚

Krzysztof PINDRAL,
President of Management Board, Heidelberg Polska Sp. z o.o.
In many respects, the printing market in Poland is not different from
its European or global counterparts, which means it also reacts to global
trends. Given the growing interest in electronic communication channels,
the volume of printed books, journals, newspapers and job printing
orders may decline gradually in favour of a growing number of
publications and advertisements based on the Internet and in mobile
communication devices such as smartphones or tablets. In turn, the
packaging industry worldwide and in Poland cannot really complain
about insufﬁciency of orders, and this situation is likely to continue into
the near future, regardless of those global trends. While we cannot really
talk about a direct impact of digitisation, recent years have brought
a dynamic growth in new types of packages, the diverse range of
technologies used. The potential for growth is still enormous. The overall
balance of the printing output in future is likely to remain close to today’s
ﬁgures, with a slight upward trend.
Polish printing houses will try to expand their portfolio of traditional
printing services, trying to offer radically new added value. This will entail
the need to ensure closer and more comprehensive collaboration with
the client, including consultations, design work, development of
electronic versions, mailings, assistance in distribution of ﬁnished
products, campaigns, Web2Print solutions etc. In parallel, companies will
strive to specialise in job printing, packaging, book printing, focusing to
achieve the highest possible degree of professionalism and top quality
in their services. In both cases an opportunity lies in offering services
outside Poland and leveraging the potential of exports, especially given
that Polish printing houses are already making use of this potential.
Printing houses will become more open to MIS solutions which allow
them to manage the production process and conduct a very precise
analysis of processes and costs. With regard to printing processes, we
can expect greater openness to digital printing in various jobs, varying
from segment to segment. Moreover, in the quest for the right balance
of variables such as costs, turnaround times or quality of the end
product, it will become crucial to ensure the right combination of digital
and classic offset printing.
❚

Krzysztof PINDRAL,
Prezes Zarządu, Heidelberg Polska sp. z o.o.
Rynek poligraﬁczny w Polsce w wielu aspektach nie różni się od rynku europejskiego czy światowego i reaguje na pojawiające się tendencje globalne. Ze względu na rosnące zainteresowanie elektronicznymi
środkami komunikacji powoli może spadać liczba drukowanych książek,
prasy i czasopism oraz akcydensów, na rzecz rosnącej liczby informacji
i reklamy wykorzystującej Internet, mobilne urządzenia komunikacyjne
takie jak smartfony lub tablety. Z kolei sektor opakowaniowy zarówno
na świecie, jak i w Polsce raczej nie narzeka na brak zamówień i ten
stan zapewne utrzyma się w najbliższych latach, niezależnie od wspomnianych globalnych zjawisk. Trudno tu mówić o bezpośrednim wpływie cyfryzacji informacji, ale nieprzerwanie od lat widać ogromną
dynamikę w zakresie nowych rodzajów opakowań, zaangażowania różnych technologii, a potencjał rozwojowy jest nadal ogromy. Produkcja
poligraﬁczna per saldo będzie zapewne na podobnym poziomie co dzisiaj, z niewielką tendencją rosnącą.
Drukarnie w Polsce będą starały się rozszerzać swoje portfolio usług
z zakresu tradycyjnej poligraﬁi, starając się zaoferować w rezultacie zupełnie nową wartość dodaną. Będzie to pełniejsza i bliższa współpraca
z klientem obejmująca m.in. konsultacje, prace nad projektem, przygotowywanie elektronicznych wersji produktu, mailingi, pomoc przy dystrybucji gotowych produktów, kampaniach, rozwiązania Web2Print.
Jednocześnie drugim równoległym kierunkiem będzie dążenie drukarń
do świadomej, przemyślanej specjalizacji w kierunku akcydensu, opakowań, produkcji dziełowej, z nastawieniem na jak największy profesjonalizm i jakość oferowanych usług. W obu przypadkach szansą jest
oferowanie usług poza granicami kraju i wykorzystanie możliwości, jakie daje eksport – tym bardziej, że polskie drukarnie mają i już wykorzystują ten potencjał.
Drukarnie będą w większym niż dotychczas stopniu otwarte na implementowanie rozwiązań z zakresu systemów MIS, które pozwalają
na zarządzanie procesem produkcyjnym i bardzo dokładną analizę procesów oraz kosztów. W zakresie procesów drukowania możemy spodziewać się większego otwarcia na wykorzystanie druku cyfrowego
przy realizacji różnych zleceń, w mniejszym lub większym stopniu w każdym z segmentów. Przy czym bardzo istotne będzie właściwe połączenie druku cyfrowego z klasycznym drukiem offsetowym, w poszukiwaniu
odpowiedniego zrównoważenia takich zmiennych jak koszty, czas produkcji, odpowiednia jakość produktu ﬁnalnego.
❚

Jacek KUŚMIERCZYK,
Chancellor, Polish Guild of Gutenberg Knights
In my comments to the second edition of the Printing Industry in
Poland report you will see my enthusiastic thinking, all of it hopefully
well-founded, and a positive vision of the future. I will now try to explain
my perception of the printing industry as it stands today.
The Polish printing industry stands a real chance of advancing to the
8th position in Europe in terms of production sold within just two years.
However, this fact only is not a sufﬁcient reason to be proud because
Poland will outperform countries such as Austria, Sweden and Belgium,
none of which being a really large economy. The Netherlands and
Switzerland should also be within our reach, and it would be a success
if we matched up with Spain.
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As regards the number of market players in the printing industry, we
should expect a downward adjustment, the scale of which will depend
on the condition of micro-companies and small businesses: it is this
group that will most likely see the highest number of winding-up cases
and bankruptcies. Acquisitions (alongside bankruptcies) will be the main
reason for a one-digit change in the number of large companies within
the year. The overall employment ﬁgure should remain close to today’s
levels, with a slightly upward trend. However, it will ultimately not
exceed 50,000.
The atmosphere around investments will be largely inﬂuenced by
limited availability of EU funds, the utilisation of existing capacities,
developments in alternative technologies, desirable increase in the
outlays on R&D, the number of mergers or acquisitions among existing
companies and the expansion in target markets. Undoubtedly,
investments will be proportional to the degree of stable growth.
It might be surprising for readers when I claim that unavailability of
aid funding will have a positive impact on market developments. Many
investments completed in recent years were somewhat too optimistic.
We will now just need to wait and see how almost new second-hand
machinery will become available at competitive prices. As regards
utilisation of available capacities, the ﬁrst edition of our report showed
how much remains to be done but the overall trend remains positive.
The number of mergers and acquisitions among existing companies
continues to be low but is likely to rise. Among the underlying reason
we might mention turbulences on European capital markets well as the
mentality of some Polish entrepreneurs (luckily, their numbers are
shrinking). From the perspective of future investments, a very important
role will be played by developments in alternative technologies, R&D
and target markets. In the former case we can expect that the Drupa
2012 fair will become a source of inspiration for entrepreneurs.
And now a blot on this nice landscape… Key trends are still hard to
predict so choices on the market will be largely driven by effective
marketing practices rather than rational arguments. Investments in this
sphere will, however, become inevitable. Printing companies
increasingly realise the value scientiﬁc research epitomised in
commercial applications but we are still like a fallow in this respect in
comparison with other industries. This must change!
And, ﬁnally, the famous Hamlet’s dilemma: to be or not to be, associated
with availability of proﬁtable printing jobs. The situation on the domestic
market is all-too-well-known to everyone: exhausting competition,
payment gridlocks, unfounded complaints, sluggish enforcement of
overdue payments, lack of dedicated advisory services or professional
arbitration, you name it. Is there an alternative? Yes, there is!
An alternative lies in identifying, deﬁning and creating new markets.
Export is the prime solution. Even small companies, with a high degree
of horizontal specialisation, are in a position to greatly improve their
bottom line thanks by soliciting foreign clients. We need to remember
that the Polish printing industry is now living through its ‘moment of
fame” thanks to a leap in manufacturing costs on Asian markets
combined with persistently high labour costs in Western Europe. As
clients become increasingly more demanding in areas such as logistics,
distribution and custom-tailoring, this should additionally help Polish
entrepreneurs to get access to interesting printing orders.

Jacek KUŚMIERCZYK,
Kanclerz, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
W moim komentarzu do II edycji raportu „Rynek poligraﬁczny w Polsce” znajdziecie Państwo znowu wiele, mam nadzieję, uzasadnionego
entuzjazmu i pozytywnej wizji przyszłości. A oto dlaczego tak właśnie
postrzegam przyszłość naszej branży.
Polska poligraﬁa ma realne szanse w krótkim czasie, bo zaledwie 2
lat, przesunąć się na 8 miejsce w Europie, jeśli chodzi o wartość produkcji sprzedanej. Fakt ten jednak nie będzie jeszcze powodem do dumy, bowiem kraje, które wyprzedzimy to Austria, Szwecja i Belgia,
a więc z pewnością nie największe gospodarki. W naszym zasięgu powinny leżeć jeszcze Holandia i Szwajcaria, a sukcesem byłoby zrównanie się z Hiszpanią.
Jeśli chodzi o liczbę podmiotów uczestniczących w rynku poligraﬁcznym, to należy oczekiwać korekty w dół. Jej głębokość będzie zależała
od kondycji mikro i małych przedsiębiorstw. Bowiem właśnie w tej grupie można się spodziewać największej ilości likwidacji i upadłości.
W przypadku większych ﬁrm, głównym powodem ca. jednocyfrowej
w skali roku zmiany ich liczebności, będą obok upadłości przejęcia. Ogólna liczba zatrudnionych powinna pozostać na podobnym do dzisiejszego poziomie z minimalnie dodatnią tendencją. Ostatecznie nie
przekroczy jednak 50 000 pracowników.
Na klimat w obszarze inwestycji wpływ mieć będzie ograniczenie dostępności funduszy europejskich, poziom wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych, rozwój alternatywnych technologii, pożądany wzrost
nakładów na badania naukowe, liczba przejęć lub połączeń istniejących
podmiotów oraz proces rozszerzania rynków zbytu. Nie ulega jednak
wątpliwości, że inwestycje będą realizowane w adekwatnej do stabilnego rozwoju proporcji.
Być może ku zaskoczeniu czytelników pragnę postawić tezę, że brak
dotacji pozytywnie wpłynie na rozwój sytuacji rynkowej. W ostatnich
bowiem latach zrealizowano wiele inwestycji niestety „na wyrost”. Warto więc teraz chwilę poczekać, bowiem może się okazać, że na rynku
wtórnym będą oferowane urządzenia o minimalnym stopniu zużycia
za niewygórowane ceny. Jeśli chodzi o wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych to pierwsza edycja raportu pokazała, jak wiele mamy
do zrobienia, jednak tendencja jest pozytywna.
Liczba przejęć i połączeń istniejących ﬁrm jest ciągle niska i powinna wzrosnąć. Przyczyna tego stanu rzeczy może wynikać z turbulencji na europejskim rynku kapitałowym, jak również z dość specyﬁcznej mentalności,
na szczęście malejącej części polskich przedsiębiorców. Bardzo ważnym dla
przyszłych inwestycji będą rozwój alternatywnych technologii, badań naukowych oraz rynków zbytu. W pierwszym przypadku można się spodziewać, że targi Drupa 2012 będą źródłem inspiracji dla przedsiębiorców.
Tu odrobina dziegciu! Ciągle trudno jednoznacznie przewidzieć główne trendy, więc decyzje wyboru będą w istotnej części spowodowane
skutecznością marketingu producentów, a nie racjonalnymi argumentami. Inwestycje w tym obszarze będą jednak nieuniknione. Kwestia wartości zawartej w komercyjnym zastosowaniu wyników badań
naukowych zaczyna docierać do przedstawicieli branży poligraﬁcznej,
ale ciągle w stosunku do innych dziedzin przemysłu w tym obszarze jesteśmy ugorem, a ten stan rzeczy musi ulec zmianie!
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I wreszcie iście hamletowski dylemat „być albo nie być” związany
z dostępnością rentownych zleceń. Sytuacja na rodzimym rynku wszystkim jest dobrze znana: wyniszczająca konkurencja, zatory płatnicze, reklamacje o wątpliwym poziomie zasadności, opieszała egzekucja
należności, brak dedykowanego doradztwa i profesjonalnego arbitrażu
i tak można wymieniać dalej. Czy istnieje alternatywa? Tak!
To poszukiwanie, deﬁniowanie i kreowanie nowych rynków zbytu.
Eksport to pierwsza droga wyjścia. Nawet małe ﬁrmy wykazujące wysoki poziomo specjalizacji mogą w oparciu o zagranicznych klientów
znacznie poprawić swój bilans. Pamiętajmy, że polska poligraﬁa ma swoje „pięć minut”, a to dzięki skokowi kosztów wytwarzania na rynkach
azjatyckich oraz utrzymującym się wysokim cenom siły roboczej w krajach Europy Zachodniej. Systematycznie rosnące wymagania klientów
w kwestiach związanych z logistyką, dystrybucją oraz personalizacją
produktów powinny dodatkowo ułatwiać naszym przedsiębiorcom dostęp do zamówień.
Bardzo ważnym elementem sukcesu będzie kreatywność. Innymi słowy zamiast czekać na zlecenia powinniśmy je deﬁniować, odgadując
potrzeby potencjalnego klienta, musimy łączyć technologie, integrować
różne formy komunikacji, pamiętać, że wyższą cenę od rąk uzyskuje myśl
ludzka i inwestować w dedykowane zespoły sprzedaży. Dlatego znaczna część dostępnych środków ﬁnansowych z pewnością zostanie przesunięta na potrzeby zwiększenia poziomu udziału w rynku, jak również
rozbudowy jego nowych segmentów oraz obszarów geograﬁcznych. To
wszystko leży w naszym zasięgu i powinno zostać zrealizowane w najbliższych latach.
Na koniec pamiętajmy, że prawdziwą siłę możemy czerpać ze wspólnoty interesów i wzajemnego wsparcia, stąd właśnie pierwsze i, mam
nadzieję nie ostatnie, Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligraﬁi.
❚

Creativity will be a crucial ingredient of success. In other words,
instead of waiting for orders, we should identify them, by guessing
potential customers” needs. We need to combine technologies, integrate
various forms of communication, remember that human thinking is
priced higher than manual work and invest only in dedicated sales
teams. For this reason, a considerable proportion of available ﬁnancial
resources will certainly be shifted to increase the market share and to
expand new segments and geographies. All this is within our reach and
should materialise in the coming years.
Finally, let us remember that true power can be derived from shared
interests and mutual support and this is the motivation behind the ﬁrst,
and hopefully not last, Partnership for the Promotion of the Polish
Printing Industry.
❚

Wojciech KARLICKI,
Head of Materials and Flexo Printing Machines,
Graﬁkus – Systemy graﬁczne Sp. z o.o.
The market share of ﬂexo printing has been expanding for more than
10 years in the industry of ﬂexible packaging materials, labelling,
wrappings and printed corrugated board.
This coincided with economic improvements in Poland, a country with
a population of 38 million whose citizens received the opportunity of
unrestrained development after systemic transitions and EU accession.
Poland’s large internal market and rising consumption translated into
growth in packaging production. One important element of this growth is
that Poland has evolved into a major European exporter of food products,
household appliances and other consumer goods, and many international
companies have established their manufacturing facilities here.
As all those developments drive demand for packaging, ﬂexo
technology perfectly meets the needs as it offers printing on a variety
of surfaces, accommodating variable sizes and custom-made designs.
Another important element in the recent history of the Polish printing
industry, notably ﬂexography, is that Polish companies gained access to
state-of-the-art printing technologies and machinery, foil production and
prepress. As many companies leveraged EU funds, Polish printing shops
are among the world’s leaders in terms of modern facilities. Differences
in techniques and technologies that separated Poland from Western
Europe have dwindled.
Nowadays, Poland is in a good position to compete on the European
packaging and labelling market. Thanks to their high mobility and
competitiveness, Polish companies now represent an important part of
the ﬂexo printing market. In recognition of their expertise, many
companies have recently received international awards and distinctions
for their products. This motivated foreign companies to invest in Poland
by either building their own plants or taking over Polish printing and
prepress facilities. For the time being, my estimate is that this upward
trend in ﬂexography will persist for at least 5 years, with Poland
reinforcing itself as one of the leading manufacturers of packaging and
labels in Europe.
❚

Wojciech KARLICKI,
Dyrektor Działu Materiałów i Maszyn ﬂeksograﬁcznych,
Graﬁkus – systemy graﬁczne Sp. z o.o.
Od ponad 10 lat druk techniką ﬂekso zdobywa coraz większy udział
w rynku opakowań giętkich, etykiet i owijek oraz tektury falistej zadrukowywanej bezpośrednio.
Zbiegło się to z poprawą sytuacji gospodarczej Polski, kraju o populacji 38 milionów ludzi, który po zmianach ustrojowych i wstąpieniu
do UE mógł się w pełni rozwijać, a dzięki dużemu rynkowi wewnętrznemu i wzroście konsumpcji przełożyło się to na rozwój produkcji opakowań. Istotnym elementem tego rozwoju jest fakt, że Polska stała się
jednym z największych eksporterów żywności, AGD i innych dóbr materialnych w Europie, gdzie wiele międzynarodowych ﬁrm ulokowało
swoje fabryki.
W związku z tym potrzebne są opakowania, a technika zadruku ﬂekso świetnie się do tego nadaje, ponieważ daje możliwość druku na różnych podłożach, o zmiennej wielkości i designu dostosowanego
do specyﬁki produktu.
Drugim ważnym elementem rozwoju polskiej poligraﬁi, w szczególności ﬂeksograﬁi, był dostęp polskich ﬁrm do nowoczesnych technolo-

69

Rynek poligraﬁczny w Polsce • Printing industry in Poland

gii i urządzeń do druku, produkcji folii, prepressu. Wiele z ﬁrm skorzystało z funduszy europejskich, dzięki czemu polskie zakłady należą obecnie do najlepiej wyposażonych na świecie. Zatarły się różnice techniczne
i technologiczne, które dzieliły nas od reszty Europy Zachodniej.
Obecnie Polska jest dobrze przygotowana, by w pełni konkurować
na rynku opakowań i etykiet w Europie, a dzięki dużej mobilności i konkurencyjności polskich ﬁrm stanowimy obecnie ważny rynek ﬂeksograﬁczny. Wiedza i doświadczenie sprawiły, że w ostatnim czasie wiele ﬁrm
otrzymało międzynarodowe nagrody i wyróżnienia dla swoich produktów, co zachęciło zagraniczne ﬁrmy do inwestowania w Polsce poprzez
budowę własnych ﬁrm lub przejęcie polskich drukarni lub przygotowalni. Na chwilę obecna szacuje, że ta tendencja wzrostowa druku ﬂekso
potrwa co najmniej 5 lat i Polska umocni się jako jeden z czołowych krajów produkujących opakowania i etykiety w Europie.
❚

Dariusz DOMAGALSKI,
President of Management Board, Follak Sp. z o.o. Sp. k.
The reasons behind the current situation on the Polish market can be
easily identiﬁed from widely available data. It is more difﬁcult, however,
to assess the current situation and set directions for future business
development under the current volatile conditions. This opens
opportunities for new technologies which Polish companies should
introduce in order to them expand their portfolio. Presumably, a more
diversiﬁed range of products and services will become more alluring
once the word ‘crisis” is no longer so daunting and once advertising
companies again want to ensure that their promotional materials are
attractive enough to grab consumers” attention.
In my view, both the Polish printing market and the country’s
economy as a whole has already hit its rock bottom, to use a stock
brokers” phrase, so it is only a matter of time until we see Poland’s
economy bouncing back on the path to slow-yet-steady growth and this
will also boost the demand for printing services. Polish companies have
been in a position to invest in their machinery ﬂeet thanks to the recent
EU subsidies, and we should try to make the most of those funds. This,
coupled with highly skilled workforce, gives Poland a serious competitive
advantage on European markets. High quality of services, enhanced
with new technologies and moderate prices, should attract more
attention from international clients.
❚

Dariusz DOMAGALSKI,
Prezes Zarządu, Follak Sp. z o.o. Sp. k.
Przyczyny obecnej sytuacji na polskim rynku poligraﬁcznym można w prosty sposób przeanalizować na podstawie wszelkich danych,
które wszyscy posiadamy. Trudniejszą rzeczą jest ocena oraz wytyczenie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa w obecnych zmiennych warunkach. Tu możemy zastanowić się, jakie nowe technologie powinny
wprowadzić polskie ﬁrmy dla pomocy w rozszerzeniu portfela usług. Zapewne bardziej zróżnicowana oferta znajdzie swoje zastosowanie, kiedy osłabnie moc słowa „kryzys” i powtórnie ﬁrmy reklamowe będą
starały się, aby materiały promocyjne były coraz bardziej przykuwające
uwagę konsumentów.
Uważam, że rynek poligraﬁczny, jak również ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce, mówiąc językiem maklerów, „ubiła” już swoje dno i jest
to tylko kwestią czasu, kiedy osiągniemy wolny, ale stabilny wzrost zapotrzebowania na usługi poligraﬁczne. Inwestycje w park maszynowy
posiadany przez polskie przedsiębiorstwa jest możliwy dzięki ostatnim
dotacjom unĳnym, na bardzo wysokim poziomie i powinniśmy z tego
skorzystać w jak największym stopniu. W połączeniu z wysoko wykwaliﬁkowaną kadrą pracowników Polska stanowi poważną konkurencję
dla rynku europejskim. Wysoka jakość usług wzbogacona o nowe technologie oraz umiarkowane ceny powinna zwrócić większą uwagę odbiorców zagranicznych.
❚

Bartosz MAZURKIEWICZ,
Vice-President of Management Board, Opolgraf SA
The future of the Polish printing industry is closely intertwined with
global developments. We are being barraged by U. S. data on the
numbers of audio books and e-books sold online by major American etailers. As a printing company, we are aware of the book market trends
and we ask ourselves about our future as a company that specialises in
book printing.
While no downward trend can observed at present, we do realise
that long-term growth may only come from innovative products, which
is why we should combine cutting-edge technologies with standard
products such as books. In the near future, we will see the arrival of
brand new solutions that will change the market landscape. Products
combining a printed book with extra content available via smartphones
or tablets should guarantee a market success in the years to come.
Readers will get an opportunity to go beyond the book they are reading
by accessing extra content such as audio/video ﬁles, URLs and even 3D
elements. We strongly believe that only such an approach to classic
printing industry may guarantee growth in the long run. In subsequent
years printing alone may become insufﬁcient so we believe that printing
should be enhanced. Undoubtedly, digital media will continue to expand
and supersede paper but this trend will mostly affect newspapers and all
those publications which bring fast, up-to-the minute news.
For this reason, we remain optimistic about the future and believe
that for many decades to come people will continue to reach for well-

Bartosz MAZURKIEWICZ,
Wiceprezes Zarządu, Opolgraf SA
Przyszłość polskiej poligraﬁi pozostaje w ścisłej korelacji z jej rozwojem na rynku światowym. Jesteśmy bombardowani danymi z USA dotyczącymi ilości audioboków i eboków sprzedawanych on-line poprzez
największe amerykańskie sklepy internetowe. Jako ﬁrma z branży poligraﬁcznej zdajemy sobie sprawę z trendów panujących na rynku książki i stawiamy sobie pytania dotyczące przyszłości z perspektywy druku
dziełowego.
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Chociaż obecnie nie obserwujemy tendencji spadkowej, to jednak
mamy świadomość, iż tylko innowacyjne produkty mogą zapewnić rozwój długoterminowy i dlatego powinniśmy łączyć najnowsze rozwiązania technologiczne z standardowym produktem, jakim jest książka. Już
w najbliższym czasie zostaną wprowadzone nowoczesne rozwiązania
zmieniające oblicze tego rynku. Produkty polegające na połączeniu wydruku i rozwinięciu go o dodatkowe treści dostępne przy użyciu takich
urządzeń jak smartfony czy tablety powinny w niedalekiej przyszłości
zagwarantować sukces na rynku.
Czytelnik będzie mógł rozszerzyć treść książki o dodatkowe zawartości takie jak pliki audio video czy odnośniki do stron www, a nawet obiekty trójwymiarowe. Jesteśmy przekonani, że jedynie takie podejście
do klasycznej poligraﬁi może zapewnić perspektywę rozwoju w długim
okresie. W kolejnych latach sam wydruk może nie wystarczyć i w naszej
ocenie należy go wzbogacić. Media elektroniczne będą się niewątpliwie
rozwijać i wypierać „papier”, ale dotyczyć to będzie głównie wydawnictw gazetowych i tych zawierających szybką, bieżącą informację.
Dlatego też ze spokojem patrzymy w przyszłość wierząc, że jeszcze
przez dziesięciolecia ludzie będą sięgać po dobrze napisane i wydrukowane w najwyższej jakości książki wzbogacone o dodatkowe elementy. Obcowanie z książką to przeżycie duchowe. Już teraz praktycznie
każdą informację można uzyskać w Internecie, a jednak książki są nadal chętnie kupowane. To magiczne przedmioty i uważamy, że ta magia będzie nam towarzyszyć jeszcze bardzo długo.
❚

written books printed in high quality, with extra elements. Interaction
with a book is a spiritual experience. Even now, when virtually all
information can be found on the Internet, people still continue to buy
books. Books are magical objects and we strongly believe that the magic
of books will persist for a long time to come.
❚

Edward Paweł DRESZER
President of the Polish Chamber of Printing
Ladies and Gentlemen,
I would heartily like to recommend to you the next edition of the
report on the Polish printing created at the initiative of Jacek Kuśmierczyk
with an objective of promoting the idea of a broader cooperation and
trade with Polish printing houses. The numbers and the statements
contained herein clearly convince about the legitimacy of such actions.
While the database does not raise any concerns here – I would like to
present the essence and value of the human factor. Because as we all
know there are no bad plans, only their execution often fails. Needless
to say that in Poland this looks impressive, as namely the human factor
management in the printing and paper industry forms a team of over
2500 engineers specialized in the ﬁeld of printing and paper and
educated after 1945. This guarantees that any investment is carried out
successfully. For comparison, before the war, only three among
thousands of engineers specialized in printing (and the specialization
was acquired outside Poland). They were Władysław Tacikowski, Ludwik
Lewandowski and Józef Bester. Even in 1957 only two polygraph
engineers guided the sixteen hundred-strong crew of the DNT printing
house: Tadeusz Boniewicz and my father Henryk. Today, after the
computer revolution in „Lotos”, where I have been working the last 25
years, there are fourteen engineers specializing in printing for one
hundred others. These are the requirements in today's printing industry
and we Poles are able to meet them.
❚

Edward Paweł DRESZER
Prezes, Polska Izba Druku
Szanowni Państwo
Pragnę serdecznie polecić Państwu kolejne wydanie raportu dotyczącego polskiej poligraﬁi stworzonego z inicjatywy Jacka Kuśmierczyka
a mającego za cel propagowanie szeroko pojętej idei współpracy i handlu z polskimi drukarniami. Przytoczone tutaj liczby i zestawienia jednoznacznie przekonują o zasadności takich działań. O ile baza nie budzi
tutaj żadnych obaw – to ja pragnę przedstawić istotę i wartość czynnika ludzkiego. Bo jak wiadomo nie ma złych planów, zawodzi jedynie
wykonanie. Trzeba powiedzieć, że w Polsce wygląda to imponująco,
mianowicie ludzki czynnik zarządzający w przemyśle poligraﬁcznym i papierniczym tworzy zespół przeszło 2500 inżynierów o specjalności poligraﬁa oraz papiernictwo wykształconych po 1945 roku. To daje
gwarancje przeprowadzenia z sukcesem każdej inwestycji. Dla porównania przed wojną na kilka tysięcy inżynierów jedynie trzech miało specjalizację poligraﬁczną (do tego zdobytą poza Polską) tj. Władysław
Tacikowski, Ludwik Lewandowski, Józef Bester. Jeszcze w 1957 roku
w drukarni DNT tysiąc sześciuset-osobową załogą kierowało dwóch inżynierów poligrafów: Tadeusz Boniewicz i mój ojciec Henryk. Dzisiaj
po rewolucji komputerowej w „Lotosie”, gdzie pracuję 25 lat na sto
osób, czternaście to inżynierowie o specjalności poligraﬁa. Takie są potrzeby w dzisiejszej poligraﬁi i my Polacy potraﬁmy temu sprostać. ❚

Michał ŚLIZ
Country Manager
Agfa Graphics Polska
Polish printing market was developing rapidly during last years.
Thanks to EU founds our printing houses not only matches the Western
standards but in many cases, exceeds them signiﬁcantly.
However we have to remember that period of fast and easy grow –
supported by EU founds and low internal costs is coming to the end.
Additionally the whole market is strongly differentiated.
Next to fast growing packaging and ﬂexo market we have traditional job
printing houses which still have a lot to do both in production
autoimmunization as well in work organization, which demand implementation
of modern MRP systems and wider use of Web2Print software.
We can ﬁnd two ways of development chosen by our companies:
First of them is specialization in niche solutions and concentration on
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fully processed ﬁnal product, second is continuity of development and
exceed barriers of traditional printing, through digital printing both for
short runs and wide format.
❚

Michał ŚLIZ
Dyrektor Generalny, Agfa Graphics Polska
Polski rynek poligraﬁczny rozwijał się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Dzięki dotacjom unĳnym nasze rodzime drukarnie dzisiaj nie
tylko dorównują standardom drukarni zachodnich, ale w wielu dziedzinach znacznie je przewyższają.
Musimy jednak pamiętać, że okres szybkiego i łatwego wzrostu –
wspomaganego przez dotacje unĳne i opartego na niskich kosztach własnych się kończy, a cała branża jest dzisiaj mocno zróżnicowana. Obok
dynamicznie rozwijającego się druku opakowań i ﬂexo mamy drukarnie
akcydensowe, przed którymi jeszcze wiele do zrobienia zarówno, jeśli
chodzi o automatyzację produkcji jak i organizację pracy, co wymaga
wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania i szerszego wykorzystania oprogramowania Web2Print.
Można zauważyć dwie drogi rozwoju wybierane przez nasze ﬁrmy.
Pierwsza z nich to specjalizacja w rozwiązaniach niszowych i koncentracja na coraz bardziej przetworzonym produkcie; druga to kontynuacja ciągłego rozwoju i wykraczania poza bariery tradycyjnej poligraﬁi,
poprzez zastosowanie druku cyfrowego zarówno do małych nakładów
jak i do wielkiego formatu.
❚

Malgorzata LOSOSOVÁ UNGRÁDOVÁ
X-Rite, Sales Manager – Sales Network Coordination
First of all, I would like to acknowledge all those who initiated the
Prinitng industry in Poland report for the possibility to share my opinion
as far as the issue in question is concerned.
Although living abroad, I have had a great chance to participate in
a development of the Polish graphic arts market over thirteen years now.
My point of view and my assessments are shaped through manifold
inﬂuences. At ﬁrst, it is the fact that I was born in Poland in a speciﬁc town
that I love until today – in Cracow. Though I live currently in another magic
city, i. e. Prague, I look at the Polish graphic arts industry as something
I am emotionally involved in and the issue I really care for. Secondly, there
is another aspect: the possibility to observe the development of graphic
arts in Poland as if from aside and actually from aboard.
The third thing is what I am actually doing. I work for the American
company that introduces the most modern solutions among others to
the Polish printing industry.
My job relays also on education, rendering assistance and building
consciousness among „printers” fraternity” – as one of the project
initiators, Jacek Kuśmierczyk, calls them – important role and necessity
to use modern, state-of-the-art technologies in a daily work. I think that
consciousness of this necessity exists in the graphic arts environment.
The point is that this environment is often ﬂooded with information
about new products, solutions and trends without will or possibility to
understand its individual needs. These needs – covering trainings,
product modiﬁcations and easier standardization – are the most
important signals coming from the market. Vendors” appropriate, well
addressed response to these needs would be the greatest help that they
can deliver to printing market, not only in Poland.
The chief motto should be simplifying and enabling the most modern
technological solutions to be used in practice by possibly broadest range
of users.
It would not be any exaggeration if I say that the level of Polish
graphic arts is very high. Speaking about graphic arts, I mean also
printing in packaging industry. Poles have the ability to adapt very
quickly to technological and economical changes. They are open to
accept them and make the most of them. Moreover, this is the attitude
that secures Poles” high competiveness on the European market. It also
means that new technologies and management methods used by global
companies operating in Poland are very quickly introduced in companies
without foreign capital.
Poles learn very quickly and they will to do it. That is why
transformation of printing technology, pre-press processes, quality
control methods and still growing usage of digital technologies in
printing industry are a process, not a revolution. It is unquestionable
that the future means coexistence of traditional and digital technologies

Małgorzata LOSOSOVÁ UNGRÁDOVÁ
X-Rite, Sales Manager – Sales Network Coordination
Przede wszystkim chciałabym serdecznie podziękować inicjatorom raportu: Rynek poligraﬁczny w Polsce za możliwość podzielenia się moją
opinią na powyższy temat.
Mieszkając poza granicami kraju mam to wielkie szczęście, że już
od 13-tu lat mogę współuczestniczyć w rozwoju polskiej poligraﬁi. Mój
punkt widzenia i oceny kształtuje kilka aspektów i wpływów. Tym pierwszym jest fakt, że urodziłam się w Polsce, w mieście specyﬁcznym, które kocham do dzisiaj – w Krakowie. I chociaż mieszkam w innym również
magiczynm mieście, w Pradze, na polską poligraﬁę spoglądam, jako
na coś bliskiego memu sercu, na czym bardzo mi zależy. To jest właśnie
ten drugi aspekt: możliwość spoglądania na rozwój poligraﬁi w Polsce
trochę z boku, z poza granic.
Trzecim bardzo ważnym czynnikiem jest to co robię. Pracuję w amerykańskiej ﬁrmie wprowadzającej, między innymi do polskiej poligraﬁi,
najnowocześniejsze w swoim rodzaju rozwiązania.
Moja praca polega również na edukacji, na pomocy, na uświadamianiu
całemu gronu „braci drukarskiej” – jak ją nazywa jeden z inicjatorów projektu: Jacek Kuśmierczyk – znaczenia i konieczności wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennej pracy. Myślę, że świadomość tej konieczności
istnieje w środowisku poligraﬁcznym. Problemem jest zasypywanie tego właśnie środowiska informacjami o nowych produktach, rozwiązaniach, trendach, często bez chęci lub niemożliwości zrozumienia jego indywidualnych
potrzeb. Właśnie te potrzeby obejmujące: szkolenie, modyﬁkacje produktów,
ułatwianie standaryzacji to najważniejsze sygnały z rynku. Konstruktywna
odpowiedź na nie ze strony producentów to największa pomoc, którą mogą
oni dostarczyć rynkowi poligraﬁcznemu nie tylko w Polsce.
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Hasłem podstawowym powinno być upraszczanie i udostępnianie
najnowocześniejszch rozwiązań technologicznych jak najszerszemu gronu użytkowników do wykorzystania ich w praktyce.
Mogę z pełną odpowiedzialnością oświadczyć, że poziom polskiej poligraﬁi jest bardzo wysoki. Mówiąc o poligraﬁi mam również na myśli
druk w przemyśle opakowań. Polacy bardzo szybko dostosowują się
do zmian technologicznych i ekonomicznych. Są otwarci na ich przyjmowanie i wykorzystywanie. Zapewnia im to wysoką zdolność konkurencyjną na rynku europejskim. Sprawia również, że nowe technologie
i sposoby zarządzania przynoszone przez globalne koncerny działające
w Polsce są bardzo szybko wprowadzane w ﬁrmach bez udziału kapitału zagranicznego.
Polacy łatwo się uczą i chcą to robić. Dlatego przekształcanie technologii druku, przygotowania do druku, sposobów kontroli jego jakości,
coraz szersze wykorzystywanie technologii cyfrowych w przemyśle poligraﬁcznym to proces, a nie rewolucja. Niepodważalnym faktem jest,
że przyszłość to koegzystencja technologii „klasycznych” i cyfrowych,
w druku i w obrazowaniu. Pomimo parcia cyfrowych technologii obrazowania druk klasyczny w połączniu z wieloma produktami przemysłu
poligraﬁcznego i opakowaniowego nie zaginie. Będą w nim oczywiście
wykorzystywane wszystkie możliwości technologii cyfrowych: od modyﬁkacji plików do druku w przygotowalni, poprzez globalne cyfrowe
sterowanie druku zamówień w różnych kątach świata, czy globalna
standaryzacja dzięki wykorzystaniu cyfrowych wzorców do pobrania
z każdego kąta kuli ziemskiej. Dzięki istniejącym rozwiązaniom technologicznym polska poligraﬁa, otwarta i elastyczna, ma szansę odnieść
sukces na rynkach europejskich i światowych.
Tego właśnie życzę jej z całego serca.
❚

both in printing and imaging. Irrespective of digital imaging
technologies pressure, the traditional printing techniques together with
many products of printing and packaging industry will not disappear.
Of course, the latter will use all the potential of digital technologies,
starting from printing ﬁles edition at a pre-press stage up to a global
digital control of printing orders from various parts of the world and
global standardization with wide usage of digital samples to be easily
downloaded in any, even the most distant country. With existing
technological solutions the Polish graphic arts – being an open and
ﬂexible market – has a great chance to succeed on the European and
global markets, which I sincerely wish it to materialize.
❚

Artur LEWANDOWSKI
CEO, DPH Company
Technological and social revolution in which companies are included,
force constant changes in the creation of an updated development
strategy. Increased customer expectations dictated by new developments
in the digital age, dictate a faster and more personalized production
process. It is inevitable updating of machinery with new and innovative
digital solutions as well as changes in work organization. Signiﬁcant
impact on building a stable economic shape of a company is a strategy
to maintain a very high quality manufactured products and a
considerable improvement in performance. The production machinery
we are trying to get, will enable us to increase our offer and thus meet
the expectations of existing and new customers.
Creativity and resourcefulness with which the Poles are known allows
us to intensify our activities in foreign markets with great success.
Historically, the printer after a few years learning and gaining
experience could get a title of "master of the art of printing" today has
yet to get a "pixel perfect performance."
❚

Artur LEWANDOWSKI
CEO, DPH Company
Rewolucja technologiczna i społeczna, w której przedsiębiorstwa się
znalazły, wymusza ciągłe zmiany w kreowaniu uaktualnionej strategii
rozwoju ﬁrmy. Zwiększone oczekiwania klienta podyktowane nowymi
rozwiązaniami ery cyfrowej, dyktują szybszy i bardziej spersonalizowany proces produkcji. Nieuniknione jest uaktualnianie parku maszynowego o nowe i innowacyjne rozwiązania cyfrowe jak rownież zmiany
w organizacji pracy. Znaczący wpływ na budowanie stabilnej sytuacji
ekonomicznej ﬁrmy ma strategia utrzymania bardzo wysokiej jakości
wytwarzanych produktów oraz znaczna poprawa wydajności. Urządzenia produkcyjne, które zamierzamy pozyskać, umożliwią nam powiększenie naszej oferty, a co za tym idzie zaspokojenie oczekiwań obecnych
i nowych klientów.
Kreatywność i zaradność, z której słyną Polacy, pozwala nam zintensyﬁkować nasze działania na rynkach zagranicznych z dużym sukcesem.
Dawniej drukarz po kilku latach nauki i budowania doświadczenia
zdobywał dyplom „mistrza sztuki drukarskiej” dziś musi jeszcze zdobyć
„sprawność mistrza pikseli”.
❚

Joanna SMOLIŃSKA
President of Management Board, Antalis Poland
The printing industry has been growing at a fast pace for the last
several years. Thanks to the growth, our printing houses are equipped
really well, and suitable to print various – even the most difﬁcult – jobs.
We should also mention that our printers are very highly skilled. All of
the above turn into great competitiveness of the Polish printing market
in relation to European counterparts. Of course, the crisis in the last
couple of years has negatively affected the industry, in particular the jobprinting and advertising parts. At the same time, the packaging part has
been growing. Multiple small and medium printing houses have
upgraded their hardware base with digital printing machines. It is clear
that many companies consider a long-term development path, and build
their strategies and projects with future in mind. The Polish market, as
well as the European one, will undergo changes, but, in my opinion, we
are prepared for them.
❚
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Joanna SMOLIŃSKA
Prezes Zarządu, Antalis Poland

Sławomir KUGAUDO
Expert Reviews

Przez ostatnie lata branża poligraﬁczna rozwijała się bardzo dynamicznie. Dzięki temu nasze drukarnie są naprawdę dobrze wyposażone, przygotowane do produkcji różnych – nawet najtrudniejszych prac.
Warto także nadmienić, iż poziom wyszkolenia naszych drukarzy jest
bardzo wysoki. To pozwala polskiemu rynkowi poligraﬁcznemu być konkurencyjnym na rynku europejskim. Oczywiście ostatni kryzys wpłynął
też na nasz rynek powodując spadek szczególnie w akcydensie i reklamie. W tym samym czasie część branży związanej z opakowaniami rosła. Wiele małych i średnich drukarń dosprzętowiła się w maszyny
do druku cyfrowego. Widać bardzo wyraźnie, że wiele podmiotów patrzy na siebie przez pryzmat długiego horyzontu czasowego i z myślą
o przyszłości buduje swoją strategię i przyszłe inwestycje. Rynek polski
podobnie jak europejski będzie się zmieniał, ale w mojej ocenie jesteśmy do tych zmian przygotowani.
❚

The dynamic development of the Polish printing in recent years has
allowed us to look optimistically into the future. Despite the ongoing
crisis, the development of new technologies fuels a continuous demand
for ever more innovative solutions in printing.
Investing in higher product quality, shorter production time, additional
services (such as personalization or direct distribution) and using not just
price but also quality to compete, all constitute an opportunity for the
market. Sick practices of some businesses and excessive lowering of
prices for customers has led to problems of many companies and
ultimately to their downfall and also caused the erosion of prices in the
industry and impeded fair competition.
Today, we are observing two main trends of development in the
printing industry. Namely, the development of packaging and digital print
markets. Undoubtedly, now even higher rates of return encourage
multiple printing houses to invest in the production of packaging, so new
plants are being created along with the transformation of existing
printing houses.
Printing industry is very difﬁcult, capital intensive and requires
considerable experience. You have to learn in order to keep pace with
continuing technological change.
Easier and easier access to alternative sources of funding facilitates
the purchase of new machinery and dynamic development. Some of the
printing houses have now become the real competition for western
companies - armed with the most modern and well equipped machinery,
as well as in highly qualiﬁed and experienced professional staff. This
allows for strengthening of our position in the European market not as
cheap labor but as a reliable partner and supplier of high quality services.
In the early 90s we could only dream about this.
Changes in the electronic media and the Internet have been the subject
of debate for a long time. The method of distribution of the press and
books will gradually evolve but it will certainly not disappear entirely
from paper in favor of screens, laptops or tablet PCs. Attempts to digitize
schools and textbooks to tablets have already been going on for several
years and our children still carry books and notebooks in their backpacks
without any changes. Examples of other countries show that one should
not be afraid of sudden and unexpected eradication of printed textbooks
at schools.
I would risk seeing the further development of native print in the
changes in management systems and in many cases - the implementation
of such changes. Our printing houses are well prepared from the
technological perspective but the lack of sustainable development results
in inefﬁcient production management.
The introduction of high-performance Web to Print systems is yet
another trend visible in many printing houses. It allows customers or
graphic designers to exercise full control of the production process and
resolve potential inconsistencies whenever they occur.
I would not fear any violent digitization of printing houses - another
few years of book production is still in front of us.
❚

Sławomir KUGAUDO
Expert Reviews
Dynamiczny rozwój polskiej poligraﬁi w ostatnich latach pozwala nam
optymistycznie patrzeć w przyszłość. Pomimo ciągle trwającego kryzysu
rozwój nowych technologii podtrzymuje ciągły popyt na coraz to
bardziej nowoczesne rozwiązania w dziedzinie poligraﬁi.
Szansą dla rynku jest inwestowanie w coraz wyższą jakość produktu
i walka właśnie jakością, czasem produkcji, usługami dodatkowymi jak
personalizacja czy bezpośrednia dystrybucja, a nie tylko ceną. Chore
praktyki niektórych przedsiębiorców i nadmierne obniżanie ceny dla
klientów doprowadziło do kłopotów wielu ﬁrm i w konsekwencji do ich
upadku, jak również spowodowało erozję cen w całej branży i utrudniło
uczciwą konkurencję.
Dzisiaj obserwujemy dwa zasadnicze trendy rozwoju poligraﬁi.
Rozwój rynku opakowaniowego i rynku druku cyfrowego. Niewątpliwie
obecnie jeszcze wyższe stopy zwrotu zachęcają wielu drukarzy
do inwestowania w produkcję opakowań, powstają więc nowe zakłady
jak również następuje przekształcanie dotychczasowych drukarń.
Branża poligraﬁczna jest bardzo trudna, kapitałochłonna i wymaga
dużego doświadczenia. Trzeba wciąż się uczyć, by nadążyć za ciągłymi
zmianami technologicznymi.
Coraz łatwiejszy dostęp do alternatywnych źródeł ﬁnansowania
ułatwia zakup nowych maszyn i dynamiczny rozwój. Niektóre z drukarń
stanowią dziś realną konkurencję dla ﬁrm zachodnich, są uzbrojone
w najnowocześniejsze i bardzo dobrze wyposażone maszyny, jak
również i w wysoko wykwaliﬁkowaną i doświadczoną profesjonalną
kadrę. Pozwala to na umocnienie naszej pozycji na rynku europejskim
nie jako taniej siły roboczej, ale solidnego partnera i dostawcy usług
najwyższej jakości. Na początku lat 90. mogliśmy o tym tylko pomarzyć.
Tematem poruszanym od dawna są zmiany zachodzące w sektorze
mediów elektronicznych i internetowych. Sposób dystrybucji prasy, czy
książek będzie stopniowo ewoluował, ale z pewnością nie zniknie
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całkowicie z papieru na rzecz ekranów laptopów czy tabletów. Próby
cyfryzacji szkół i przenoszenia podręczników do tabletów trwają już kilka
lat, a nasze dzieci bez żadnych zmian wciąż noszą w tornistrach książki
i zeszyty. Przykłady innych krajów pokazują, że nie należy się obawiać nagłej
i niespodziewanej rezygnacji z drukowanych podręczników w szkołach.
Dalszego rozwoju rodzimych drukarni dopatrywałbym się w zmianach
systemów zarządzania, a właściwie w wielu przypadkach, wprowadzania
takowych. Nasze drukarnie są dobrze przygotowane od strony
technologicznej, natomiast brak zrównoważonego ich rozwoju powoduje
nieefektywne zarządzanie produkcją.
Innym trendem zauważalnym w wielu drukarniach jest wprowadzanie
wysokowydajnych systemów Web to Print. Pozwala on na pełną
kontrolę procesu produkcji przez klienta, czy graﬁka i eliminowanie
ewentualnych niezgodności w momencie, gdy tylko takie się pojawią.
Nie obawiałbym się gwałtownej digitalizacji drukarni – przed nami
więc jeszcze kilka lat produkcji dziełowej.
❚

Jacek STENCEL
Chief Executive Ofﬁcer,
Polish Association of Screen and Digital Printing
The last few years have constituted a period of great change and
technological leap towards the future due to signiﬁcant investment, often
supported by EU grants. By investing in new technology and staff training
companies from our sector increase their capacity by offering products
at a very high level of quality. With relatively low labor costs and a
comparable level of technology in the printing industry it is not surprising
that the Polish printing houses are beginning to ﬁnd their clients beyond
the Polish borders, constantly increasing the value of exports. The rapid
development of digital printing technology and the existing investment
attractiveness causes more and more printing companies to begin using
this technology. The equipment for digital printing installed these days
complement the existing technology park of businesses and allows for
an efﬁcient way to offer products at low overburden and allows
customized products to be offered as well. This trend deﬁnitely enforces
a positive image of our industry and allows looking to the future with
more optimism.
But it should be noted that the big changes are yet to come. The
changes that will ensure further development and increased
competitiveness include the implementation of modern information
systems to support the printers at various levels of management and
communication with the customer. Nowadays, information and its skillful
processing allow gaining a good advantage. More and more
sophisticated, integrated multi-level management systems that combine
the functions of CRM, MRP / ERP, JDF offer assistance in utilizing the
aforementioned advantage. Such systems do not only allow for a full
control and supervision of the implementation process of printing, but
they also provide a powerful forensic tool to increase efﬁciency of
enterprises. With the increased use of W2P systems in printing
communication with customers (particularly overseas) can reach a new
dimension, which can certainly improve sales performance.
I think the next few years will be centered on the further development
of digital technologies and information as well as their practical
implementation in our industry. This allows the new branches of industry
to develop for whom the printing industry will become an important
partner. Printed Electronics, RFID and many others have already become
a fact. What and for whom are we going to print in a few years? ...
Certainly we live in interesting times which are rapidly leading us to
new markets and products.
❚

Jacek STENCEL
Prezes, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego
Ostatnie kilka lat to okres ogromnych zmian i skoku technologicznego
ku przyszłości spowodowanego znacznymi inwestycjami, często wspieranymi przez dotacje unĳne. Firmy naszego sektora inwestując w nowoczesne technologie oraz szkolenia zatrudnianej kadry, zwiększają swe
możliwości produkcyjne oferując produkty na bardzo wysokim poziomie
jakościowym. Przy relatywnie niższych kosztach zatrudnienia oraz porównywalnym poziomie technologicznym branży poligraﬁcznej nie dziwi fakt, iż polskie drukarnie coraz częściej znajdują swych klientów także
poza granicami Polski, stale zwiększając wartość eksportu. Niezwykle dynamiczny rozwój technologii druku cyfrowego oraz ich atrakcyjność inwestycyjna powoduje, że coraz więcej ﬁrm poligraﬁcznych decyduje się
na wykorzystanie tej technologii. Instalowane obecnie urządzenia do druku cyfrowego uzupełniają istniejący park technologiczny przedsiębiorstw
oraz pozwalają w efektywny sposób oferować produkty przy niskim nadkładzie oraz powodują możliwość oferowania produktów personalizowanych. Taka tendencja z pewnością daje pozytywny obraz naszej branży
i pozwala z większym optymizmem spoglądać w przyszłość.
Niemniej należy zauważyć, iż spore zmiany jeszcze przed nami. Zmiany, które zagwarantują dalszy dynamiczny rozwój oraz wzrost konkurencyjności to wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych
wspierających drukarzy na różnych poziomach zarządzania oraz komunikowania się z klientem. W dzisiejszych czasach informacja oraz jej umiejętne przetworzenie jest dobrem pozwalającym zyskać przewagę.
Pomocą w jej wykorzystaniu służą coraz bardziej zaawansowane, zintegrowane systemy wielopoziomowego zarządzania łączące w sobie funkcje CRM, MRP/ERP, JDF. Systemy takie umożliwiają nie tylko pełną kontrolę
i nadzór nad realizacją procesów poligraﬁcznych, ale dają potężne narzędzia analityczne pozwalające zwiększać efektywność działań przedsiębiorstw. Dzięki szerszemu stosowaniu systemów W2P w drukarniach,
komunikacja z klientami, zwłaszcza zagranicznymi może osiągnąć nowy
wymiar, który z pewnością wpłynie na poprawę wyników sprzedaży.

Andrzej KRZEWINA
Interak Printing House, President of Board
During the past 20 years the printing industry was created and
developed by people who had the vision and enthusiasm for pushing
the boundaries of new technology. The foundations of their success were
buying a printing press, with the ability to produce products faster and
more effective. The 90’s brought a revolution in electronic prepress and
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Myślę, że najbliższe lata będą skupione wokół dalszego rozwoju technologii cyfrowych i informatycznych, oraz praktycznego ich wykorzystania w naszej branży. Dzięki temu będą rozwijać się także nowe gałęzie
przemysłu dla których poligraﬁa będzie ważnym partnerem. Drukowana
elektronika (printed electronics), technologia RFID i wiele innych to już
fakt. Co i dla kogo będziemy drukować za parę lat?...
Z pewnością żyjemy w ciekawych czasach, które w szybkim tempie
kierują nas w stronę nowych rynków i produktów.
❚

focus on efﬁciency. A new millennium is the era of the Internet. New
strategic areas of the business are created to play a larger role in
promoting and building brand values. New products and services were
created. Development of new digital technologies and the use of the
Internet has resulted in the reduction in printed and digital media. Digital
printing and digital media lead us into the “new world” and a new
dimension of creating one copy, a single product i.e. it can be a book or
a photo book produced on demand in a hard cover, designed, edited and
published via Internet. Due to innovations in technology, a single product,
offering the highest quality, can be produced on the same production
line as larger volumes. On a traditional market there are areas where
new technologies will gain advantage over conventional ones. Such
products as the Black & White book, when printed for particular
circulations, this can be dominated by digital technology. Business and
quality parameters will ﬁnally decide which technology will be chosen
and the type of product that will be produced. Other products and market
may still use web-to-print solutions, and may well use the traditional
printing methods. Some of today’s trends can permanently change the
market. The only difﬁculty is to deﬁne time it will take. In the long term
perspective of this “adventure” we can expect many surprises. It is
important to understand what beneﬁts they will provide us and in doing
so the new opportunities they will bring, at the same time not forgetting
about values and beneﬁts as well as threats for all participants of the
production process.
The Polish printing industry has increased its market share during the
past few years, but still has the potential to expand its production in new
and developing markets. These opportunities can be used in many ways,
both in national and international markets. One thing seems to be certain:
in the long-term simply printing and delivering on time is not enough.
We also should be aware of the fact that quantities of products are
going down, costs of production are increasing in order to meet
customers quality requirements and quite signiﬁcant volume of work that
used to be printed it is now converted into “digital world”.
Therefore in my opinion in the forthcoming years will be a time of
making key decisions on the future market trends and ﬁnding new
business models which will bring us closer to the end customers as full
service providers. When implementing these models, it will be important
to take advantage and use the synergy between the current business
and the new developing opportunities. As a result, new services and
products will have an opportunity to be established, building more
quality-focused relationships between customers and their suppliers in
which we hope will we all grow our business. I guess they will bring a
new important value for development of the future business.
❚

Andrzej KRZEWINA
Prezes Zarządu, Drukarnia Interak
Ponad dwadzieścia lat temu, rynek poligraﬁczny był rynkiem ludzi
z wielkim entuzjazmem. Fundamentem sukcesu wówczas było już samo posiadanie maszyn drukujących. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły
rewolucję w przygotowalni elektronicznej i koncentrację na produktywności. Nowe milenium to z kolei era Internetu. Tworzą się obecnie nowe obszary strategiczne dla marketingu, w tym w sposób przełomowy
wzrasta znaczenie społeczności, przejmujących coraz większą rolę w budowaniu wartości marki.
Powstają nowe produkty i usługi. Rozwój nowych technologii cyfrowych i Internetu powoduje, że zanikają limity i ograniczenia w dostępie do mediów drukowanych i cyfrowych. Druk cyfrowy i nośniki
multimedialne wprowadzają nas w „nowy świat mediów” i nowy wymiar tworzenia pojedynczego egzemplarza z możliwością personalizacji danej publikacji. Obecnie nie jest to już tylko prosty produkt taki jak
np. zaproszenie – jest to już książka na żądanie lub foto-książka w oprawie złożonej – projektowana, redagowana i wydawana za pomocą Internetu w jednym egzemplarzu.
Innowacje w obszarze technologii powodują, że pojedyncze produkty powstają w najwyższej jakości często na tych samych liniach produkcyjnych co produkty w większych nakładach.
Na tradycyjnym rynku są segmenty, w których nowe technologie uzyskają przewagę nad konwencjonalnymi. Takim produktem jest np. książka w kolorystyce czarno-białej, gdzie dla określonych nakładów może
wystąpić trwała dominacja nowej technologii cyfrowej. O tym, która
technologia zostanie wybrana i przy jakim produkcie zostanie zastosowana, decydują obecnie parametry na styku biznesu oraz jakości.
W innych produktach i segmentach rynku, bądź w nowych obszarach
– takich jak np. web-to-print – jeszcze długo będzie preferowany druk
offsetowy.
Niektóre z dzisiejszych trendów mogą trwale zmienić rynek. Jedyna trudność do zdefiniowania to czas, w jakim może to nastąpić.
W dalszej perspektywie tej „przygody” czeka nas zapewne jeszcze wiele niespodzianek. Ważne jest, aby odnaleźć się w tych zmianach i wykorzystać szanse, którą one niosą nie zapominając przy tym
o wartościach i korzyściach, ale również zagrożeniach dla wszystkich
uczestników procesu.
Polska poligraﬁa zgromadziła olbrzymi potencjał produkcyjny. Ten potencjał może być wykorzystany na wiele sposobów zarówno w kraju jak
i zagranicą. Jedno jest pewne, w dłuższej perspektywie nie wystarczy

Tadeusz SEROCKI
Vice President, Publishing House Bernardinum Ltd.
The history of the Polish printing is more than 500 years old and ... in
my opinion, the "old man" is doing quite well. An economist will say that
print market is inseparably linked with the economy. And this is right ...
and the economy in Poland, despite some signs of the European
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już tylko drukować i dostarczać wydrukowane produkty na czas. W dobie malejących nakładów, wzrastających kosztów produkcji związanych
z ciągłą poprawą jej jakości, przenoszenia tego, co drukowane w świat
cyfrowy, kilka następnych lat będzie czasem podejmowania kluczowych
decyzji i poszukiwania nowych modeli biznesowych. Sprawią one, że
poligraﬁa będzie bliżej końcowego klienta i stanie się jeszcze bardziej
usługą a nie produkcją. W tym procesie bardzo ważne będzie zachowanie równowagi i synergii pomiędzy obecnym biznesem a tym, co nowe.
W efekcie mają szansę powstać nowe usługi i produkty, budujące bardziej jakościowe relacje klienta z jego odbiorcami oraz społecznościami, w których wszyscy funkcjonujemy. Sądzę, że będą one stanowić
nową istotną wartość dla rozwoju biznesu w przyszłości.
❚

economic crisis, is not in a bad shape. Therefore, it should be concluded
that the print market shows no declining inclination nor any form of
stagnation. Polish entrepreneurs are able, though yet not fully, to proﬁt
from the opportunities offered by our membership in the European Union.
Thanks to the EU programmes, the state of Polish printing changes not
only systematically, but also in a short period of time it catches up with
the leader countries. Our printers count on new solutions. The
participation of certain services in the industry changes signiﬁcantly. Even
more popular are getting the products that are made with the help of a
wide range of services performed by the companies using new
technologies, such as the ﬂexibility of the production and constantly
improving quality of digital printers. Recently, the opportunities offered
by the products of the IT industry are being commonly applied. They
cancel out perfectly the barrier of physical distance between the customer
and the manufacturer, for instance, and that allows greater marker
research. In such an easy way, the export can increase considerably. Let’s
make a use of this chance. Let’s join the best.
❚

Tadeusz SEROCKI
Wice Prezes, Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
Historia polskiej poligraﬁi ma już ponad 500 lat i … według mojej
opinii „staruszka” ma się całkiem dobrze. Ekonomista powie, że rynek
poligraﬁczny jest nierozłącznie powiązany z gospodarką. I to jest racja
… a gospodarka w Polsce, pomimo pewnych oznak europejskiego kryzysu gospodarczego znajduje się w nienajgorszej kondycji. Wnioskować
należy więc, że i rynek poligraﬁczny nie wykazuje tendencji spadkowych
czy chociażby jakiejś stagnacji. Polscy przedsiębiorcy nie w pełni, ale
jednak w dużym stopniu wykorzystują możliwości jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. Korzystając z programów unĳnych stan polskiej poligraﬁi zmienia się nie tylko systematycznie, ale w krótkim czasie
dorównuje do państw tu przodujących. Nasi poligrafowie stawiają
na nowe rozwiązania. Zmienia się w znaczny sposób udział poszczególnych usług w przemyśle. Coraz większą popularnością cieszą się produkty wykonywane przy wykorzystaniu szerokiego spektrum usług ﬁrm
stosujących nowe technologie, np. elastyczność produkcji i coraz lepsza
jakość drukarń cyfrowych. W ostatnim czasie, szerokie zastosowanie
mają możliwości jakie dają nam produktu z branży IT. Niwelują one
w sposób doskonały m.in. barierę ﬁzycznej odległości klienta od producenta, a to pozwala na większą penetrację rynku. To w prosty sposób
daje szansę znacznego wzrostu eksportu. Wykorzystajmy te szanse. Dołączmy do najlepszych.
❚
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Partnerzy projektu/Partners
DOSTAWCY/SUPPLIERS
Partner Główny/Main Partner
Heidelberg Polska Sp. z o.o.
Partnerzy Wiodący/Leading Partners
Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.
Graﬁkus – Systemy Graﬁczne Sp. z o.o.
Partner – Dostawca Papieru/Partner – Paper Supplier
Antalis Poland Sp. z o.o.
Partnerzy/Partners
Henkel Polska Sp. z o.o.
Agfa Graphics Sp. z o.o.
Sun Chemical Sp. z o.o.
Chespa Klisze Spółka z o.o.
X-Rite Inc. Branch Ofﬁce EE
Michael Huber Polska Sp. z o.o.
Weilburger Graﬁk-Polska Sp. z o.o.
Avargraf Sp. z o.o.
Derprosa
Trelleborg Engeneering Systems Italy S.p.A
EFI EMEA
FIRMY POLIGRAFICZNE/PRINTING COMPANIES
Partner – Mistrz Drukarski Raportu/Partner – Printing Master of the Raport
Ozgraf Olsztyńskie Zakłady Graﬁczne S.A.
Partner Główny/Main Partner
Drukarnia Interak Sp. z o.o.
Partnerzy Wiodący/Leading Partners
Druk-Intro S.A.
DPH Company Sp. z o.o.
Partnerzy/Partners
Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Sp. k.
UDS Sp. z o.o.
Skanem Poznań Sp. z o.o.
Drukarnia WL
KEA Sp. j. Irena i Bogdan Baszak
Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
Opolgraf S.A.
Follak Sp. z o.o. Sp. k.
Drukarnia Ortis Sp. z o.o.
Qartis Sp. z o.o.
Argo Card Sp. z o.o.
Drukarnia Studio Reklamy HAKUS
Lotos Poligraﬁa Sp. z o.o.
Cezar S.A. – A Chesapeake Company

INNE/OTHERS
Partnerzy/Partners
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA
Deutsche Bank PBC S.A.
BIG InfoMonitor
ORGANIZACJE I INSTYTUCJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO/
ORGANIZATIONS AND ECONOMIC SELF-GOVERNMENT INSTITUTIONS
Polska Izba Druku
Zrzeszenie Polskich Fleksografów
Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP Sekcja Poligrafów
Korporacja Poligrafów Poznańskich
Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich
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
Świat Druku
Świat Poligraﬁi
Vidart

kpmg.pl
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JUST ask Antalis
Antalis najwimkszy europejski i czwarty na ħwiecie dystrybutor materiajów sjuĳicych do komunikacji
wizualnej (papierów dla poligrafii i biur, materiajów opakowaniowych i produktów VisCom).
Antalis Poland, bmdicy czmħcii koncernu, w Polsce jest liderem w dystrybucji materiajów sjuĳicych
do komunikacji wizualnej. Chcesz wiedzieđ wimcej co firma moĳe zaproponowađ w ramach rozwiizaĝ
dla Twojego biznesu? Wystarczy zapytađ.

Antalis Poland Spójka z o.o.
02-676 Warszawa
ul. Postmpu 17A
tel. (0-22) 313 50 00
www.antalis.pl
infolinia: 0 801 35 80 36
(opjata jak za pojiczenie lokalne)

Henkel Polska Sp z o.o
ul.Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
tel. +48 22 56 56 565, faks +48 22 56 56 776
henkel.polska@pl.henkel.com

Henkel offers a wide range of industrial adhesives for printing industry. Our adhesives are synonymous with
precision, reliability and efficiency. Our products also include a wide portfolio of UV-curable coatings and special
finishing overprints for different applications, including MiraCure and MiraFoil coatings.
MiraCure
MiraCure coatings applied by the means of flexographichalftone screen (rotary or traditional) guarantee dynamic
final overprint. MiraCure coating superbly highlights the products and protects it against external conditions.
MiraFoil
MiraFoil is en eco-friendly coating with gloss effect. This is an alternative to foil lamination and hot stamping.
Properties of MiraFoil coating:
• metallic effect;
• UV-curable;
• In-line application in flexographic or traditional process;
• may be applied selectively;
• overprintable;
• lowers costs compared to foil lamination and hot- or cold-stamping;
• environmentally friendly.
MiraFoil may be applied on paper, cardboard or plastic. It is perfect for creating metallic effects on cardboard,
flexible packaging and labels, in batch mail, in the production of POP displays, blisters and other printing products.
Main benefits of MiraFoil:
reduction of post-printing processing, adjusting coating application rate to the rate of overprinting, elimination
of adverse effects occurring during foil lamination (e. g. thin foil curling), no need to use special effect inks

SALES MANAGER – AI POLAND
Piotr Grudziński
mobile phone: +48 728 306 571
AI DEPARTMENT ASSISTANT HENKEL POLSKA
Alicja Łukaszewska
telephone: +48 [22] 565 65 65
TECHNICAL CONSULTANT
Robert Pokrzepa
Mobile phone: +48 728 399 245
SALES AND TECHNICAL CONSULTANT
Sławomir Wiśnik
mobile phone: +48 728 399 251
TECHNICAL CONSULTANT
Paweł Tomaszewski
Mobile phone: +48 728 399 578

O Grupie Agfa-Geavert

About Agfa Graphics

Grupa Agfa-Gevaert jest jednym ze światowych liderów w branży obrazowania
i technologii informacyjnych. Agfa opracowuje, wytwarza i sprzedaje analogowe i cyfrowe
systemy dla rynku poligraficznego (Agfa Graphics), dla sektora ochrony zdrowia (Agfa
Healthcare) i specjalistycznych technologii przemysłowych (Agfa Materials).
Centrala firmy Agfa mieści się w Mortsel (Belgia). Firma jest obecna bezpośrednio w 40
krajach i posiada swoje agendy w dalszych 100 krajach na całym świecie. Grupa AgfaGevaert osiągnęła w 2011 roku obroty w wysokości 3,23 miliona euro.
Więcej na stronie: http://www.agfa.com.

O firmie Agfa Graphics
Agfa Graphics oferuje zintegrowane rozwiązania prepressowe dla przemysłu
poligraficznego. Rozwiązania te obejmują, urządzenia, oprogramowanie i usługi
dedykowane workflow produkcyjnemu, zarządzaniu barwami oraz zleceniami.
Agfa Graphics jest światowym liderem systemów CtF (ang. computer-to-film), CtP
(ang. computer-to-plate) i systemami cyfrowego proofingu przeznaczonymi dla produkcji
akcydensowej, opakowaniowej i gazetowej.
Agfa Graphics szybko umacnia swoją pozycję w nowych segmentach rynku
przemysłowego druku inkjetowego oferując kompleksowe rozwiązania druku
dokumentów, plakatów, reklam, banerów, etykiet i materiałów opakowaniowych. Jej
doświadczenie w obrazowaniu jak i technologiach produkcji emulsji dostarcza wiedzy
niezbędnej do opracowywania pełnego asortymentu wysokiej jakości atramentów.
Więcej na stronie: http://www.agfa-polska.pl, http://www.agfa.com

Agfa Graphics is a world leader in prepress solutions for the printing and publishing
industries. Agfa Graphics provides commercial, newspaper and packaging printers with
the most extensive range of workflow automation, project management, computer-tofilm, computer-to-plate and proofing solutions.
As the world’s largest plate supplier, Agfa Graphics produces analog plates as well as
thermal, visible light, and chemistry-free digital plates to offer advanced solutions for
different printing applications.
Agfa also serves the indoor and outdoor display market with wide-format inkjet
printing systems, and the short-run printing market with its:Dotrix industrial inkjet
printing systems. Seeing the potential for inkjet printing, the company is investing heavily
in the development of innovative technologies to fill market needs.
Premedia, printing, packaging and publishing companies are automating production
tasks and moving toward a business model where manufacturing, accounting,
administrative and customer service functions merge to form a highly efficient, interactive
graphic enterprise.
Advanced digital technology and online communications have made this possible.
Agfa's goal is to provide all customers, regardless of size or printing application, with the
tools that will allow them to achieve their Graphic Enterprise with higher quality, greater
efficiency and stronger customer relationships.

Kto chce używać płyt

:Azura

AGFA GRAPHICS

Ręka w górę!

:Azura to najpopularniejsze płyty niewymagające wywołania chemicznego.
Zatem co jeszcze powstrzymuje Cię przed ich używaniem?
y Maksymalny nakład 100 000 odbitek wystarcza do wykonania większości prac
y Liniatura do 240 lpi pozwoli zrealizować każde zamówienie
Cóż jeszcze?
y Brak reakcji chemicznych w trakcie obróbki gwarantuje wyjątkową stabilność tworzenia obrazu w technolgii Thermofuse
y Dzięki szybkiej konserwacji urządzeń praca stanie się łatwiejsza
Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości?

Agfa Graphics Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195A
02-222 Warszawa
Tel: (22) 3111 900

drupa 2012. Zapraszamy na nasze stoisko nr B64 w Hali 8a

KIM JESTEŚMY
Barwa stanowi istotny składnik ludzkiego doświadczenia, wywołuje emocje, tworzy klimat
i odzwierciedla nastrój. Po przejęciu innych uznanych na świecie ekspertów w zakresie barwy –
firm GretagMacbeth oraz Pantone – firma X-Rite stała się światowym liderem w zakresie wiedzy,
technologii i standaryzacji barwy.
X-Rite to lider rynkowy w każdej branży, gdzie barwa odgrywa istotną rolę: począwszy od przemysłu samochodowego, poprzez medycynę, stomatologię, wzornictwo, modę, film i wideo, poligrafię, przemysł tekstylny, usługi projektowania wnętrz, produkcję opakowań, produkcję farb
i lakierów, tworzyw sztucznych aż po fotografię. Aby wszyscy ci profesjonaliści mogli wykonywać
swoją pracę potrzebują technologii: sprzętu, oprogramowania, wzorców oraz usług, aby precyzyjnie definiować, mierzyć i mieszać barwy oraz wymieniać informacje o nich. X-Rite oferuje unikalne, kompleksowe rozwiązania oraz usługi, wspomagające każdy aspekt odwzorowywania barw
– począwszy od inspiracji aż po wydruk, od koncepcji do konsumenta. To właśnie jest misją firmy
X-Rite, realizowaną od 1958 roku.
X-Rite udostępnia kompleksowe rozwiązania obejmujące sprzęt: spektrofotometry, kolorymetry, densytometry oraz związane z nimi akcesoria, oprogramowanie: łatwy pomiar
barwy, jej porównywanie, recepturowanie, symulacja oraz komunikacja o niej, jak również wzorce i usługi świadczone klientom firmy.
X-Rite tworzy systemy oświetleniowe, obejmujące specjalne kabiny oświetleniowe i stanowiska porównawcze, a nawet całe pomieszczenia służące właściwej, wizualnej ocenie barwy.
W ramach rozwiązywania istotnej w globalnym łańcuchu dostaw kwestii wiernego przekazywania informacji o barwie, firma X-Rite opracowała kolejną generację specjalnego formatu danych CxF (Color Exchange Format) – stworzonego specjalnie dla precyzyjnej i jednoznacznej
komunikacji w zakresie komercyjnie istotnych aspektów barwy, komunikacji pomiędzy urządzeniami, aplikacjami oraz – co nie mniej ważne – pomiędzy różnymi rejonami geograficznymi...

PANTONE®PLUS MATCHING SYSTEM® jest międzynarodowym standardem porównawczym
i de facto standardem rynkowym w dziedzinie wyboru, definiowania, dopasowywania i kontroli
barwy farb graficznych. Wirtualną komunikację o barwie, osiągnięcie ujednolicenia wzorców barwy z każdego punktu kuli ziemskiej umożliwia nowy projekt PANTONE LIVE®. Wzorce barwne
MUNSELLA są używane do definiowania i charakteryzowania barwy między innymi w tak różnorodnych dziedzinach jak fotografia, rolnictwo czy awiacja i kosmonautyka.
Usługi: X-Rite uzupełnia swoją technologię o cały szereg usług obejmujących konsultacje, szkolenia, e-learning, naprawy i programy wsparcia, aby zapewnić końcowym użytkownikom – niezależnie od branży w jakiej działają – maksimum korzyści z wykorzystywanych przez nich
produktów.
Produkty X-Rite oraz Pantone są sprzedawane na całym świecie poprzez własny dział sprzedaży, a także za pośrednictwem globalnej sieci przedstawicieli i dealerów. X-Rite ma swą siedzibę główną w Grand Rapids, w stanie Michigan; inne działania firmy w USA prowadzone są w New
Jersey (siedziba główna Pantone), Karolinie Północnej i Massachusetts. Dodatkowo firma posiada swoje oddziały w Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Rosji, Hong Kongu, Chinach, Japonii i Singapurze. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są
w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Szwajcarii oraz w Niemczech.
Małgorzata Lososová Ungrádová
Sales Manager, Distributors and Dealers Coordination
X-Rite Inc., Branch Office Eastern Europe
Palánek 374/1a l CZ-682 01 Vyskov l Czech Republic
T: +420 283883113 l F: +420 517 332 335
Mobile +420 602 554145 l
E-mail: MLososova@xrite.com

INKREDIBLE QU!CKFAST®

SENOLITH®-WB
Lakiery dyspersyjne na bazie wody, od matowych po wysoki
połysk, lakiery efektowe.

SENOLITH®-UV
Lakiery utwardzane promieniami UV, od matowych po
błyszczące, lakiery efektowe.

SENOLITH®-FP

WEILBURGER Grafik-Polska Sp. z o.o.
ul. Skośna 8, Batorowo
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 661 70 12
faks 61 661 70 01
email: biuro@weilburger-grafik.pl
www.weilburger-grafik.pl
www.weilburger-graphics.de/pl/start
Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie uszlachetniania druku
w przemyśle opakowań, etykiet i druków akcydensowych.
Dostarczamy produkty dla arkuszowego oraz rolowego druku offsetowego, maszyn lakierujących, a także dla sitodruku i fleksografii. Do naszej oferty należy także organizacja
seminariów i szkoleń.
Jesteśmy innowacyjnym i efektywnym partnerem naszych klientów. Stawiamy do dyspozycji szeroki asortyment produktów, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania
technologiczne oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby naszych klientów i dostosowanych do ich parku maszynowego.
Oferujemy:
• lakiery dyspersyjne
• lakiery UV
• lakiery specjalne – zabezpieczające, antypoślizgowe,
impregnujące, termoodporne, blistrowe
• lakiery do efektów twin i hybrydowych
• lakiery z pigmentami Iriodin
• atestowane lakiery dyspersyjne i UV o niskim stopniu migracji przeznaczone
na opakowania artykułów spożywczych – seria Food Packaging
• dodatki do lakierów
• kleje do laminowania
• kleje dyspersyjne do składarko-sklejarek
• wodne farby fleksograficzne

Lakiery dyspersyjne oraz lakiery UV na opakowania
artykułów spożywczych oraz produktów wrażliwych na
zapach.

SENOSCREEN®-UV
Sitodrukowe lakiery UV, duża różnorodność efektów
uszlachetniania.

SENOFLEX®-WB
Seria bazujących na wodzie farb
i lakierów dla fleksografii.

SENOSAFE®-BP
Lakiery dyspersyjne i UV służące ochronie marki.

SENOSOFT®-WB
Lakiery dyspersyjne i UV charakteryzujące się specjalną
haptyką.

SENOBOND®-WB
Oparty na bazie wody klej do laminowania folią.

SENOBOND®-UV
Kleje UV do laminowania folią.

SENOCELL®
Rozpuszczalnikowe oraz wodne lakiery i farby, od matowych
po błyszczące, duży wybór kolorów.

Firma Avargraf od 1990 roku zajmuje się sprzedażą maszyn i materiałów
poligraficznych. Firma dostarcza oraz montuje maszyny wielu producentów z całego
świata, oferuje doradztwo techniczne, zapewnia profesjonalny serwis sprzedawanych
maszyn i urządzeń oraz dostarcza części zamienne. Dostarcza materiały poligraficzne
oraz pomaga w ich wdrażaniu. Pośredniczy w sprzedaży maszyn używanych – zarówno
drukujących jak i introligatorskich. Przyjmuje zgłoszenia maszyn do sprzedaży
bezpośrednio z polskich drukarń.

Founded in 1990, Avargraf specializes in finding and providing professional solutions
for pre-press, press, bookbinding and consumables.
Our company is located conveniently and centrally in Warsaw, Poland, from where our
team will help you in the whole process of equipping your printing house with best
fitted solutions: from selecting a machine to setting the logistics and installing your
new purchase at your plant.
In our offer you can find:

W ofercie: maszyny introligatorskie m.in. falcerki, krajarki, trójnoże, podnośniki
do stosu papieru, utrząsarki, zbieraczki pionowe, linie do oprawy zeszytowej, oklejarki
do oprawy miękkiej, linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice
do szycia drutem, zbieraczki poziome do składek i arkuszy, wiertarki i systemy
do wiercenia papieru, automatyczne bigówko-perforówki, szlifierki do noży
introligatorskich, maszyny do kaszerowania oraz klejenia pudełek, kalendarzy,
standów, oklejarki PUR, urządzenia do odwracania, napowietrzania, odpylania
i usuwania ładunków elektrycznych ze stosu papieru, maszyny do: wycinania
skorowidzów oraz zaokrąglania rogów, nisko i średnio nakładowej oprawy twardej,
laminowania na gorąco, sztancowania oraz banderolowania etykiet

Bookbinding machines: cutting machines, folding machines, perfect binders, saddle
stitching lines, paper drilling and many other appliances used in bindery.

maszyny do przygotowalni: naświetlarki CtP, wywoływarki CtP, sztance do płyt
offsetowych i filmów, densytometry do papieru, płyt oraz filmów
materiały poligraficzne: m. in. płyty i farby offsetowe, chemię drukarską, obciągi
offsetowe, folie montażowe

Pressroom equipment: CTP, plate processors, densitometers, spectrophotometers.
Consumables for graphic arts industry: offset plates, inks, printing chemistry,
offset blankets, hot melt glue, wire and many others.
Large variety of second-hand machines. We offer both: second-hand printing
presses and bookbinding machines from all over the world.
Our professional and highly trained engineers are always ready to assist you in any of
your needs.

ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY
GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFILM ELEGANC
SOFT TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFIL
CH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFIL
GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFILM ELEGAN
SOFT TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM E
GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFILM ELEGAN
CH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFIL
SOFT TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGIGSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFILM ELEGANC
TI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MAT
T TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND
H ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY
SOFT TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFI
GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFILM ELEGANC
SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFILM
FT TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABO
GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFILM ELEGAN
I-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT
T TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND
SOFT TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI
ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY
SOFT TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFIL
SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABOND SILKY MATT DERFILM ELE
T TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRABON
OFT TOUCH ANTI-SCRATCH SILVER GSP DIGI-STICK ECOFILM EXTRAB
SOFT TOUCH
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we reinvent film
for Graphic Arts

Printing
solutions
for the
long run
Life is tough for a printer
The increasing pressure for high-speed perfection and maximised
productivity is never ending. Precise engineering of physical properties is
what makes Trelleborg printing blankets the ultimate partner for performance.
Our understanding of your application means you’ll always get a blanket
speciﬁcally engineered for purpose. Our range of blankets across ﬂexo and
offset applications allows you to squeeze the very best from your operation.
Trelleborg Printing Solutions. Ideas for the long run.

Visit: www.trelleborg.com/printing
Email: printing@trelleborg.com
Tweet: @printingInsight
Blog: printinginsightsblog.trelleborg.com

Manuela Re
Marketing & Communication Manager
Trelleborg Engineered Systems Italy S.p.A.
Direct: +39 0371 406351
Fax: +39 0371 406631
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Tradycja i nowoczesność
Tradition & modernity
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Everything we know, at your service
We at Euler Hermes know that many unpaid invoices are caused by
insufficient knowledge about your customers’ solvency. Our knowledge
helps you to pick the right customers to do business with, while our credit
insurance brings you the reassurance that your invoices will be paid.
Euler Hermes is the World’s leading provider of trade related insurance
solutions, helping companies of all sizes trade with confidence at home
and abroad.
Find out more about new credit insurance policy All Inclusive 2012 at
www.eulerhermes.pl

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE SITODRUKU I DRUKU CYFROWEGO
30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1A
e-mail: biuro@pssidc.org.pl
www.ssp.com.pl

Kilka informacji o naszej uczelni…
Zakład Technologii Poligraficznych kontynuuje działalność dydaktyczno-naukową
byłego Instytutu Poligrafii w zakresie unikatowego kierunku studiów Papiernictwo
i Poligrafia. Zakład Technologii Poligraficznych ma swoją historyczną siedzibę wWarszawie
przy ulicy Konwiktorskiej 2. Jest to najstarsza uczelnia w Polsce ucząca tradycyjnych jak
i cyfrowych technologii druku.
Kadrę dydaktyczno-naukową Zakładu tworzy zespół w składzie:
• 4 profesorów
• 10 adiunktów
• 4 wykładowców
• 2 asystentów
Każdego roku są organizowane wycieczki dla studentów. Na zaproszenie różnych firm
zagranicznych odbywają się wycieczki dla grup studentów do zapoznania ich
z najnowszymi osiągnięciami przemysłu poligraficznego w Europie. Możemy poszczycić
się długoletnią współpracą z firmą Heidelberg.
DuPont wyposażył nasze laboratorium w nowoczesny sprzęt do wykonywania
flexograficznych form drukowych.
Kształcenie odbywa się w ramach trójstopniowego systemu studiów. Wydział oferuje
także studia zaoczne i podyplomowe. Na uczelni znajduje się filia Biblioteki Głównej PW.
Zakład Technologii Poligraficznych w nowej strukturze:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji
Instytut Mechaniki i Poligrafii
Zakład Technologii Poligraficznych
KIerunek: Papiernictwo i Poligrafia
00-217 Warszawa
ul. Konwiktorska 2
http://ip.hoff.pl

Basic information about our University...
Department of Printing Technology continues the didactic and scientific activities
of the former Institute of Printing in the unique field of study Papermaking and Printing
Technology.
The Department of Printing Technology has its historic buiding in Warsaw at
Konwiktorska 2. It is the oldest university in Poland educating the traditional and digital
printing technology.
Scientific – teaching staff of the Department formed a team composed of:
• 4 Professors
• 10 PhD
• 4 Lecturers
• 2 Assistants
Every year are organized excursions for students. At the invitation of various foreign
companies are organized trips for groups of students to familiarize them with the latest
achievements of the printing industry in Europe. Heidelberg is our long-time partner.
DuPont has equipped our laboratory with modern equipment for making flexo printing
plates.
The education is organized at three levels. The Faculty also offers extramural or postgraduate studies.
The Faculty also has an afffiliate branch of the Main Library of WUT.
Institute of Printing in the new structure:
WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of Production Engineering
Institute of Mechanics and Printing
Department of Printing Technology
Speciality: Papermaking and Printing Technology
00-217 Warszawa
ul. Konwiktorska 2
http://ip.hoff.pl

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
Pozawydziałowy Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest unikatową
w kraju placówką naukowo-dydaktyczną z ponad 65-letnią tradycją kształcenia
papierników na poziomie akademickim i prowadzącą badania w zakresie technologii oraz
eksploatacji maszyn papierniczych, przetwórczych i poligraficznych.
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu jest realizowana w pięciu
zakładach: Technologii Włóknistych Mas Papierniczych, Technologii Papieru i Przetwórstwa
Papierniczego, Maszyn Papierniczych i Płytowych, Urządzeń Cieplnych i Przetwórczych,
Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych.
Kadra Instytutu obejmuje 21 nauczycieli akademickich, w tym 6 pracowników
samodzielnych – profesorów i doktorów habilitowanych.
Od roku 2008 Instytut samodzielnie prowadzi kierunek Papiernictwo i Poligrafia
na studiach stacjonarnych I stopnia zgodnie z zasadami określonymi w tzw. procesie
bolońskim.
Na przestrzeni minionych 65 lat studia papiernicze i poligraficzne w Politechnice
Łódzkiej ukończyło ok. 1800 osób, w tym ok. 40 cudzoziemców. Średnia ilość absolwentów
Instytutu w ostatnich 3 latach wynosiła 50 osób. W roku akademickim 2010/2011
uruchomiono na tym kierunku studia stacjonarne II stopnia (dzienne magisterskie) oraz
studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne inżynierskie).
Obecna ilość studentów wynosi: na studiach dziennych I stopnia – 120, II stopnia –
27 i studiach zaocznych I stopnia – 16 osób.
Interdyscyplinarny charakter Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, jedynego w kraju
(unikatowe specjalności: technologia celulozy, papieru, poligrafii i opakowań papierowych,
inżynieria papiernicza, maszyny papiernicze, przetwórcze i poligraficzne), umożliwia
realizowanie projektów badawczych: od pomysłu, przez badania laboratoryjne,
zaprojektowanie urządzeń, zbadanie prototypu – do wdrożenia w skali przemysłowej.
Prowadzenie tego rodzaju prac ułatwia baza materialna Instytutu, w tym nowoczesne
stanowiska badawcze oraz wiele urządzeń wykonanych w skali półtechnicznej
i technicznej.
Pomoc dla studentów wynika zarówno z życzliwości przemysłu oraz Fundacji Rozwoju
Kadr Poligraficznych, jak również z dobrych osobistych kontaktów pracowników Instytutu
z przedstawicielami przemysłu, w tym z absolwentami Politechniki Łódzkiej. Pomoc ta
obejmuje takie formy, jak sponsorowanie wycieczek specjalizacyjnych, praktyk, staży,
ponadprogramowego lektoratu języka angielskiego, zakupu komputerów i stanowisk
badawczych. Ze swej strony Instytut prowadzi promocję zakładów, organizując seminaria
i ekspozycje, na których przedstawiana jest działalność firm, ich osiągnięcia i zamierzenia.
Inicjatywy te przyczyniają się do zacieśnienia współpracy w obszarze dydaktyki,
a szczególnie zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia studentów.
Instytut Papiernictwa i Poligrafii ustawicznie rozwija kontakty i współpracę
z instytucjami zagranicznymi (uczelniami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami), co
w istotny sposób przyczynia się do unowocześnienia procesu dydaktycznego i rozwoju
badań, a naszym studentom stwarza możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki
również za granicą. Rokuje to dobrze dla przyszłości Instytutu – jednego z największych
ośrodków kształcenia papierników i poligrafów w Europie.
Instytut Papiernictwa i Poligrafii
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź,
tel. 48 42 631 38 03, 48 42 636 88 22, faks 48 42 631 38 01
e-mail: inpapsek@p.lodz.pl, www.inpap.p.lodz.pl

The Institute of Papermaking and Printing
at the Technical University of Łódź, Poland
For more than 65 years, the extra-faculty Institute of Papermaking and Printing has
been a unique research and education institution in the field of papermaking (paper
technology, machinery construction and operation) and related areas such as paper
converting and printing in Poland.
The academic and research activities of the Institute are realized by the following
departments: Pulp Technology, Paper Technology and Paper Converting, Paper and
Fibreboard Machines, Thermal Equipment and Converting Machines, Printing Technology
and Machinery.
The Institute academic staff consists of 21 members: including 6 professors and
assistant professors.
Since 2008 the Institute has been organizing the Papermaking and Printing studies
autonomously in full-time degree in accordance with the principles of the so-called
Bologna Process.
Through 65 years around 1800 students have graduated from Papermaking and
Printing at the Technical University of Łódź, including 40 foreigners. In academic year
2010/11, the full time master’s degree course (3 semesters) as well as extramural
bachelor’s degree course were launched. In the last three years there have been around
50 graduates yearly. Current number of students is: the full-time degree – 120, second
degree - 27 and extramural degree – 16.
Interdisciplinary character of the Institute of Papermaking and Printing, the only
institution of this kind in Poland (unique specializations: pulp and paper technology,
printing, paper packaging, paper engineering, papermaking, converting and printing
machines) allows to carry out research projects from the initial idea, through laboratory
tests, equipment design to testing a prototype for implementation in the industrial scale.
Such projects can be easily done due to good material base of the Institute, including new
laboratory equipment.
The support for students results from a close co-operation with the industry and the
Foundation for Development of Printing Human Resources as well as good personal
contacts of the Institute personnel with the industry representatives, including the
graduates of the Technical University of Łódź. The support includes sponsorship of technical
trips and trainings, extra English course, new computers and other professional equipment.
In return, the Institute promotes the paper and printing sectors by organizing seminars
and exhibitions as well as presenting the industry achievements and plans. All those
initiatives contribute to closer co-operation with an educational impact on students.
The Institute of Papermaking and Printing continues to develop contacts and cooperation with foreign universities, associations and companies, significantly contributing
to upgrading teaching process and research development as well as allowing the students
to gain new experiences, also abroad. All those activities and initiatives have a good impact
on the future of the Institute of Papermaking and Printing – one of the largest education
centers for papermakers and printers in Europe.
Institute of Papermaking and Printing
Technical University
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, Poland
tel. 48 42 631 38 03, 48 42 636 88 22 , fax. 48 42 631 38 01
e-mail: inpapsek@p.lodz.pl, www.inpap.p.lodz.pl

POLIGRAFIKA
NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZY
MIESIĘCZNIK DLA BRANŻY POLIGRAFICZNEJ

AN INDUSTRY REFERENCE POINT OFTEN QUOTED BY PROFESSIONALS
FORMING OPINIONS AND COMMENTING ON TRENDS

JEDYNY POLSKI TYTUŁ NALEŻĄCY
DO PRESTIŻOWEGO STOWARZYSZENIA
EUROGRAPHIC PRESS
THE ONLY POLISH MEMBER OF THE PRESTIGIOUS
EUROGRAPHIC PRESS ASSOCIATION

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
W COTYGODNIOWYM
SERWISIE INFORMACYJNYM
WEEKLY NEWSLETTER
PROVIDING LATEST INDUSTRY INFORMATION

POLIGRAFIKA.pl

www.

ZAWSZE AKTUALNA STRONA INTERNETOWA
A WEBSITE UPDATED MULTIPLE TIMES PER DAY

www.swiatpoligrafii.pl

www.katalog.swiatpoligrafii.pl

www.facebook.com/swiatpoligrafii

druk akcydensowy – zwojowy
web offset commercial printing
druk akcydensowy
commercial printing
druk cyfrowy inkjetowy
digital inkjet printing
druk cyfrowy tonerowy
digital toner printing
druk cyfrowy wielkoformatowy
large format digital printing
druk etykiet – wąska wstęga
label printing – narrow web
druk ﬂekso – szeroka wstęga
ﬂexo printing – wide web
druk na podłożach sztucznych offset UV
printing on plastics, UV offset
druk opakowań offset
offset packaging printing
druk z Internetu – Web to print
Web to print
druk zabezpieczeń ochrona marki (hologramy, karty plastikowe)
security printing brand protection (holograms, plastic cards)
introligatornie
bookbinding shop
producenci tektury falistej
manufacturers of corrugated cardboard
produkcja displayów i innych przestrzennych nośników reklamy
production of displays and other advertising media
produkcja dziełowa
bookbinding production
produkcja galanterii (gadżety reklamowe, karnety, karty pocztowe, etc)
production of leather goods (gadgets, tickets, postcards, etc)
produkcja kart plastikowych
production of plastic cards
produkcja kalendarzy
production of calendars
przygotowalnie ﬂeksograﬁczne
ﬂexo prepress shop
sitodruk i druk na tekstyliach
screen printing and printing on textiles
studia typu DTP i przygotowalnie offsetowe
DTP studios and offset prepress shops
uszlachetnianie druku
print ﬁnishing

DOSTAWCY/SUPPLIERS
Partner Główny/Main Partner
Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Partnerzy Wiodący/Leading Partners
Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.
Graﬁkus – Systemy Graﬁczne Sp. z o.o.

Partnerzy/Partners
Henkel Polska Sp. z o.o.
Agfa Graphics Sp. z o.o.
Sun Chemical Sp. z o.o.
Chespa Klisze Spółka z o.o.
X-Rite Inc. Branch Ofﬁce EE
Michael Huber Polska Sp. z o.o.
Weilburger Graﬁk-Polska Sp. z o.o.
Avargraf Sp. z o.o.
Derprosa
Trelleborg Engeneering Systems Italy S.p.A
EFI EMEA

FIRMY POLIGRAFICZNE/PRINTING COMPANIES
Partner Główny/Main Partner
Drukarnia Interak Sp. z o.o.

Partnerzy Wiodący/Leading Partners
DPH Company Sp. z o.o.
Druk-Intro S.A.

Partnerzy/Partners
Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Sp. k.
UDS Sp. z o.o.
Skanem Poznań Sp. z o.o.
Drukarnia WL
KEA Sp. j. Irena i Bogdan Baszak
Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
Opolgraf S.A.
Follak Sp. z o.o. Sp. k.
Drukarnia Ortis Sp. z o.o.
Drukarnia Studio Reklamy HAKUS
Qartis Sp. z o.o.
Lotos Poligraﬁa Sp. z o.o.
Cezar S.A. – A Chesapeake Company
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dostawcy maszyn cyfrowych inkjetowych
suppliers of digital inkjet machines
dostawcy maszyn cyfrowych wielkoformatowych
suppliers of large format digital machines
dostawcy maszyn ﬂexo/offset/wąskowstęgowych/szerokowstęgowych
suppliers of ﬂexo / offset / narrow web / wide web presses
dostawcy maszyn offsetowych
suppliers of offset presses
dostawcy oprogramowania
suppliers of software
dostawcy maszyn do druku etykiet i opakowań
suppliers of label and packaging printing machines
dostawcy chemii do druku
suppliers of chemicals for printing
dostawcy farb offsetowych
suppliers of offset inks
dostawcy folii do laminowania
suppliers of laminating ﬁlm
dostawcy obciągów
suppliers of printing blankets
dostawcy płyt fotopolimerowych
suppliers of photopolymer plates
dostawcy klejów
suppliers of adhesives
dostawcy płyt offsetowych
suppliers of offset plates
dostawcy farb ﬂexo
suppliers of ﬂexo inks
dostawcy systemów zarządzania barwą i kontroli druku
suppliers of color management and print control systems
dostawcy lakierów
suppliers of coatings
dostawcy maszyn introligatorskich – produkcja dziełowa
suppliers of postpress machines – bookbinding

more than printing

Innovations on thousands of m2

1

Customer – complex and standard
services: from international
corporations to individual customers.

3

Product – from hardcover
books via business cards
to multipart packages.

2

Volume – 1 million or 1 copy,
the same production lines,
the highest quality.

4

Technology – 3 printing
technologies, different ﬁnishing
techniques, all types of binding.

5
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IT & Web-to-Print solutions:
streamlining process and
content management,
individually conﬁgured
according to customer’s needs.

www.interak.pl
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Na targach drupa 2012 prezentujemy szeroką ofertę rozwiązań, które są
dopasowane do aktualnych wymagań rynku – rozwiązań wysoce skutecznych,
wysoce wydajnych, korzystnych ekonomicznie i z poszanowaniem ekologii.
Odkryjcie Państwo innowacyjne produkty i usługi Heidelberga, które trwale
wzmocnią Państwa biznes. Na każdym rynku. Pod każdym względem.
Discover HEI na targach.
www.drupa.heidelberg.com

