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Szanowni Państwo,

Niniejszy raport został wydany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we współpracy z KPMG w Polsce w ramach projektu „Partnerstwo
dla Promocji Polskiej Poligrafii”. 

Projekt realizowany pod honorowym patronatem Wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Gospodarki Pana 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. 



Sza now ni Pań stwo, 

Part ner stwo dla Pro mo cji Pol skiej Po li gra fii to ak cja wspie ra nia pol -
skich przed się bior ców z bran ży po li gra ficz nej na are nie mię dzy na ro do -
wej, któ rej kul mi na cyj nym punk tem bę dzie pol ski dzień na tar gach
Dru pa 2012 w Dus sel dor fie oraz ogło sze nie ra por tu Ry nek Po li gra ficz ny
w Pol sce w 2012 r. Pol ski sek tor dru kar ski od gry wa obec nie zna czą cą
ro lę i jest na naj lep szej dro dze do ugrun to wa nia swej sil nej po zy cji
na ryn ku unĳ nym. Z te go wzglę du zde cy do wa łem się wes przeć ini cja -
ty wę i ob jąć ją swo im ho no ro wym pa tro na tem.

Pol ska bran ża po li gra ficz na roz wi ja się bar dzo dy na micz nie.
Pod wzglę dem wiel ko ści za trud nie nia zaj mu je szó ste miej sce w ca łej
Unii Eu ro pej skiej. Da je to jej moż li wość sku tecz ne go kon ku ro wa nia
na ryn kach mię dzy na ro do wych. Ja ko Mi ni stra Go spo dar ki cie szy mnie
roz wój przed się bior czo ści w tym sek to rze w co raz więk szym stop niu
opar ty na eks por cie pro duk tów i usług, oraz owoc na współ pra ca firm
po li gra ficz nych z sa mo rzą dem i ad mi ni stra cją pań stwo wą. 

Ży czę pol skim dru ka rzom suk ce su na tar gach Dru pa 2012. Chciał bym,
aby Pro jekt Part ner stwa dla Pro mo cji Pol skiej Po li gra fii speł nił po kła da -
ne w nim na dzie je. Pol ska dys po nu je no wo cze sny mi tech no lo gia mi dru -
kar ski mi, jed nak na szą naj więk szą za le tą są świet nie wy kształ ce ni
i wy so ko wy kwa li fi ko wa ni lu dzie. Wie rzę, że dzię ki tar gom pod nio są
Pań stwo jesz cze wy żej swo je kwa li fi ka cje oraz za wrą wie le in te re su ją -
cych kon tak tów biz ne so wych. 

(-) Waldemar Pawlak
Wicepremier, Minister Gospodarki 

Ladies and Gentlemen, 

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
Deputy Prime Minister, Minister of Economy

http://www.mg.gov.pl/


AR – FA SCY NU JĄ CE MOŻ LI WO ŚCI
Wy obraź nią gra fi ków, mar ke te rów i w koń cu zwy kłych kon su men tów
za wład nę ła ostat nio tech no lo gia, po zwa la ją ca wzbo ga cać wy gląd i treść
ma te ria łów dru ko wa nych o ele men ty in te rak tyw ne (efek ty 3D, in for ma -
cje au dio i vi deo, ga le rie, www) wy ge ne ro wa ne w śro do wi sku kom pu -
te ro wym. Au gmen ted Re ali ty (AR, roz sze rzo na rze czy wi stość), bo o niej
mo wa, łą cząc świat wir tu al ny z re al nym do star cza od bior com prze żyć
o zu peł nie no wej ja ko ści. Do naj bar dziej spek ta ku lar nych za li cza my efek -
ty 3D, czy li trój wy mia ro we po sta ci i ani ma cje 3D ma te ria li zu ją ce się
na mar ke rze (zdję ciu opra co wa nym w tech no lo gii AR). Do świad cze nie
to po zwa la na od biór sy tu acji tak, jak by wir tu al ny ob raz po ja wił się
w rze czy wi sto ści, po nie waż tłem jest na dal omar ke ro wa ne zdję cie, a ru -
chy użyt kow ni ka i ru chy mar ke ra prze no szą się na wir tu al ny mo del po -
sta ci 3D.

AR – JAK TO DZIA ŁA?
Do od bio ru ob ra zu w tech no lo gii AR po trzeb ne jest nam me dium w po -
sta ci smart fo na czy ta ble ta. Za przy kład po słu ży nam pa pie ro wy eg zem -
plarz Ra por tu Ryn ku Po li gra ficz ne go, któ ry trzy ma ją Pań stwo w rę kach.
Po bie ra my apli ka cję GUTENBERG AR z An dro id Mar ket/Go ogle Play al -
bo Ap ple Sto re, uru cha mia my ją. Na stęp nie kie ru je my ka me rę urzą dze -
nia na okład kę, bądź wy bra ną stro nę ra por tu, a na ekra nie urzą dze nia
po ja wia się do dat ko wa treść. Oka zu je się, że ra port to nie tyl ko zbiór
da nych, to tak że bi let wstę pu do świa ta wy wia dów, vi de opre zen ta cji
i in nych in for ma cji. Z każ dą prze wra ca ną kart ką ma ją Pań stwo moż li -
wość od kry wa nia do dat ko wej tre ści. 

AR – ZA STO SO WA NIE
AR jest wy ko rzy sty wa na w róż nych ob sza rach na uki i biz ne su. W mu -
ze ach na przy kład wy sta wio ny eks po nat mo że być ozna ko wa ny in for -
ma cja mi ta ki mi jak kon tekst hi sto rycz ny dzie ła czy not ką o au to rze.
Mar ke ry AR sto so wa ne są pod czas opar tych na no wa tor skich kon cep -
tach kam pa nii re kla mo wych. AR ma za sto so wa nie rów nież w prze wod -
ni kach czy ma pach – na ekra nach swo ich elek tro nicz nych ga dże tów
użyt kow ni cy mo gą uzy ski wać szcze gó ło we in for ma cje o obiek tach, któ -
re aku rat zwie dza ją. Du ży po ten cjał za sto so wa nia AR drze mie w pod -
ręcz ni kach na uko wych czy pod ręcz ni kach do na uki ję zy ków ob cych –
dzię ki AR mo że my zo bra zo wać ma ją ce miej sce pro ce sy przy rod ni cze,
prze pro wa dzić wir tu al ny eks pe ry ment che micz ny, czy uczyć się ję zy ków
ob cych z wir tu al nym opie ku nem, któ ry, roz po zna jąc mo wę, tłu ma czy
wy po wie dzia ny przez nas tekst na wy bra ny wcze śniej ję zyk ob cy. 

Daj się za sko czyć moż li wo ścia mi AR – ścią gnĳ dar mo wą apli ka cję
GUTENBERG AR na swo je go smart fo na z sys te mem An dro id al bo IOS! 

Szcze gó ło we in for ma cje znaj dą Pań stwo na www.opol graf.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

AUGMENTED REALITY – rozszerzona moc druku

AUGMENTED REALITY – wider spectrum of printing

http://www.opolgraf.com.pl/AR


Ist nie ją ce ofi cjal nie od 1996 ro ku Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten -
ber ga, sta no wi in te gral ną część Eu ro pej skiej Kon fra ter ni Ka wa le rów Gu -
ten ber ga, or ga ni za cji dzia ła ją cej w sze ściu kra jach na sze go kon ty nen tu.
Idea po wsta nia Brac twa na ro dzi ła się we Fran cji, skąd zo sta ła prze szcze -
pio na do Nie miec, Włoch, Bel gii, Szwaj ca rii i Pol ski.

W kon se kwen cji człon ko wie pol skie go sto wa rzy sze nia na le żą do eli -
tar ne go gro na sku pia ją ce go po nad 700 oby wa te li państw, na le żą cych
do ści słej eu ro pej skiej czo łów ki pod wzglę dem roz wo ju prze my słu po -
li gra ficz ne go. Kon fra trzy Gu ten ber ga z nad Wi sły są przy tym je dy ny mi
przed sta wi cie la mi Eu ro py środ ko wo -wschod niej w sze re gach tej ogól -
no eu ro pej skiej or ga ni za cji.

Hi sto ria Brac twa za czę ła się w Pa ry żu w ro ku 1978, wów czas to gru -
pa wy daw ców i dzien ni ka rzy fran cu skich, chcąc prze ciw dzia łać pro ce -
so wi za nie czysz cza nia ję zy ka fran cu skie go an gli cy zma mi, za ło ży ła
Eu ro pej ską Kon fra ter nię Ka wa le rów Gu ten ber ga. Idea ta zna la zła po -
dat ny grunt w in nych kra jach sta re go kon ty nen tu, by w 1994r do trzeć
do Pol ski, kie dy to swo je in sy gnia otrzy ma li pierw si Po la cy, Pa no wie Ja -
cek Ku śmier czyk i Piotr Mi kosz. 

Trzy la ta póź niej w Col le gium No vum Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go,
do or ga ni za cji eu ro pej skiej uro czy ście przy ję to 17 przed sta wi cie li pol -
skiej sztu ki dru kar skiej. Spe cjal nie na tą oko licz ność do Kra ko wa przy je -
chał Wiel ki Mistrz Brac twa – Phil li pe de Char tre, mi ni ster pra cy w rzą dzie
ge ne ra ła De Gaul le’a. Świad ka mi czyn no ści in tro ni za cyj nych by li licz ni
przed sta wi cie le sto wa rzy sze nia z po zo sta łych kra jów.

Pod ko niec 1996 ro ku w War sza wie mia ła miej sce uro czy stość przy -
ję cia w sze re gi or ga ni za cji na stęp nych 16 człon ków. Spo tka nie od by ło
się w sa lach ho te lu „Bri stol”, a swo ją obec no ścią za szczy ci ła je 30 oso -
bo wa gru pa naj wyż szych do stoj ni ków or ga ni za cji.

For mal no ści zwią za ne z re je stra cją dzia ła ją ce go na te ry to rium Rzecz -
po spo li tej Pol skiej sto wa rzy sze nia pod na zwą Pol skie Brac two Ka wa le -
rów Gu ten ber ga, do peł nio ne zo sta ły 18.10.1996 ro ku w cza sie
in au gu ra cyj ne go wal ne go zgro ma dze nia w War sza wie.

Uro czy stość tą moż na na zwać zwień cze niem pierw sze go okre su ist -
nie nia Pol skie go Brac twa, w cza sie któ re go po zo sta wa ło ono bez oso -
bo wo ści praw nej. Wkrót ce po re je stra cji, to zna czy na prze ło mie 1996
i 1997 ro ku, Ka pi tu ła pod ję ła de cy zję o ak ty wi za cji dzia łal no ści Brac -
twa. Zde cy do wa no o roz po czę ciu prac umoż li wia ją cych prak tycz ną re -
ali za cję szczyt nych ce lów za pi sa nych w sta tu cie ta kich jak: po pu la ry za cja
ję zy ka pol skie go, pro mo cja i roz wój kul tu ry pol skiej, sze rze nie idei Eu -
ro py spra wie dli wej i bra ter skiej, do sko na le nie i roz wój sztu ki dru kar -
skiej, wspie ra nie i pro pa go wa nie czy tel nic twa oraz edu ka cji, szcze gól nie
wśród dzie ci i mło dzie ży.

Przy go to wu jąc sze reg pro jek tów, któ rych ad re sa ta mi są naj młod si
oby wa te le Pol ski, człon ko wie Brac twa sta ra ją się spra wić, by sta tus ma -
te rial ny nie ogra ni czał pro ce su roz wo ju edu ka cyj ne go i kul tu ral ne go pol -
skich dzie ci. Wśród be ne fi cjen tów ak cji Brac twa, za wsze znaj du ją się
ucznio wie nie peł no spraw ni oraz wy cho wan ko wie Do mów Dziec ka i in -
nych pla có wek wy cho waw czo -opie kuń czych.

Co rocz nie gwa ran to wa na jest po moc dzie ciom i szko łom, któ re ucier -
pia ły wsku tek klęsk ży wio ło wych.

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.

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

Polish Guild of Gutenberg Knights



Od 13 lat or ga ni zo wa ne są przed sta wie nia dla mło dzie ży na naj bar -
dziej pre sti żo wej sce nie na sze go kra ju w Te atrze Wiel kim – Ope rze Na -
ro do wej a od 10 lat dzię ki sto wa rzy sze niu dzie ci mo gą ob co wać
z pięk ną mu zy ka kla sycz na w War sza wie na kon cer tach w Fil har mo nii
Na ro do wej. 

Wspól nie z wła dza mi sto li cy Pol ski, re ali zo wa ny jest od 2 lat pro jekt
„Li ce alia da”, dzię ki któ re mu mło dzież war szaw ska po zna je hi sto rię swe -
go mia sta.

Ilość ksią żek prze ka za nych do dnia dzi siej sze go do bi blio tek szkol -
nych zbli ża się do mi lio na eg zem pla rzy.

Po nad to Brac two zaj mu je się di gi ta li za cją zbio rów kul tu ry pol skiej,
dzię ki cze mu do ko na no od kryć na uko wych na ska lę mię dzy na ro do wą.

Sto wa rzy sze nie wy da je rów nież uni kal ne po zy cje książ ko we, tu szcze -
gól nie na le ży wspo mnieć al bum ‘Po li gra fia sztu ce – sztu ka po li gra fii”,
któ ry stał się obiek tem po żą da nia śro do wisk bi blio fil skich.

Re gu lar nie or ga ni zo wa ne są kon fe ren cje na uko we i sym po zja bran -
żo we, a w ro ku 2011 wspól nie z jed ną z naj więk szych świa to wych firm
au dy tor skich KPMG, wy da ny zo stał pierw szy ra port pod ty tu łem ‘Ry nek
po li gra ficz ny w Pol sce”. Dru ga edy cja opra co wa nia zo sta nie za pre zen -
to wa na na tar gach Dru pa 2012 w Dus sel dor fie.

Prio ry te tem jest jed nak mię dzy na ro do wa pro mo cja pol skiej kul tu ry,
sztu ki oraz osią gnięć go spo dar czych i na uko wych. 

Wo bec wy mie nio nych po wy żej do ko nań nie mo że dzi wić fakt, że
w gro nie człon ków sto wa rzy sze nia zna leź li się by li Mar szał ko wie Sej -
mu, Pre mie rzy oraz mi ni stro we Pol skie go Rzą du, człon ko wie Par la men -
tu, Am ba sa do ro wie Nie miec, Fran cji, Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej,
ar ty ści, na ukow cy, przed się bior cy, a na wet oso by du chow ne.

W tym miej scu z du mą war to pod kre ślić fakt, że Pol skie Brac two Ka -
wa le rów Gu ten ber ga, ja ko jed na z nie wie lu or ga ni za cji po za rzą do wych,
kon se kwent nie współ pra cu je z urzę da mi ko lej nych trzech Pre zy den tów
Pol ski.

Dzia łal ność sto wa rzy sze nia fi nan so wa na jest w opar ciu o da ro wi zny
życz li wych nam lu dzi i in sty tu cji, wpły wy z dzia łal no ści go spo dar czej
oraz pie nią dze uzy ski wa ne w ra mach przed się wzięć cha ry ta tyw nych,
ta kich jak na przy kład ‘Bal Sło wa Pol skie go”, któ re go XIV edy cja od bę -
dzie się w 6 kwiet nia 2013 ro ku w War sza wie.

W ta ki wła śnie spo sób to nie licz ne, bo wiem li czą ce za le d wie 260
człon ków gro no, swą de dy ka cją i tru dem każ de go dnia udo wad nia, że
po świę ce nie się szla chet nym ce lom, za wsze jest nad rzęd ną war to ścią,
a sa tys fak cja z osią gnięć sta no wi naj więk szą na gro dę.

Sza now ny Czy tel ni ku, je śli czy tasz te sło wa to zna czy, że w Two ich
rę kach jest ko lej ny efekt pra cy lu dzi zwią za nych z ideą Pol skie go Brac -
twa Ka wa le rów Gu ten ber ga.

Wszy scy zwra ca my się do Cie bie z proś bą: Po móż nam! bo wiem ra -
zem zro bi my jesz cze wię cej!

In for ma cję o nas znaj dziesz na stro nie www.brac two gu ten ber ga.pl
lub w Kan ce la rii Pol skie go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga ul. Da ni -
szew ska 2, War sza wa 03-230, tel./fax.: +48 22 652 19 33

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



KPMG by ło jed ną z pierw szych mię dzy na ro do wych firm au dy tor sko -
-do rad czych obec nych na pol skim ryn ku. Od po nad 20 lat świad czy my
pro fe sjo nal ne usłu gi au dy tor skie, po dat ko we, księ go we, praw ne, do -
radz twa trans ak cyj ne go i fi nan so we go oraz do radz twa w za kre sie za -
rzą dza nia, ry zy ka i speł nia nia wy ma gań re gu la cyj nych. Obec nie
za trud nia my po nad 1200 osób w War sza wie, Kra ko wie, Po zna niu, Wro -
cła wiu, Gdań sku i Ka to wi cach. 

W Pol sce KPMG ob słu gu je oko ło 1500 Klien tów ze wszyst kich sek to -
rów go spo dar ki, po cząw szy od nie ru cho mo ści, sprze da ży de ta licz nej
i pro duk cji dóbr kon sump cyj nych, aż po sek tor far ma ceu tycz ny, te le ko -
mu ni ka cyj ny i ban ko wo -fi nan so wy. Na si Klien ci to pol skie oraz mię dzy -
na ro do we fir my i in sty tu cje, któ re zwra ca ją się do nas po wspar cie ze
wzglę du na wy so ki stan dard świad czo nych usług, spe cja li za cje bran żo -
we i sze ro ką wie dzę na te mat ryn ków lo kal nych, re gio nal nych i glo bal -
nych. 

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

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

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

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

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

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

U pod staw suk ce su KPMG na ryn ku le żą wy so ka ja kość usług, pra ca
zgod na z war to ścia mi oraz przede wszyst kim lu dzie, któ rych ka pi ta łem
jest wie dza zgro ma dzo na przez 145 000 pra cow ni ków w 153 kra jach
świa ta. Dzię ki te mu mo że my świad czyć usłu gi kom plek so wo, ale jed -
no cze śnie po tra fi my po dejść do każ de go klien ta in dy wi du al nie. Jed ną
z na szych za sad jest dba nie o przej rzy stość i wia ry god ność ko mu ni ka -
cji ze wnętrz nej i we wnętrz nej. Nie za leż ność, uczci wość, rze tel ność wy -
ko ny wa nia za wo du oraz ety ka i obiek ty wizm są fi la ra mi dzia łal no ści
KPMG w Pol sce.

Sta ła obec ność w czo łów ce ran kin gów oraz przy zna wa ne nam wy -
róż nie nia świad czą o wy so kiej po zy cji KPMG na pol skim ryn ku. W 2012
ro ku fir ma KPMG zo sta ła uzna na trze ci rok z rzę du za naj lep szą fir mę
do radz twa po dat ko we go (wg VI ran kin gu Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej

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.   

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. 

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.

O KPMG
About KPMG



z 22.03.2012r.) i wciąż po zo sta je w czo łów ce naj lep szych firm au dy tor -
skich w Pol sce (wg ran kin gu Rzecz po spo li tej z 27.02.2012r.).

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

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

Ja cek Baj ger
Do radz two Po dat ko we
Part ner
tel. +48 22 528 1165 
E -ma il: jbaj ger@kpmg.pl

Mag da le na Ma rusz czak
Mar ke ting i Ko mu ni ka cja
Me ne dżer
tel. +48 22 528 1161 
E -ma il: mma rusz czak@kpmg.pl 

Ma riusz Stroj ny
Za rzą dza nie Wie dzą i Ba da nia Ryn ko we
Me ne dżer
Tel. +48 22 528 1125
E -ma il: mstroj ny@kpmg.pl 

The fact of maintaining leading positions in the number of rankings
paralleled by the awarded distinctions underline the high position of
KPMG upon the Polish market. 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).

Contact
KPMG in Poland 
Chłodna 51
00-867 Warszawa

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

Jacek Bajger
Tax
Partner
tel. +48 22 528 1165 
E-mail: jbajger@kpmg.pl

Magdalena Maruszczak
Marketing & Communications
Manager
tel. +48 22 528 1161 
E-mail: mmaruszczak@kpmg.pl 

Mariusz Strojny
Knowledge Management & Research 
Manager
Tel. +48 22 528 1125
E-mail: mstrojny@kpmg.pl 



Przy oka zji re ali za cji pro jek tu Part ner stwo dla Pro mo cji Pol skiej Po -
li gra fii pra gnę przy bli żyć Pań stwu idee po wo ła nia do ży cia In sty -
tu tu Gu ten ber ga.

By w peł ni zro zu mieć sens te go przed się wzię cia prze ana li zuj my naj -
pierw kil ka fak tów.

Pol ski prze mysł po li gra ficz ny to pra wie 9 000 pod mio tów go spo dar -
czych, bli sko 50 000 miejsc pra cy i prze szło 2,5 mi liar da eu ro przy cho -
dów w ska li ro ku. Wszyst kie pro gno zy przy go to wa ne na naj bliż sze trzy
la ta wska zu ją na dal szy sta bil ny roz wój, przy za ło że niu nie zmien no ści
oto cze nia eko no micz no -po li tycz ne go. Je ste śmy jed ną z tych branż prze -
my słu, któ re za ab sor bo wa ły naj wyż szy po ziom wspar cia z fun du szy eu -
ro pej skich.

Na sze za kła dy dys po nu ją najnowocześniejszą technologią a na si pra -
cow ni cy pre zen tu ją po ziom wie dzy fa cho wej i de ter mi na cji, któ re go nie
po wsty dzi li by się ich ko le dzy z Nie miec, Fran cji czy Sta nów Zjed no czo nych. 

Na rzecz bran ży dzia ła ją dwa in sty tu ty w ra mach re no mo wa nych wyż -
szych uczel ni, ośrodek badawczo-rozwojowy, fun da cja, izba, mi ni mum
dwa sto wa rzy sze nia i mi ni mum pięć zrze szeń.

To nie ma ło!
Skąd za tem wnio sek by two rzyć no wy byt pod na zwą In sty tut Gu ten -

ber ga?
W okre sie ostat nich trzech lat w trak cie re ali za cji ta kich przed się wzięć

jak pró ba po wo ła nia do ży cia Pierw sze go Bran żo we go Fun du szu Po rę -
czeń Kre dy to wych Po li gra fii, wy da nie pierw sze go ra por tu bran żo we go
pod ty tu łem „Ry nek Po li gra ficz ny w Pol sce” oraz przy go to wa nie pro jek -
tu „Part ner stwo dla Pro mo cji Pol skiej Po li gra fii” po wsta ła nie for mal -
na gru pa osób de dy ko wa nych bran ży, któ rzy dys po nu ją nie tyl ko
wszech stron ną wie dzą w za kre sie po li gra fii, ale rów nież uni kal nym do -
świad cze niem pły ną cym ze współ pra cy w ze spo łach mul ti kom pe ten cyj -
nych, de dy ko wa nych ba da niom na uko wym oraz sze ro ko po ję te mu
do radz twu go spo dar cze mu.

Czę sta wy mia na opi nii i wnio sków wska za ła ob sza ry, któ re w na szym
sek to rze cią gle po zo sta ją na po zio mie nie ade kwat nym do mię dzy na ro -
do wych stan dar dów.

Są mie dzy in ny mi to ar bi traż, usłu gi do rad cze, pro mo cja bran ży, sty -
mu la cja ba dań na uko wych, roz wój ko mu ni ka cji i współ pra cy z in ny mi
ob sza ra mi go spo dar ki.

Nie trud no przy znać, że w tych przy pad kach moż na by zro bić wię cej.
Dla cze go tak się nie dzie je? Prze cież nie wy ni ka to z bra ku kom pe -

ten cji czy de ter mi na cji, u współ pra cow ni ków po wy żej wy mie nio nych
in sty tu cji!

A za tem skąd te nie do stat ki? Ko le żan ki i ko le dzy przed się bior cy, to
pro ste – w dzi siej szych cza sach suk ces pły nie z mi strzo stwa, a ono wy -
ma ga spe cja li za cji!

To wła śnie dzię ki ta kiej fi lo zo fii dzia ła nia nie miec ka Fo gra osią gnę ła
swój świa to wy suk ces.

Na sza po li gra fia, choć cią gle znacz nie skrom niej sza od tej zza Od ry
z pew no ścią za słu gu je na sys te ma tycz ny roz wój po zio mu świad czo nych
na jej rzecz usług!

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.

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.

INSTYTUT GUTENBERGA

GUTENBERG INSTITUTE



I dla te go In sty tut Gu ten ber ga nie od bie ra jąc prze strze ni ży cio wej żad -
ne mu z ist nie ją cych pod mio tów ma szan se wy peł nić wol ną prze strzeń
w rze czy wi sto ści pol skiej czar nej sztu ki.

Do te go pro jek tu po trzeb ni bę dą lu dzie i tu każ dy z nas ma do ode -
gra nia istotną ro lę, bo ini cja ty wa bę dzie tak do bra jak po ziom jej spe -
cja li stów!

Part ner stwo dla Pro mo cji Pol skiej Po li gra fii niech bę dzie pierw szym
pro jek tem In sty tu tu, bo wiem wspól no ta in te re sów jest podwaliną po -
ten cjal ne go suk ce su.

Przed sta wi cie le firm i in sty tu cji wspie ra ją cych przed się wzię cie or ga -
ni zo wa ne w trak cie trwa nia naj więk szych świa to wych tar gów po li gra -
ficz nych Dru pa 2012, two rzą gru pę wy bit nych spe cja li stów, któ rych
opi nia na te mat za sad no ści stwo rze nia In sty tu tu Gu ten ber ga bę dzie bar -
dzo waż na dla pro jek tu.

Nie ukry wam, że mam na dzie ję, iż wie lu z nich ze chce za an ga żo wać
się w to przed się wzię cie.

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

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



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



25

Rynek poligraficzny w Polsce • Printing industry in Poland

Wstęp

Introduction

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 w Polsce

Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

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.

Jacek Bajger
Partner

KPMG in Poland

Jacek Kuśmierczyk
Chancellor

Polish Guild of Gutenberg's Knights



We dług sza cun ków w naj bliż szej przy szło ści 
sek tor cze ka stop nio wy, sta bil ny wzrost

The industry is expected to see gradual, steady growth 
in the near future
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Najważniejsze wnioski

Key conclusions

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW POLIGRAFICZNYCH ROŚNIE.
Pol ski sek tor po li gra ficz ny od gry wa istot ną ro lę w Unii Eu ro pej skiej. We -
dług wstęp nych da nych Eu ro stat w 2010 ro ku w Pol sce funk cjo no wa ło
po nad 8,9 tys. firm po li gra ficz nych, co da je pol skiej po li gra fii siód me
miej sce w UE. Naj wię cej przed się biorstw po li gra ficz nych dzia ła we Wło -
szech (17,3 tys. w 2009 ro ku), we Fran cji (16,7 tys.) oraz w Hisz pa nii
(15,9 tys.). 

MI KRO PRZED SIĘ BIOR STWA DO MI NU JĄ 
POD WZGLĘ DEM LI CZEB NO ŚCI.
Stop nień kon so li da cji pol skie go sek to ra po li gra ficz ne go jest niż szy
od prze cięt ne go dla ca łej UE. Mi kro przed się bior stwa (za trud nia ją ce do 9
pra cow ni ków) w 2009 ro ku sta no wi ły 94,7% ogó łu przed się biorstw po -
li gra ficz nych w Pol sce, przed się bior stwa ma łe (za trud nia ją ce od 10
do 49 pra cow ni ków) – 3,8%, a przed się bior stwa śred nie i du że (za trud -
nia ją ce co naj mniej 50 pra cow ni ków) – je dy nie 1,5%.

SEK TOR PO LI GRA FICZ NY ZA TRUD NIA PO NAD 45 TYS. OSÓB.
W 2010 ro ku w sek to rze po li gra ficz nym w Pol sce za trud nio nych by ło
bli sko 45,1 tys. osób. Ozna cza to, że pod wzglę dem za trud nie nia oma -
wia ny sek tor jest szó sty co do wiel ko ści w ca łej Unii Eu ro pej skiej i od -
po wia da za 5,3% ca łe go za trud nie nia w po li gra fii kra jów unĳ nych.
40,4% pra cu ją cych w sek to rze po li gra ficz nym w Pol sce sta no wią oso by
za trud nio ne w mi kro przed się bior stwach. W ma łych fir mach za trud nio -
nych by ło 17,3% ogó łu pra cu ją cych w sek to rze, a w pod mio tach za trud -
nia ją cych po wy żej 50 osób – 42,3%.

W 2011 RO KU SZA CUN KO WA WIEL KOŚĆ SEK TO RA 
PO LI GRA FICZ NE GO W POL SCE WY NIO SŁA 11,2 MLD ZŁ. 
Na pod sta wie da nych Eu ro stat i GUS oraz pro gnoz pol skich przed się -
bior ców co do wzro stu sprze da ży zo sta ły osza co wa ne per spek ty wy roz -
wo ju sek to ra po li gra ficz ne go w Pol sce do 2014 ro ku. We dług tych
sza cun ków w naj bliż szej przy szło ści sek tor cze ka stop nio wy, sta bil ny
wzrost. W 2010 ro ku war tość sek to ra mie rzo na wiel ko ścią przy cho dów
firm po li gra ficz nych wy nio sła 10,1 mld zł (2,53 mld eu ro) i by ła o 9%
wyż sza niż w 2009 ro ku. We dług sza cun ków opar tych na da nych GUS
w 2011 ro ku przy cho dy ca łe go sek to ra mo gły wzro snąć do 11,2 mld zł
(2,54 mld eu ro). Uwzględ nia jąc de kla ra cje przed się bior ców, do ty czą ce
pro gno zo wa ne go wzro stu sprze da ży, wiel kość sek to ra po li gra ficz ne go
w Pol sce do koń ca 2014 ro ku mo że prze kro czyć war tość 14 mld zł (3,6
mld eu ro).

W 2011 RO KU POL SKA PO LI GRA FIA ROZ WI JA ŁA SIĘ SZYB CIEJ 
NIŻ PRZE MYSŁ PRZE TWÓR CZY.
O ile pod wzglę dem wiel ko ści przy cho dów i wy daj no ści po li gra fia ustę -
pu je wie lu sek to rom pol skie go prze my słu prze twór cze go, to w ostat -
nim ro ku oka za ła się jed nym z sek to rów o po nad prze cięt nej dy na mi ce

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). 

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%.

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.

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.

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.
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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.

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. 

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. 

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. 

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).

wzro stu. Ana li za in dek su pro duk cji sprze da nej po ka zu je, że po okre sie,
w któ rym sek tor po li gra ficz ny roz wi jał się wol niej niż prze mysł prze -
twór czy, rok 2011 przy niósł bar dzo sil ną po pra wę dy na mi ki sek to ra po -
li gra ficz ne go. Pro duk cja sprze da na firm po li gra ficz nych ro sła szyb ciej niż
pro duk cja sprze da na firm prze twór czych ogó łem.

EKS PORT NA BIE RA CO RAZ WIĘK SZE GO ZNA CZE NIA.
W 2011 ro ku pol skie przed się bior stwa po li gra ficz ne wy eks por to wa ły
to wa ry, kla sy fi ko wa ne ja ko wy ro by po li gra ficz ne, o war to ści 2 347,2
mln zł (569,7 mln eu ro). By ło to o 11,6% wię cej niż w 2010 ro ku. War -
to zwró cić uwa gę, że choć obec ny po ziom eks por tu prze my słu po li gra -
ficz ne go po zo sta je na zbli żo nym po zio mie od 2008 ro ku, to jest bli sko
dwu krot nie wyż szy niż mia ło to miej sce w ro ku wej ścia do Unii Eu ro -
pej skiej. Co wię cej, po cząw szy od 2004 ro ku, sys te ma tycz nie ro śnie
prze wa ga eks por tu wy two rów prze my słu po li gra ficz ne go nad ich im -
por tem. W 2011 ro ku eks port prze wyż szył im port o po nad 100%.

PRZED SIĘ BIOR CY W WIĘK SZO ŚCI DE KLA RU JĄ WZROST SPRZE DA ŻY.
Z de kla ra cji pol skich firm po li gra ficz nych wy ni ka, że bli sko po ło wa z nich
od no to wa ła w 2011 ro ku wzrost sprze da ży w sto sun ku do 2010 ro ku.
Z ko lei nie speł na co czwar ty przed się bior ca uznał, że je go sprze daż spa -
dła. Po dob nie jak w ubie głym ro ku oka za ło się, że o łącz nym wzro ście
bran ży de cy do wa ły przede wszyst kim śred nie i du że przed się bior stwa.
Wśród naj więk szych an kie to wa nych pod mio tów aż 56% za de kla ro wa -
ło wzrost sprze da ży. Dla po rów na nia je dy nie 32% mi kro przed się biorstw
ob ję tych ba da niem za de kla ro wa ło wzrost sprze da ży na prze strze ni
ostat nie go ro ku. 

ZA KŁA DY FLEK SO GRA FICZ NE SĄ NAJ CZĘ ŚCIEJ OBEC NE 
NA RYN KACH ZA GRA NICZ NYCH.
W te go rocz nej edy cji ba da nia od se tek firm obec nych na ryn kach za gra -
nicz nych ob ni żył się o 3 punk ty pro cen to we i obec nie wy no si 47%.
Zgod nie z ocze ki wa nia mi o obec no ści na ryn kach za gra nicz nych de cy -
du ją przede wszyst kim śred nie i du że przed się bior stwa. Aż 83% pod -
mio tów z tej gru py za de kla ro wa ło sprze daż swo ich pro duk tów i usług
na in nych ryn kach. Wart od no to wa nia jest fakt, że już 86% firm flek so -
gra ficz nych jest obec nych na ryn kach za gra nicz nych. Jed no cze śnie
w naj mniej szym stop niu na ryn kach za gra nicz nych obec ne są za kła dy
spe cja li zu ją ce się w usłu gach in tro li ga tor skich oraz przy go to wal nie. 

ROZ WÓJ CY FRO WYCH NO ŚNI KÓW IN FOR MA CJI W OCZACH
PRZED SIĘ BIOR CÓW ZNA LAZŁ SIĘ PO STRO NIE SZANS.
Do stęp do know -how oraz no wo cze snej tech no lo gii, do stęp ność pa pie -
ru i in nych ma te ria łów, a tak że kwa li fi ka cje ka dry zo sta ły uzna ne przez
przed się bior stwa po li gra ficz ne ja ko moc ne stro ny sek to ra. Ja ko sła be
stro ny wska za ne zo sta ły na to miast kosz ty ma te ria ło we, po ziom marż
oraz kosz ty za ku pu i ser wi su urzą dzeń. 

Szan są dla pol skie go sek to ra po li gra ficz ne go są po pyt na usłu gi po -
li gra ficz ne za gra ni cą, po pyt na usłu gi po li gra ficz ne w kra ju oraz roz wój
cy fro wych no śni ków in for ma cji. Przed się bior cy ja ko za gro że nie wy mie -
nia ją wy mo gi i re gu la cje praw no -ad mi ni stra cyj ne, roz wój me diów elek -
tro nicz nych oraz sy tu ację go spo dar czą na świe cie. 
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CO CZWAR TY PRA COW NIK PO SIA DA WY KSZTAŁ CE NIE WYŻ SZE
BĄDŹ PO LI GRA FICZ NE.
Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że bli sko co czwar ty pra cow nik za -
kła dów po li gra ficz nych w Pol sce po sia da wy kształ ce nie wyż sze (23%)
lub po li gra ficz ne (24%). W przy pad ku naj więk szych firm bio rą cych udział
w ba da niu, w któ rych licz ba za trud nio nych prze kra cza 50 osób, sto sun -
ko wo naj mniej pra cow ni ków po sia da wy kształ ce nie spe cja li stycz ne
(osta tecz nie przed sta wia ło się ono na po zio mie 17% – wyż sze, 20% –
po li gra ficz ne). Re la tyw nie naj wię cej wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków
moż na zna leźć w przy pad ku mi kro przed się biorstw (od po wied nio 33%
pra cow ni ków z wy kształ ce niem wyż szym, a 29% – z wy kształ ce niem
po li gra ficz nym).

PO NAD PO ŁO WA ZA MÓ WIEŃ SKŁA DA NA JEST
ZA PO ŚRED NIC TWEM IN TER NE TU.

We dług sza cun ków an kie to wa nych pod mio tów na wet 53% za mó wień
jest obec nie skła da nych dro gą elek tro nicz ną. Ozna cza to, że nie co mniej
niż po ło wa za mó wień od by wa się w in ny spo sób (bez po śred nio w za -
kła dzie, za po śred nic twem han dlow ca lub te le fo nicz nie). Co wię cej, do -
kład nie po ło wa zle ceń jest tak że ak cep to wa na za po śred nic twem
In ter ne tu. Szcze gól nie wy so ki sto pień ak cep ta cji zle ceń po przez In ter -
net od no to wa no dla przed się biorstw spe cja li zu ją cych się w dru ku cy -
fro wym. 

LE ASING JEST NAJ PO PU LAR NIEJ SZYM SPO SO BEM 
FI NAN SO WA NIA IN WE STY CJI.
Przed się bior cy, któ rzy za mie rza ją w naj bliż szych la tach za ku pić no we
ma szy ny i urzą dze nia, zo sta li za py ta ni o pla ny do ty czą ce spo so bu ich
fi nan so wa nia. Zde cy do wa nie naj po pu lar niej szą for mą jest le asing.
Wska za ło go aż 59% przed się biorstw. Jest to wy nik wyż szy o 6 punk -
tów pro cen to wych niż w ubie głym ro ku. Po pu lar ność dru gie go w ko lej -
no ści spo so bu fi nan so wa nia – kre dy tu (41% wska zań w te go rocz nej
edy cji ba da nia) – nie zmie ni ła się w po rów na niu z ubie gło rocz ną edy -
cją. Spa dło na to miast za in te re so wa nie fi nan so wa niem in we sty cji go -
tów ką bądź ka pi ta łem wła snym. W związ ku z tym w cią gu naj bliż szych
2-3 lat na le ży spo dzie wać się co raz więk sze go za in te re so wa nia in stru -
men ta mi fi nan so wy mi, ta ki mi jak le asing czy kre dyt, ze stro ny przed się -
biorstw po li gra ficz nych. 

PRZED SIĘ BIOR CY PLA NU JĄ ZWIĘK SZYĆ EFEK TYW NOŚĆ DZIA ŁA NIA.
Aby wzrost sprze da ży był moż li wy, nie zbęd ne są pew ne zmia ny w funk -
cjo no wa niu firm po li gra ficz nych. Oka zu je się, że pra wie wszyst kie an kie -
to wa ne przed się bior stwa (94%) uzna ły, że w naj bliż szej przy szło ści
pla nu ją zwięk sze nie efek tyw no ści swo je go dzia ła nia. W ten spo sób moż -
na re al nie my śleć o wzro ście sprze da ży. W dal szej ko lej no ści ja ko naj -
waż niej sze pla ny wy mie nia ne by ły: po szu ki wa nia no wych do staw ców
(84%), wzbo ga ce nie ofer ty (80%) oraz opty ma li za cje fi nan so we (77%). 

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. 

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 2-
3 years among companies from the printing industry. 

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%). 



W ba da niu wzię ło udział 230 firm po li gra ficz nych 
– 8% wię cej niż rok wcze śniej

The study covered 230 printing companies 
– 8% more than one year earlier
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Ba da nie ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce zo sta ło prze pro wa dzo -
ne dru gi rok z rzę du przez fir mę do rad czą KPMG w Pol sce na zle ce -
nie i we współ pra cy z Pol skim Brac twem Ka wa le rów Gu ten ber ga.
W te go rocz nej edy cji zwięk szo na zo sta ła pró ba ba daw cza – w 2012
ro ku w ba da niu wzię ło udział 230 firm po li gra ficz nych (8% wię cej
niż rok wcze śniej), któ re by ły an kie to wa ne w mar cu 2012 r. me to -
dą CAWI (ang. Com pu ter As si sted Web In te rview) lub sa mo dziel -
nie wy peł ni ły an kie tę w wer sji pa pie ro wej. 

W ra por cie zo sta ły wy ko rzy sta ne do dat ko wo da ne wtór ne z baz Eu -
ro stat za rok 2010 pre zen tu ją ce ob raz pol skiej po li gra fii oraz jej miej sce
w Eu ro pie. Sko rzy sta no rów nież z pu bli ka cji GUS, szcze gól nie z po zy cji
„Na kła dy i wy ni ki prze my słu”, w ce lu przed sta wie nia sy tu acji sek to ra
po li gra ficz ne go na tle po zo sta łych seg men tów prze my słu prze twór cze -
go w Pol sce. Na le ży jed nak pa mię tać, że pu bli ka cje GUS ba zu ją je dy nie
na wy ni kach przed się biorstw za trud nia ją cych co naj mniej 10 pra cow -
ni ków.

Ze wzglę du na sto sun ko wo du że zróż ni co wa nie przed się biorstw funk -
cjo nu ją cych na ryn ku po li gra ficz nym w Pol sce przy wszyst kich ana li zach
na le ży brać pod uwa gę seg men ty dzia łal no ści. Za kła dy mia ły moż li wość
wska za nia mak sy mal nie trzech głów nych tech no lo gii sto so wa nych
w swo jej dzia łal no ści. Jed no cze śnie każ dy z re spon den tów był zo bli go -
wa ny do wska za nia wy łącz nie jed nej do mi nu ją cej tech no lo gii. Przy tych
za ło że niach oka za ło się, że naj po pu lar niej szą tech ni ką dru kar ską jest of -
f set, któ ry był wska zy wa ny przez bli sko 80% ba da nych przed się biorstw.
Ta tech no lo gia by ła też naj czę ściej wy mie nia ja ko do mi nu ją ca (70%
przed się biorstw). W dal szej ko lej no ści ja ko do mi nu ją ce tech no lo gie
wska za no si to druk (10%) oraz flek so druk (9%). 

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 co-
operation 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. 

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 vis-
à-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%). 

Metodyka badania

Research methodology

Struktura badanych firm poligraficznych według stosowanych technologii
The structure of the surveyed printing companies by technologies 
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
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W dal szej czę ści ra por tu po dzia ły ze wzglę du na zróż ni co wa nie tech -
no lo gicz ne pre zen to wa ne bę dą je dy nie we dług do mi nu ją cej tech no lo gii.

Aby w peł ni uka zać na stro je pa nu ją ce w bran ży, zde cy do wa no się
na zwięk sze nie w pró bie udzia łu firm za trud nia ją cych co naj mniej 10
pra cow ni ków. W ten spo sób w ba da niu udział wzię ło 26% mi kro przed -
się biorstw (za trud nia ją cych do 9 osób), a tak że po 37% ma łych przed -
się biorstw (od 10 do 49 pra cow ni ków) oraz śred nich i du żych firm
(za trud nia ją cych po wy żej 50 pracowników i więcej). Spe cy fi kę ryn ku od -
da je fakt, że wśród za kła dów flek so gra ficz nych do mi nu ją śred nie i du -
że pod mio ty, w przy pad ku usług in tro li ga tor skich oraz przy go to wal ni
wio dą cą ro lę peł nią na to miast mi kro pod mio ty. W przy pad ku po zo sta -
łych tech no lo gii struk tu ra jest w więk szym stop niu zróż ni co wa na.

W ba da niu wzię ły udział przed się bior stwa zróż ni co wa ne pod wzglę -
dem okre su funk cjo no wa nia na ryn ku. Do mi no wa ły fir my, któ re dzia ła -
ją na ryn ku co naj mniej 15 lat (61%). Naj więk szy od se tek spo śród nich
sta no wi ły przed się bior stwa za trud nia ją ce po wy żej 50 pra cow ni ków
(81%).

Na py ta nia w kwe stio na riu szu an kie to wym od po wia da ły przede
wszyst kim oso by de cy zyj ne w przed się bior stwach. Bli sko po ło wę ba da -
nych (48%) sta no wi li wła ści cie le bądź współ wła ści cie le firm. 29% an -
kie to wa nych to dy rek to rzy jed no stek bądź kie row ni cy dzia łu, a co pią ty
ba da ny był pre ze sem fir my bądź człon kiem za rzą du. 

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 micro-
companies. 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.

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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W te go rocz nej edy cji ba da nia po raz ko lej ny zo sta ła do ko na na
kom plek so wa ana li za eko no micz na sek to ra po li gra ficz ne go w Pol -
sce. Pod uwa gę wzię to naj waż niej sze czyn ni ki go spo dar cze oraz
do dat ko wo roz sze rzo no ba da nie o kwe stie zwią za ne z kon so li da -
cją bran ży.

W 2010 ro ku w ca łej Unii Eu ro pej skiej funk cjo no wa ło oko ło 130 tys.
przed się biorstw po li gra ficz nych, za trud nia ją cych bli sko 850 tys. osób.
Ze wstęp nych da nych wy ni ka, że ich sprze daż w 2010 ro ku wy nio sła
oko ło 91 mld eu ro, tj. by ła wyż sza niż w kry zy so wym 2009 ro ku, kie dy
przy cho dy sek to ra wy nio sły 89 mld eu ro.

Nie za leż nie od lo ka li za cji geo gra ficz nej w eu ro pej skim sek to rze po li -
gra ficz nym do mi nu ją pod mio ty za trud nia ją ce do 9 pra cow ni ków. W ska li
ca łej UE sta no wią one aż 87% pod mio tów. Jed nak mi mo du żej li czeb -
no ści mi kro przed się biorstw, zde cy do wa ną więk szość (81%) przy cho dów
sek to ra ge ne ru ją więk sze fir my. Fir my śred nie i du że (tj. za trud nia ją ce
po wy żej 49 osób), choć sta no wią je dy nie 2% przed się biorstw, od po -
wia da ją aż za 51% przy cho dów sek to ra.

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.

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.

Polska poligrafia na tle Europy 

Polish industry in comparison with other

European countries

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

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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Pol ski sek tor po li gra ficz ny, choć pod wie lo ma wzglę da mi ustę pu je ta -
kim kra jom, jak Wło chy, Fran cja czy Niem cy, od gry wa istot ną ro lę w Unii
Eu ro pej skiej. We dług wstęp nych da nych Eu ro stat w 2010 ro ku w Pol -
sce funk cjo no wa ło po nad 8,9 tys. pod mio tów po li gra ficz nych, co da je
pol skiej po li gra fii siód me miej sce w UE. Naj wię cej przed się biorstw po -
li gra ficz nych dzia ła we Wło szech (17,3 tys. w 2009 ro ku), we Fran cji
(16,7 tys.) oraz w Hisz pa nii (15,9 tys.). Wie le firm po li gra ficz nych funk -
cjo nu je tak że w Wiel kiej Bry ta nii (14,5 tys.) i Niem czech (12,5 tys.).
Pod tym wzglę dem pol ski sek tor po li gra ficz ny po rów ny wal ny jest wiel -
ko ścią do cze skie go (9,5 tys. przed się biorstw).

Z da nych Eu ro stat wy ni ka, że stop nień kon so li da cji sek to ra jest mniej -
szy od prze cięt ne go dla ca łej UE. Na po trze by te go opra co wa nia kon so li -
da cja jest de fi nio wa na ja ko pro ces zmniej sza nia się udzia łu
mi kro pod mio tów w struk tu rze ryn ko wej z po wo du fu zji i prze jęć, a tak że
ban kructw nie ren tow nych jed no stek. Jed no cze śnie ozna cza to więk szą ku -
mu la cję przy cho dów przez śred nie i du że przed się bior stwa. W 2009 ro ku
w Pol sce mi kro przed się bior stwa (za trud nia ją ce do 9 pra cow ni ków) sta no -
wi ły 94,7% ogó łu przed się biorstw po li gra ficz nych, przed się bior stwa ma łe
(za trud nia ją ce od 10 do 49 pra cow ni ków) – 3,8%, zaś przed się bior stwa
śred nie i du że (za trud nia ją ce 50 i wię cej pra cow ni ków) – je dy nie 1,5%.

W 2010 ro ku w sek to rze po li gra ficz nym w Pol sce za trud nia no bli sko
45,1 tys. osób. Ozna cza to, że pod wzglę dem za trud nie nia pol ski sek -
tor po li gra ficz ny jest szó sty co do wiel ko ści w ca łej Unii Eu ro pej skiej
i od po wia da za 5,3% ca łe go za trud nie nia w po li gra fii 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 micro-
companies 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

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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Naj więk szym sek to rem w UE pod wzglę dem za trud nie nia jest sek tor
nie miec ki, w któ rym pra cu je 162,1 tys. osób, zaś dru gim co do wiel ko -
ści – sek tor bry tyj ski (137,9 tys.). Więk sze za trud nie nie niż w Pol sce od -
no to wa no tak że we Wło szech (106,1 tys.), Fran cji (81,5 tys.) i Hisz pa nii
(77,4 tys.). 

W 2009 r. w Pol sce aż 40,4% pra cu ją cych w sek to rze po li gra ficz nym
sta no wi ły oso by za trud nio ne w mi kro przed się bior stwach. W ma łych fir -
mach za trud nio nych by ło 17,3% ogó łu pra cu ją cych w sek to rze, zaś
w pod mio tach za trud nia ją cych po wy żej 50 osób – 42,3%. 

Przy cho dy pol skie go sek to ra po li gra ficz ne go w 2010 ro ku wy nio sły
po nad 2,5 mld eu ro, co sta no wi ło 2,8% przy cho dów sek to ra w ca łej UE.
Tym sa mym Pol ska zaj mo wa ła 10 miej sce wśród kra jów człon kow skich.

Zde cy do wa nie naj więk szym pod wzglę dem osią ga nych przy cho dów
w UE jest sek tor nie miec ki. W 2010 ro ku fir my po li gra ficz ne w Niem -
czech osią gnę ły 20,5 mld eu ro przy cho dów, co sta no wi ło aż 22,4% ca -
łej war to ści te go sek to ra w UE. Zna czą ce przy cho dy rzę du 11-12 mld
eu ro osią gnę ły tak że fir my bry tyj skie (12,4 mld eu ro), wło skie (11,9 mld
eu ro) i fran cu skie (bli sko 11 mld eu ro). Wiel kość przy cho dów pol skich
przed się biorstw po li gra ficz nych jest po rów ny wal na z przy cho da mi sek -
to ra w ta kich kra jach, jak Au stria i Szwe cja.

War to zwró cić uwa gę, że pod wzglę dem osią ga nych przy cho dów pol -
ski sek tor po li gra ficz ny jest zde cy do wa nie naj więk szy spo śród kra jów
Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej. Je dy nie w Cze chach je go war tość jest
zbli żo na, choć wciąż znacz nie mniej sza (1,6 mld eu ro). Ogó łem aż jed -
na trze cia przy cho dów środ ko wo eu ro pej skiej po li gra fii przy pa da na pol -
skie przed się bior stwa.

Choć mi kro przed się bior stwa sta no wią ab so lut ną więk szość pod mio -
tów po li gra ficz nych w Pol sce, ich udział w ge ne ro wa nych przy cho dach
jest sto sun ko wo nie wiel ki i się ga 26,5% (da ne za 2009 rok). Ma łe przed -
się bior stwa po li gra ficz ne wy pra co wa ły 14,1% przy cho dów, fir my śred -
nie – 27%, zaś fir my du że – aż 32,4%.

Wy ni ki te wska zu ją na sto sun ko wo ni ski sto pień kon so li da cji pol skie -
go sek to ra po li gra ficz ne go zwłasz cza na tle kra jów Unii Eu ro pej skiej.
W ska li ca łej UE mi kro przed się bior stwa po li gra ficz ne od po wia da ły je -
dy nie za 19,4% przy cho dów sek to ra, przed się bior stwa ma łe za 29,7%,
śred nie za 30,3%, du że zaś za 20,6%. To, co wy róż nia Pol skę, to znacz -
nie wyż szy od śred niej udział w przy cho dach przed się biorstw naj mniej -
szych (mi kro), ale tak że naj więk szych. Znacz nie słab szą po zy cję ma ją zaś
fir my ma łe, za trud nia ją ce 10-49 osób, oraz śred nie (50-249), któ re na -
wet w naj bar dziej roz wi nię tych go spo dar kach są klu czo wym seg men -
tem sek to ra po li gra ficz ne go.

Naj wyż szą wy daj ność (ro zu mia ną ja ko wiel kość przy cho dów na jed -
ne go za trud nio ne go) od no to wa no w 2010 ro ku w Ir lan dii, Da nii i Szwe -
cji. Pol ski sek tor po li gra ficz ny, obok wę gier skie go i cze skie go, na le ży
do naj słab szych pod tym wzglę dem w Eu ro pie. To tak że mo że być ozna -
ka nie zbęd nej kon so li da cji w sek to rze, w efek cie któ rej wy daj ność
w bran ży wzro śnie. 

Na pod sta wie da nych Eu ro stat i GUS oraz pro gnoz pol skich przed się -
bior ców co do wzro stu sprze da ży osza co wa ne zo sta ły per spek ty wy roz -
wo ju sek to ra po li gra ficz ne go w Pol sce do 2014 ro ku. We dług na szych
sza cun ków w naj bliż szej przy szło ści sek tor cze ka stop nio wy, sta bil ny
wzrost. W 2010 ro ku war tość sek to ra mie rzo na wiel ko ścią przy cho dów

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 micro-
companies and the largest companies in total revenues, with both
values being significantly higher than the average. Small companies (10-
49 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)

2008* 2009* 2010* 2011** 2012*** 2013*** 2012***

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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Sto pień kon so li da cji sek to ra w wy bra nych kra jach Unii Eu ro pej skiej (2009)
Degree of consolidation in the printing industry across selected EU countries (2009)

Za trud nie nie/Employment

<10 10-19 20-49 50-249 249>

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 86,9% 7,1% 4,0% 1,8% 0,2%

Unia Eu ro pej ska/European Union Za trud nie nie/Employment bd./no data

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 19,4% 11,7% 18,0% 30,3% 20,6%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 74,2% 14,3% 6,6% 4,4% 0,5%

Niem cy/Germany Za trud nie nie/Employment 17,3% 16,0% 15,7% 31,2% 19,8%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 10,5% 9,3% 13,3% 34,8% 32,0%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 83,9% 8,3% 5,1% 2,4% 0,3%

Wiel ka Bry ta nia/United Kingdom Za trud nie nie/Employment 24,1% 13,7% 19,6% 26,1% 16,5%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 18,9% 10,8% 17,4% 30,5% 22,4%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 85,9% 9,5% 3,5% 1,0% 0,1%

Wło chy/Italy Za trud nie nie/Employment 38,5% 20,6% 16,7% 15,3% 8,9%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 19,9% 20,4% 21,3% 23,4% 15,0%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 89,9% 5,0% 3,6% 1,4% 0,1%

Fran cja/France Za trud nie nie/Employment bd./no data

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 25,9% 12,3% 23,6% 31,1% 7,1%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 89,0% 6,2% 3,7% 1,0% 0,1%

Hisz pa nia/Spain Za trud nie nie/Employment 39,6% 15,9% 21,2% 17,6% 5,7%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 32,3% 12,6% 21,7% 24,1% 9,3%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 81,1% 9,4% 6,6% 2,7% 0,3%

Holandia/Netherlands Za trud nie nie/Employment 26,3% 16,6% 21,5% 22,4% 13,1%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) bd./no data

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 92,0% 3,8% 3,0% 1,2% 0,1%

Bel gia/Belgium Za trud nie nie/Employment 35,1% 10,8% 19,1% 26,3% 8,6%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 24,5% 11,2% 21,1% 29,8% 13,5%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 63,2% 18,8% 11,4% 5,7% 1,0%

Szwaj ca ria/Switzerland Za trud nie nie/Employment 13,8% 11,8% 26,6% 29,6% 18,2%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) bd./no data

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 89,7% 5,5% 3,2% 1,6% 0,1%

Szwe cja/Sweden Za trud nie nie/Employment 22,8% 14,6% 18,4% 29,0% 15,2%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 19,5% 12,4% 17,1% 31,9% 19,1%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 69,5% 13,6% 11,2% 5,0% 0,7%

Au stria/Austria Za trud nie nie/Employment 12,7% 11,8% 21,7% 31,9% 21,9%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 6,5% 7,9% 18,0% 29,0% 38,7%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 94,7% 1,9% 1,9% 1,3% 0,1%

Pol ska/Poland Za trud nie nie/Employment 40,4% 5,7% 11,6% 25,3% 17,0%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 26,5% 4,6% 9,6% 27,0% 32,4%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 56,5% 21,5% 14,8% 6,3% 0,9%

Ir lan dia/Ireland Za trud nie nie/Employment 16,7% 16,4% 23,2% 29,2% 14,6%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 6,7% 6,1% 21,3% 46,5% 19,3%

Licz ba przed się biorstw/Number of companies 95,7% 2,4% 1,2% 0,6% 0,1%

Cze chy/Czech Republic Za trud nie nie/Employment 37,9% 11,1% 12,9% 20,5% 17,6%

Przy cho dy (mln eu ro)/Revenues (EUR million) 27,3% 8,4% 8,8% 20,5% 35,0%

Źró dło: Opra co wa nie wła sne KPMG w Pol sce na pod sta wie da nych Eu ro stat
Source: KPMG in Poland, based on Eurostat data
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firm po li gra ficz nych wy nio sła 10,1 mld zł i by ła o 9% wyż sza niż w 2009
ro ku. We dług na szych sza cun ków, opar tych na da nych GUS, w 2011 ro -
ku przy cho dy ca łe go sek to ra wzro sły do 11,2 mld zł. Po uwzględ nie niu
de kla ra cji przed się bior ców, któ re zwią za ne są z pro gno zą wzro stu sprze -
da ży, moż na ocze ki wać, że wiel kość sek to ra po li gra ficz ne go w Pol sce
do koń ca 2014 ro ku mo że prze kro czyć war tość 14 mld zł.

Pro ce sy kon so li da cyj ne ob ser wo wa ne już od wie lu lat w pol skiej po -
li gra fii bę dą prze bie ga ły w dal szym cią gu, w związ ku z czym sek tor śred -
nich i du żych przed się biorstw bę dzie naj praw do po dob niej roz wi jać się
szyb ciej niż mniej sze przed się bior stwa.  

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. 



Wy ni ki fi nan so we ma łych, du żych i śred nich firm 
po li gra ficz nych w 2011 ro ku na le ży uznać na bar dzo do bre

The financial performance of small, medium and large printing
enterprises in 2011 should be viewed as very strong
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Choć mi kro przed się bior stwa do mi nu ją w Pol sce pod wzglę dem
li czeb no ści, o kon dy cji sek to ra po li gra ficz ne go w naj więk szej mie -
rze świad czy sy tu acja ma łych, śred nich i du żych przed się biorstw.
To wła śnie fir my za trud nia ją ce po wy żej 9 osób de cy du ją o kie run -
kach roz wo ju bran ży. Wzo rem ubie gło rocz nej edy cji ba da nia po -
rów na no kon dy cję pol skiej po li gra fii z po zo sta ły mi bran ża mi
prze my słu prze twór cze go. Ana li za zo sta ła roz sze rzo na o han del za -
gra nicz ny wy ro ba mi pol skie go prze my słu po li gra ficz ne go. 

W 2011 ro ku pro duk cja sprze da na w ma łych, śred nich i du żych przed -
się bior stwach po li gra ficz nych (a więc za trud nia ją cych wię cej niż 9 osób)
osią gnę ła war tość 9,1 mld zł i by ła zna czą co wyż sza niż w 2010 ro ku
(8,1 mld zł). Wy ni ki sek to ra do wo dzą, że trud no ści wy wo ła ne przez mię -
dzy na ro do wy kry zys go spo dar czy, ja ki miał miej sce w 2009 ro ku, zo sta -
ły już w peł ni prze zwy cię żo ne, a sek tor na trwa łe wró cił na ścież kę
wzro stu.

Li cząc w ce nach sta łych, któ re le piej ob ra zu ją re al ną zmia nę sy tu acji
sek to ra, wzrost w 2011 ro ku w sto sun ku do 2010 wy niósł 9,1%. Choć
w sto sun ku do 2010 ro ku dy na mi ka wzro stu osła bła (wów czas wy nio -
sła 11,9% r/r), na le ży pa mię tać, że wy pra co wa ny wów czas wzrost w du -
żej mie rze wy ni kał z od bi cia po kry zy sie z 2009 ro ku. Ozna czał więc nie
ty le roz wój sek to ra, co po wrót do wy ni ków sprzed kry zy su. Wy ni ki fi -
nan so we ma łych, du żych i śred nich firm po li gra ficz nych w 2011 ro ku
na le ży więc uznać na bar dzo do bre. Wy da je się jed nak, że mi kro przed -
się bior stwa nie by ły w rów nym stop niu be ne fi cjen tem te go wzro stu.

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. 

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.

Sytuacja małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce

The condition of small, medium and large

printing companies in Poland

Produkcja sprzedana w przedsiębiorstwach poligraficznych – narastająco 
(w nawiasach podano wartości w mln euro)
Production sold in printing companies, cumulative data (EUR million in brackets)

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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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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Dru gim zja wi skiem, na któ re war to zwró cić uwa gę, jest zna czą cy
wzrost wy na gro dzeń w pol skim sek to rze po li gra ficz nym. Prze cięt ne mie -
sięcz ne wy na gro dze nie brut to w ma łych, du żych i śred nich przed się -
bior stwach po li gra ficz nych w Pol sce wy nio sło w 2011 ro ku 3 859 zł.
Ozna cza ło to wzrost w sto sun ku do po przed nie go ro ku o 8,1%. W po -
przed nich la tach dy na mi ka wy na gro dzeń by ła znacz nie niż sza i wy no -
si ła 4,3-4,5% w ska li ro ku – to tak że jest wy raź nym sy gna łem, że kry zys
w tym sek to rze zo stał prze zwy cię żo ny.

Rów no le gle ze wzro stem wy na gro dzeń na stą pił wzrost za trud nie nia.
Jak wy ni ka z da nych GUS, w pierw szych trzech kwar ta łach 2011 ro ku
licz ba za trud nio nych wy nio sła śred nio 31,1 tys. osób, tj. aż o 11,6%
wię cej niż w ana lo gicz nym okre sie 2010 ro ku.

Po li gra fia, łącz nie z pro duk cją sprze da ną na po zio mie 9,1 mld zł, od -
po wia da za 1% war to ści pro duk cji sprze da nej pol skie go prze my słu prze -
twór cze go. Ogó łem prze mysł prze twór czy w Pol sce osią gnął w 2011
ro ku pro duk cję sprze da ną na po zio mie 917 mld zł, a klu czo wy mi sek to -
ra mi by ły: sek tor spo żyw czy, mo to ry za cyj ny oraz pe tro che micz ny i kok -
sow ni czy.

Bio rąc pod uwa gę za trud nie nie, udział sek to ra po li gra ficz ne go
w prze my śle prze twór czym był nie co wyż szy i wy niósł w 2011 ro ku
1,5%. Ogó łem w prze my śle prze twór czym za trud nio nych by ło 2 065 tys.
osób, z cze go naj wię cej przy pro duk cji ar ty ku łów spo żyw czych, wy ro -
bów z me ta li oraz wy ro bów z gu my i two rzyw sztucz nych, a tak że
przy pro duk cji ar ty ku łów dla prze my słu mo to ry za cyj ne go. 

Wzrost śred nich wy na gro dzeń w fir mach po li gra ficz nych przy czy nił
się do osią gnię cia sto sun ko wo wy so kie go miej sca po li gra fii wśród po -
szcze gól nych sek to rów prze my słu prze twór cze go.

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,

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)

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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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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Śred nie mie sięcz ne wy na gro dze nie brut to w fir mach po li gra ficz nych
w 2011 ro ku (3 859 zł) by ło o 16,3% wyż sze niż w ca łym prze my śle
ogó łem (3 319 zł). Po dob ny po ziom wy na gro dzeń od no to wa no w prze -
my śle me ta lo wym, środ ków trans por tu (w tym mo to ry za cji), ma szy no -
wym i pa pier ni czym. Znacz nie wyż sze wy na gro dze nia od no to wa no
w prze my śle pe tro che micz nym, ty to nio wym, far ma ceu tycz nym i na po -
jo wym. Co waż niej sze – wie le sek to rów po no si znacz nie niż sze kosz ty
pra cy, w tym sek to ry sto sun ko wo za awan so wa ne pod wzglę dem tech -
no lo gicz nym, ta kie jak sek tor urzą dzeń elek trycz nych, kom pu te rów, wy -
ro bów elek tro nicz nych i optycz nych. 

Wy na gro dze nia po win ny być sko re lo wa ne z wy daj no ścią pra cy li czo nej
ja ko wiel kość pro duk cji sprze da nej na za trud nio ne go. Pod tym wzglę dem
jed nak po li gra fia zna la zła się na dal szym miej scu spo śród po szcze gól nych
seg men tów prze my słu prze twór cze go. War tość wy daj no ści pra cy w fir -
mach po li gra ficz nych wy nio sła w 2011 ro ku 294 tys. zł, pod czas gdy dla
prze my słu prze twór cze go ogó łem wskaź nik ten wy niósł 444 tys. zł.

O ile pod wzglę dem wiel ko ści przy cho dów i wy daj no ści po li gra fia
ustę pu je wie lu sek to rom pol skie go prze my słu prze twór cze go, to
w ostat nim ro ku oka za ła się jed nym z sek to rów o po nad prze cięt nej dy -
na mi ce wzro stu.

Ana li zu jąc in deks pro duk cji sprze da nej, mo że my za uwa żyć, że w 2008
ro ku po li gra fia pre zen to wa ła się sła bo na tle ryn ku. Do pie ro w ostat -
nich mie sią cach 2008 ro ku in deks pro duk cji sprze da nej dla ca łe go ryn -
ku spadł po ni żej war to ści in dek su dla po li gra fii i ta ki stan rze czy
utrzy my wał się do po ło wy 2009 ro ku. Z ko lei w 2010 ro ku by ła wi docz -
na znacz na po pra wa in dek sów za rów no dla ca łe go prze my słu prze twór -
cze go, jak i dla ryn ku po li gra ficz ne go.

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-than-
average 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)

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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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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Po dob nie 2011 rok przy niósł bar dzo sil ną po pra wę dy na mi ki wzro -
stu sek to ra po li gra ficz ne go. Choć wzrost jest wi docz ny w ca łym prze -
my śle prze twór czym, to jed nak pro duk cja sprze da na firm po li gra ficz nych
ro sła szyb ciej niż pro duk cja sprze da na firm prze twór czych ogó łem. 

W 2011 ro ku pol skie przed się bior stwa wy eks por to wa ły to wa ry kla -
sy fi ko wa ne ja ko wy ro by po li gra ficz ne o war to ści 569,7 mln eu ro (2
347,2 mln zł). By ło to o 11,6% wię cej niż w 2010 ro ku. War to zwró cić
uwa gę, że choć obec ny po ziom eks por tu prze my słu po li gra ficz ne go po -
zo sta je na zbli żo nym po zio mie od 2008 ro ku, to jest bli sko dwu krot nie
wyż szy niż mia ło to miej sce w ro ku wej ścia do Unii Eu ro pej skiej. Co wię -
cej, po cząw szy od 2004 ro ku sys te ma tycz nie ro śnie prze wa ga eks por tu
wy two rów prze my słu po li gra ficz ne go nad ich im por tem. W 2011 ro ku
by ła ona po nad dwu krot nie wyż sza.

Da ne te nie obej mu ją jed ne go z klu czo wych pro duk tów pol skie go
prze my słu po li gra ficz ne go, ja kim są opa ko wa nia. Nie ste ty ofi cjal na sta -
ty sty ka nie po zwa la na pre cy zyj ne wy od ręb nie nie opa ko wań pro du ko -
wa nych przez fir my po li gra ficz ne z do stęp nych ka te go rii pro duk to wych.
W przy pad ku opa ko wań pa pie ro wych, kar to no wych i tek tu ro wych naj -
bar dziej zbli żo ną ka te go rią jest HS 4819, choć za wie ra ona tak że opa -
ko wa nia nie bę dą ce pro duk tem prze my słu po li gra ficz ne go. Nie mniej
war to zwró cić uwa gę na tę ka te go rię ze wzglę du na du żą war tość eks -
por tu te go ty pu pro duk tów z Pol ski. W 2011 ro ku eks port te go ty pu
opa ko wań był wart 457,4 mln eu ro, tj. 1 884,5 mln zł. Po dob nie jak
w przy pad ku tra dy cyj nych wy ro bów po li gra ficz nych od 2004 ro ku na -
stą pił w tej dzie dzi nie ogrom ny wzrost ob ro tów za gra nicz nych, jed nak
sal do ob ro tów han dlo wych nie jest już tak ko rzyst ne.

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.

Indeks produkcji sprzedanej (przeciętna miesięczna 2005=100)
Production Sold Index (average monthly index 2005=100)

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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Ba da nie ankietowe pol skich przed się biorstw po li gra ficz nych
umoż li wia zi den ty fi ko wa nie ak tu al nych na stro jów i tren dów pa -
nu ją cych w bran ży. Na pod sta wie wy ni ków moż na też oce nić po -
ziom opty mi zmu go spo dar cze go w przed się bior stwach. 

Bli sko 1/3 pol skich przed się biorstw po li gra ficz nych po zy tyw nie („bar -
dzo do brze” lub „do brze”) oce nia obec ną sy tu ację na ryn ku w Pol sce,
jed nak tyl ko 2% ba da nych zde cy do wa ło się wy sta wić pol skie mu sek to -
ro wi po li gra ficz ne mu oce nę „bar dzo do brą”. Pod mio ty, któ re po zy tyw -
nie oce nia ją bran żę, do mi nu ją nad ty mi, któ re wy sta wia ją jej ne ga tyw ną
oce ną. Zo sta ła rów nież po twier dzo na ubie gło rocz na te za na te mat wpły -
wu wiel ko ści fir my na oce nę ryn ku. Im pod miot więk szy, tym lep sza oce -
na. Wśród śred nich i du żych firm bio rą cych udział w ba da niu licz ba
przed się biorstw, któ re oce ni ły sy tu ację na ryn ku jak „złą” bądź „bar dzo
złą” nie prze kro czy ła 20%. Dla po rów na nia wśród mi kro przed się biorstw
ten od se tek wy niósł bli sko 40%. 

W po rów na niu z ubie gło rocz nym ba da niem moż na za uwa żyć nie -
znacz ne po gor sze nie na stro jów na ryn ku. Po nad 40% an kie to wa nych
firm uzna ło, że sy tu acja w 2011 ro ku po gor szy ła się w ciągu ostat nie go
ro ku. Po now nie o ogól nym po gor sze niu na stro jów zde cy do wa ły głów -
nie mi kro przed się bior stwa. Wśród tych firm już co dru ga uzna ła, że sy -
tu acja ule gła po gor sze niu. 

W po przed niej edy cji ba da nia ne ga tyw nie sy tu ację w bran ży oce ni ło
21% ba da nych – obec nie war tość ta wzro sła o 4 punk ty pro cen to we. Dys -
pro por cja oce ny mię dzy mi kro a du ży mi przed się bior stwa mi po więk szy ła
się. Z ko men ta rzy przed się bior ców wy ni ka, że na ryn ku pa nu je co raz więk -
sza kon ku ren cja oraz pre sja na ob ni ża nie cen. Nie któ re naj mniej sze przed -
się bior stwa no tu ją w ten spo sób zmniej sze nie licz by za mó wień, a w ich
przy pad ku utra ta jed ne go klu czo we go klien ta mo że ozna czać za ła ma nie
funk cjo no wa nia ca łe go przed się bior stwa. Przed się bior cy go rzej oce nia ją
sy tu ację na ryn ku rów nież ze wzglę du na za to ry płat ni cze oraz dłuż szy
ter min ocze ki wa nia na za pła tę za usłu gę. Pro ble my z płyn no ścią by ły czę -
sto wy mie nia ne ja ko głów ny po wód po gor sze nia się sy tu acji na ryn ku.

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. 

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 micro-
companies 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.

Ogólna ocena sektora przez przedsiębiorców

Printing industry as viewed by entrepreneurs

ogólem
Total

średnie i duże
Medium and large

małe
Small
mikro
Micro
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.
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How did the situation on the printing market in Poland change in 2011 versus 2010?

Zdecydaowanie poprawiła się
Improved significantly

Raczej poprawiła się
Improved slightly 

Pozostała bez zmian
Remained unchanged

Zdecydowanie pogorszyła się
Deteriorated significantly

Raczej pogorszyła się
Deteriorated slightly

22% 32% 40% 4%

32%31%34%

19% 29%4%
1%

2%

2%

2%

42% 6%

3%47%40%8%

N=230
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
Source: KPMG in Poland.

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

43



44

Rynek poligraficzny w Polsce • Printing industry in Poland

W te go rocz nej edy cji ba da nia prze pro wa dzo no po rów na nie oce ny sy -
tu acji na ryn ku po li gra ficz nym w Pol sce oraz w Unii Eu ro pej skiej wi dzia -
ne oczy ma przed się bior ców. Wy ni ki po ka zu ją, że sy tu acja w UE
oce nia na jest przez przedsiębiorstwa z sek to ra po li gra ficz ne go nie co go -
rzej niż na ryn ku kra jo wym. War to jed nak zwró cić uwa gę, że bli sko 2/3
an kie to wa nych oce ni ło ją ja ko „ani do brą ani złą”. Mo że to ozna czać
sto sun ko wo ni ski stan wie dzy na te mat sy tu acji pa nu ją cej na ryn ku unĳ -
nym – tym bar dziej, że w naj więk szej czę ści w ten spo sób o ryn ku wy -
po wia da ły się mi kro przed się bior stwa. Wy ni ki wśród śred nich i du żych
przed się biorstw roz ło ży ły się rów no mier nie. Śred nio co czwar ty śred ni
i du ży pod miot po zy tyw nie oce nił sy tu ację na ryn ku UE – po dob nie
przed sta wia ła się wiel kość gru py oce nia ją cej ne ga tyw nie sy tu ację
na ryn ku UE. Po ło wa przed się bior ców z tej ka te go rii oce ni ła sy tu acją
na ryn ku wspól no to wym ja ko „ani do brą ani złą”.

Prze ana li zo wa no rów nież od po wie dzi przed się biorstw, któ re sprze -
da ją swo je usłu gi na ryn kach za gra nicz nych. Re spon den ci z tych firm
mo gą po sia dać zde cy do wa nie więk szą wie dzę na te mat ryn ków za gra -
nicz nych – 26% z nich oce nia sy tu ację po zy tyw nie, na to miast 18% (po -
dob nie jak ogół ba da nych) – ne ga tyw nie.

Po dob nie jak w przy pad ku oce ny pol skie go ryn ku, sy tu ację po li gra fii
w UE naj le piej oce ni ły przed się bior stwa za trud nia ją ce co naj mniej 50
osób. Nie od no to wa no jed nak po dob nych ten den cji w przy pad ku ne -
ga tyw nych ocen. W tym przy pad ku oka za ło się, że naj go rzej o sy tu acji
na ryn ku wy po wia da ły się rów nież naj więk sze przed się bior stwa.

Po rów nu jąc oce nę sy tu acji na ryn ku pol skim oraz w Unii Eu ro pej skiej,
moż na za uwa żyć, że po zy tyw na oce na pol skie go ryn ku prze wyż sza oce -
nę dla UE o 10 punk tów pro cen to wych. Moż na więc uznać, że w oczach
przed się bior ców z bran ży po li gra ficz nej pol ski ry nek wy da je się bar dziej
atrak cyj ny i kon ku ren cyj ny w po rów na niu do ryn ku eu ro pej skie go. 

Oce na ca łe go ryn ku po li gra ficz ne go z per spek ty wy po je dyn cze go
pod mio tu jest czę sto bar dzo trud na. Dla te go w ba da niu zna la zło się
rów nież py ta nie o oce nę obec nej sy tu acji wła snej fir my. Re zul ta ty oka -
za ły się zbli żo ne do ubie gło rocz nych. Ana li zu jąc fir my pod wzglę dem
wiel ko ści, moż na do strzec zde cy do wa ną po pra wę sy tu acji śred nich i du -
żych firm. Choć od se tek przed się biorstw, któ re wy bie ra ły skraj nie po zy -
tyw ny wa riant (oce na „bar dzo do bra”), zmniej szył się wśród pod mio tów
za trud nia ją cych po nad 50 osób o 11 punk tów pro cen to wych, łącz ny
udział firm oce nia ją cych swo ją sy tu ację po zy tyw nie zbli żył się do 70%
(wzrost o 18 punk tów pro cen to wych r/r). Moż na przy pusz czać, że na -

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
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stro je w bran ży na dal utrzy mu ją się na ubie gło rocz nym – wy so kim po -
zio mie. De li kat ne po gor sze nie opty mi zmu jest wy ni kiem gor sze go po -
strze ga nia ryn ku przez naj mniej sze pod mio ty. 

Na le ży rów nież zwró cić uwa gę na oce nę sy tu acji firm z po szcze gól -
nych seg men tów ryn ku. Zde cy do wa nie naj le piej swo ją sy tu ację oce nia -
ją, zgod nie z ocze ki wa nia mi, przed się bior stwa flek so gra ficz ne. Aż 85%
tych firm oce ni ło swo ją sy tu ację po zy tyw nie, a bli sko 1/3 uzna ła ją
za „bar dzo do brą”. Tak wy so ki od se tek nie jest spo ty ka ny w żad nym in -
nym seg men cie, a na ko lej nym miej scu pod tym wzglę dem zna la zły się
przy go to wal nie (ale już z wy ni kiem gor szym ocen po zy tyw nych od za -
kła dów flek so gra ficz nych o 21 punk tów pro cen to wych). Z dru giej stro -
ny naj go rzej swo ją sy tu ację po strze ga ją wła śnie przy go to wal nie. Tyl ko
8% firm spe cja li zu ją cych się w tym seg men cie ryn ku po li gra ficz ne go wy -
sta wi ło so bie oce ną „bar dzo złą”, a ko lej ne 8% – „złą”. Do dat ko wą ce -
chą te go seg men tu jest sto sun ko wo naj więk sze zróż ni co wa nie ocen.

Oce na pol skie go sek to ra po li gra ficz ne go mo że rów nież zo stać roz bi -
ta na je go po szcze gól ne ele men ty. Po dob nie jak w ubie głym ro ku przed -
się bior cy otrzy ma li do oce ny wie le pa ra me trów. Wy ni ki po twier dzi ły
ubie gło rocz ne spo strze że nia, któ re zo sta ną tak że wy ko rzy sta ne czę ścio -
wo w dal szym eta pie do stwo rze nia ana li zy SWOT dla ca łe go sek to ra
po li gra ficz ne go w Pol sce. Nie zmien nie naj wię cej ocen po zy tyw nych
otrzy ma ła ja kość usług. Tyl ko 2% ba da nych oce ni ło ten ele ment ne ga -
tyw nie. Mniej niż 10% re spon den tów ne ga tyw nie oce ni ło pol ski sek tor
po li gra ficz ny tak że pod ką tem ter mi no wo ści re ali za cji zle ceń, róż no rod -
no ści ofer ty oraz no wo cze sno ści środ ków pro duk cji. 

Nie zmie ni ła się rów nież sy tu acja w przy pad ku ele men tów, któ re uzy -
ska ły naj niż sze oce ny. Zde cy do wa nie naj go rzej wy padł sek tor
pod wzglę dem ter mi no wo ści roz li czeń. Jest to kwe stia, któ re by ła wie -
lo krot nie wska zy wa na przez przed się bior ców ja ko naj więk sza ba rie ra
roz wo jo wa. Aż 81% wy sta wi ło w tym przy pad ku oce nę ne ga tyw ną,
pod czas gdy w ubie gło rocz nej edy cji ten od se tek był o 17 punk tów pro -
cen to wych niż szy. 

Na le ży zwró cić rów nież uwa gę na spa dek ren tow no ści aż o dwa miej -
sca w przy ję tej kla sy fi ka cji. W tym ro ku 66% an kie to wa nych wy po wie -
dzia ło się ne ga tyw nie na ten te mat (wzrost o 7 punk tów pro cen to wych
w po rów na niu do ubie gło rocz nej edy cji ba da nia). 

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). 

Proszę ocenić obecną sytuację Państwa firmy
How would you rate the current situation of your company?
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Z de kla ra cji pol skich firm po li gra ficz nych wy ni ka, że bli sko 
po ło wa ba da nych od no to wa ła w 2011 ro ku wzrost sprze da ży

Nearly a half of Polish printing enterprises recorded 
an increase in sales in 2011 vis-a-vis 2010
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We wcze śniej szej czę ści ra por tu przed sta wio ne zo sta ły da ne sta -
ty stycz ne na te mat sek to ra. Ich ana li za bę dzie peł na do pie ro
po kon fron ta cji z de kla ra cja mi do ty czą cy mi ak tu al nej kon dy cji sek -
to ra wy ni ka ją cy mi z ba da nia an kie to we ago. W ten spo sób moż -
na uzy skać ca ło ścio wy ob raz sy tu acji pa nu ją cej w bran ży oraz
uzy skać prze słan ki do pro gno zo wa nia, któ re zo sta nie przed sta wio -
ne w ostat niej czę ści ra por tu.

Z de kla ra cji pol skich firm po li gra ficz nych wy ni ka, że bli sko po ło wa
ba da nych od no to wa ła w 2011 ro ku wzrost sprze da ży w sto sun ku
do 2010 ro ku. Z ko lei nie speł na co czwar ty uznał, że je go sprze daż spa -
dła. Po dob nie jak w ubie głym ro ku oka za ło się, że o łącz nym wzro ście
bran ży de cy do wa ły przede wszyst kim śred nie i du że przed się bior stwa.
Wśród naj więk szych an kie to wa nych pod mio tów aż 56% za de kla ro wa -
ło wzrost sprze da ży (dla po rów na nia wśród mi kro przed się biorstw ten
od se tek wy niósł je dy nie 32%). 

Ubie gło rocz na struk tu ra od po wie dzi wy glą da ła nie mal iden tycz nie,
co mo że świad czyć o sys te ma tycz nym wzro ście bran ży.

Po dob nie jak w ubie głym ro ku w kwe stio na riu szu zna la zło się py ta nie
na te mat sza cun ko wej wiel ko ści zmia ny sprze da ży w 2011 ro ku w po rów -
na niu z 2010 ro kiem. Nie któ re z przed się biorstw nie chcia ły przed sta wić
te go ty pu in for ma cji, jed nak zde cy do wa na więk szość udzie li ła od po wie -
dzi. W przy pad ku wzro stów sprze da ży naj czę ściej de kla ro wa ny był po ziom
się ga ją cy mak sy mal nie 6-10% rocz nie. Co cie ka we, co dzie sią ta ba da na fir -
ma za de kla ro wa ła wzrost sprze da ży w 2011 ro ku aż o 20% i wię cej. Wśród
spad ków naj czę ściej wy mie nia ny był ten umiar ko wa ny, wy no szą cy 6-10%.
Uzy ska na struk tu ra jest bar dzo po dob na do ubie gło rocz nej, choć w te go -
rocz nej edy cji od no to wa no mniej de kla ra cji na te mat spad ków prze kra cza -
ją cych w 2011 ro ku po nad 16% w ska li ro ku.

Dru gim waż nym ob sza rem ana li zy był sto pień wy ko rzy sta nia mo cy
pro duk cyj nych. Na po trze by ba da nia przy ję to za ło że nie, że 100 pro cen -

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

Kondycja gospodarcza sektora poligraficznego 

w Polsce oczami przedsiębiorców

Economic standing of Poland’s printing industry

as seen by entrepreneurs 
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to we wy ko rzy sta nie mo cy pro duk cyj nych ozna cza pra cę przez 24 go dzi -
ny na do bę przez 6 dni w ty go dniu. Bio rąc pod uwa gę wszyst kie ba da -
ne przed się bior stwa, otrzy ma no sto pień wy ko rzy sta nia mo cy
pro duk cyj nych zbli żo ny do 60% (do kład nie 58%). Jest to po ziom, któ ry
wy ja śnia pra cę ma szyn w prze cięt nym za kła dzie po li gra ficz nym na jed -
ną zmia nę przez 6 dni w ty go dniu. Wi dać to ewi dent nie po mi kro przed -
się bior stwach, w któ rych sto pień wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych
wy niósł 46%. War to zwró cić uwa gę tak że na wy nik śred nich i du żych
przed się biorstw, któ ry prze kro czył 75%. War tość ta ob ra zu je pra cę
w sys te mie zmia no wym. Jak wy ni ka z de kla ra cji przed się bior ców, sys -
tem dwu zmia no wy w du żych za kła dach po li gra ficz nych jest nor mą. Zda -
rza ły się tak że od po wie dzi przed sta wia ją ce trój zmia no wy sys tem pra cy.
W ten spo sób we dług przy ję tej de fi ni cji 100-pro cen to we go wy ko rzy -
sta nia mo cy pro duk cyj nych w nie któ rych za kła dach de kla ro wa ny po -
ziom prze kra czał na wet 100%.

Dal szy roz wój sek to ra, a tak że wzrost sprze da ży jest moż li wy dzię ki
za pa so wi mo cy pro duk cyj nych. Jak wy ni ka z de kla ra cji przed się biorstw
po li gra ficz nych, moż na ocze ki wać dal sze go zwięk sze nia wy ko rzy sta nia
tych za pa sów. W ten spo sób moż na za kła dać dal szy wzrost war tość sek -
to ra po li gra ficz ne go w Pol sce. Bli sko 50% ba da nych przed się biorstw
stwier dzi ło, że wy ko rzy sta nie mo cy pro duk cyj nych po win no w cią gu
2012 ro ku wzro snąć. Do da jąc do te go fakt, że tyl ko co dzie sią ty ba da -
ny za de kla ro wał spa dek wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych, moż -
na ocze ki wać zwięk sze nia pro duk cji. 

Sto sun ko wo du ża gru pa przed się biorstw (20%) pla nu je zwięk sze nie
wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych w umiar ko wa ny spo sób (6-10 p.
pro cen to wych) w cią gu naj bliż sze go ro ku. To przed się bior cy z tej gru py
w zna czą cy spo sób przy czy ni li się do ogól ne go wy ni ku zwią za ne go ze
zwięk sze niem wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych. Naj czę ściej de kla ro -
wa ny spa dek wa hał się rów nież w gra ni cach 6-10 p. pro cen to wych. De -
kla ro wa ny wzrost wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych mo że owo co wać
wzro stem pro duk cji na rzecz ryn ków za gra nicz nych. 

Ubie gło rocz ne ba da nie po ka za ło, że do kład nie po ło wa ba da nych firm
by ła obec na na ryn kach za gra nicz nych. W tym ro ku ten od se tek ob ni żył
się o 3 p. pro cen to we i obec nie wy no si 47%. Mi ni mal ny spa dek mie ści
się w gra ni cach błę du sta ty stycz ne go. O obec no ści na za gra nicz nych
ryn kach de cy du ją przede wszyst kim śred nie i du że przed się bior stwa.

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?
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W ich przy pad ku aż 83% za de kla ro wa ło sprze daż swo ich pro duk tów
i usług na in nych ryn kach. W przed się bior stwach za trud nia ją cych mniej
niż 50 osób wi dać zna czą co mniej szy udział firm sprze da ją cych swo je
pro duk ty i usłu gi na ryn kach za gra nicz nych. W przy pad ku ma łych przed -
się biorstw tyl ko 1/3 z nich jest obec na za gra ni cą, w przy pad ku mi kro -
przed się biorstw na to miast ten od se tek wy niósł je dy nie 15%. 

Struk tu ra obec no ści na ryn kach za gra nicz nych we dług seg men tu tech -
no lo gicz ne go przed sta wia się zgod nie z ocze ki wa nia mi. Aż 86% firm
flek so gra ficz nych jest obec nych na ryn kach za gra nicz nych. W naj mniej -
szym stop niu na ryn kach za gra nicz nych obec ne są za kła dy spe cja li zu ją -
ce się w usłu gach in tro li ga tor skich oraz przy go to wal nie. W tym
przy pad ku po rów na nia z ubie gło rocz ną edy cją ba da nia są ogra ni czo ne
ze wzglę du na uwzględ nie nie w kla sy fi ka cji tech no lo gicz nej je dy nie do -
mi nu ją cej tech no lo gii przed się bior stwa. 

Przed się bior cy py ta ni o kie run ki eks por tu swych pro duk tów oraz usług
w pierw szej ko lej no ści wy mie nia li ry nek nie miec ki. W dal szej ko lej no -
ści wska zy wa no na Fran cję, Cze chy, Au strię i Sło wa cję. Rza dziej po ja -
wia ły się od po wie dzi wska zu ją ce na eks port do Wiel kiej Bry ta nii, USA
czy Ro sji.

Z de kla ra cji przed się biorstw zaj mu ją cych się eks por tem wy ni ka, że
w 2011 ro ku przy cho dy z eks por tu sta no wi ły ok. 42% ich cał ko wi tych
rocz nych przy cho dów. Gdy by to uogól nić na ca ły sek tor, śred nie przed -
się bior stwo funk cjo nu ją ce na pol skim ryn ku za no to wa ło by przy cho dy
z eks por tu na po zio mie bli sko 20% swo ich rocz nych przy cho dów.

Na ca ły sek tor ma rów nież du ży wpływ wy ko rzy sta nie fun du szy po -
mo co wych. Ana li zu jąc ba da nie an kie to we, stwier dzo no, że do kład nie
30% przed się biorstw po li gra ficz nych za de kla ro wa ło ko rzy sta nie z fun -
du szy unĳ nych w cią gu ostat nich 2-3 lat, z fun du szy rzą do wych – 3%,
po dob nie jak z sa mo rzą do wych – 3%. W po rów na niu z ubie gło rocz ną

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
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3%

1%

2%

1%

1%

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

tak
Yes

nie
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)
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce 
Source: KPMG in Poland.
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edy cją ba da nia od se tek wy ko rzy sta nia fun du szy unĳ nych wzrósł aż o 10
p. pro cen to wych. To po ka zu je, jak du żym za in te re so wa niem na prze -
strze ni ostat nich 12 mie się cy cie szy ły się fun du sze eu ro pej skie w pol -
skim śro do wi sku po li gra ficz nym. 

Do kład nie 29% przed się bior ców, któ rzy sko rzy sta li z fun du szy w cią -
gu ostat nich 2-3 lat, de kla ru je, że prze zna czy je na roz wój eks por tu; do -
kład nie ta ka sa ma część ba da nych – na szko le nie per so ne lu.

Mi mo te go że środ ki unĳ ne już się wy czer pu ją, wciąż nie bra ku je chęt -
nych, któ rzy de kla ru ją za miar ich wy ko rzy sta nia. Oko ło 47% ba da nych
jest za in te re so wa nych sko rzy sta niem z te go ty pu po mo cy w cią gu naj -
bliż szych 2-3 lat. Ten od se tek spa da w po rów na niu z ubie gło rocz ną edy -
cją ba da nia (z po zio mu 52%) – naj praw do po dob niej ze wzglę du
na obec ną sy tu ację go spo dar czą i koń czą ce się środ ki po mo co we w ra -
mach obec nej per spek ty wy fi nan so wej. Wi dać tak że re la tyw nie du ży
wzrost za in te re so wa nia po zo sta ły mi fun du sza mi. Szcze gól nie fun du sze
sa mo rzą do we po win ny cie szyć się stop nio wo co raz więk szym za in te re -
so wa niem ze stro ny przed się bior ców. W naj bliż szej przy szło ści ich wy -
ko rzy sta nie de kla ru je 6% an kie to wa nych. Tak że w przy pad ku fun du szy
rzą do wych ro śnie od se tek firm za in te re so wa nych ich wy ko rzy sta niem
(do 5% w cią gu naj bliż szych 2-3 lat). Kwe stią dys ku syj ną po zo sta je od -
po wiedź na py ta nie, w jak du żym stop niu de kla ra cje przed się bior ców
prze mie nią się w rze czy wi ste po zy ska nie fun du szy i ja ka bę dzie sku tecz -
ność pol skich za kła dów po li gra ficz nych w ich po zy ski wa niu w po rów -
na niu do przed sta wi cie li po zo sta łych ga łę zi prze my słu prze twór cze go.

Na pod sta wie de kla ra cji przed się bior ców po raz pierw szy w te go -
rocz nej edy cji ba da nia opra co wa no kom plek so wą ana li zę SWOT dla ca -
łe go sek to ra. Przed się bior cy bio rą cy udział w ba da niu mo gli wska zać
wszyst kie czte ry skła do we ana li zy. Do każ dej ka te go rii (sil ne stro ny, sła -
be stro ny, szan se i za gro że nia) zo sta ły do pusz czo ne po trzy ele men ty,
któ re otrzy ma ły naj wię cej wska zań ze stro ny przed się bior ców. 

Ja ko moc ne stro ny sek to ra przed się bior stwa po li gra ficz ne uzna ły do -
stęp do know -how oraz no wo cze snej tech no lo gii, do stęp ność pa pie ru
i in nych ma te ria łów, a tak że kwa li fi ka cje ka dry. Z ko lei ja ko sła be stro -
ny wska za ne zo sta ły kosz ty ma te ria ło we, po ziom marż oraz kosz ty za -
ku pu i ser wi su urzą dzeń. 

Przed się bior cy mie li więk sze wąt pli wo ści do ty czą ce czyn ni ków ze -
wnętrz nych (szcze gól nie szans), na któ re sek tor po li gra ficz ny nie ma bez -
po śred nie go wpły wu. Dwa pierw sze czyn ni ki na le żą ce 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?

unijnych
EU

rządowych
Central 

government

samorządowych
Local 

Government

nie korzystaliśmy
z żadnych funduszy

None

N=230 (wartości nie sumują się do 100%)
(Values do not add up to 100%)
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.
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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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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.

47%

5% 6%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

50



51

Rynek poligraficzny w Polsce • Printing industry in Poland

zgod ne z ocze ki wa nia mi, choć ich ko lej ność mo że wy da wać się za ska -
ku ją ca. Aż 81% ba da nych uzna ło, że szan są dla pol skie go sek to ra po li -
gra ficz ne go jest po pyt na usłu gi po li gra ficz ne za gra ni cą. Na dru gim
miej scu (71%) zna lazł się po pyt na usłu gi po li gra ficz ne w kra ju. Po wią -
za nie tych dwóch de kla ro wa nych szans wraz ze zna cze niem eks por tu
oraz obec no ścią pol skich firm na ryn kach za gra nicz nych mo że wska zy -
wać na sta ły wzrost zna cze nia pol skiej po li gra fii na ryn ku eu ro pej skim. 

Do syć cie ka wy wy da je się wy bór trze cie go ele men tu uzna ne go ja ko
szan sa. Po nad 1/3 ba da nych przed się biorstw wska za ła na roz wój cy fro -
wych no śni ków in for ma cji. Z opi nii ba da nych pod mio tów wy ni ka, że
roz wój tych ele men tów wy mu sza wśród za kła dów po li gra ficz nych zde -
cy do wa nie więk szą kre atyw ność w ce lu ry wa li zo wa nia z kon ku ren ta mi
bez po śred nio nie po cho dzą cy mi z tej sa mej bran ży. Przed się bior cy za -
uwa ża ją jed nak, że moż li we jest rów nież po wią za nie pro duk tów po li -
gra ficz nych z cy fro wy mi no śni ka mi in for ma cji. Wy pra co wa nie
od po wied nich roz wią zań mo że przy czy nić się do rów no le głe go wzro -
stu obu ryn ków.

Naj mniej wąt pli wo ści przed się bior cy mie li ze wska za niem za gro żeń.
Zde cy do wa na więk szość (88%) uzna ła, że za gro że niem dla roz wo ju sek -
to ra po li gra ficz ne go są wy mo gi i re gu la cje praw no-ad mi ni stra cyj ne. Nie -
co mniej wska za ło na roz wój me diów elek tro nicz nych (77%) oraz
sy tu ację go spo dar czą na świe cie (75%). Ostat ni czyn nik ma po wią za nie
z wy raź nym na sta wie niem co raz więk szej gru py przed się bior ców
na dzia łal ność eks por to wą.

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.

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

MOCNE STRONY/STRENGTHS

do stęp do know -how i no wo cze snej tech no lo gii 73%
Access to know-how and state-of-the-art technologies
do stęp ność pa pie ru i in nych ma te ria łów 72%
Availability of paper and other materials
kwa li fi ka cje ka dry 64%
Staff qualifications

SŁABE STRONY/WEAKNESSES

kosz ty ma te ria ło we 83%
Cost of materials
po ziom marż 77%
Margin levels
kosz ty za ku pu i ser wi su urzą dzeń 69%
Cost of purchase and maintenance of machinery

SZANSE/OPPORTUNITIES

po pyt na usłu gi po li gra ficz ne za gra ni cą 81%
Demand for printing services on foreign markets
po pyt na usłu gi po li gra ficz ne w kra ju 71%
Demand for printing services in Poland 
roz wój cy fro wych no śni ków in for ma cji 34%
Developments in digital media carriers

ZAGROŻENIA/THREATS

wy mo gi i re gu la cje praw no-ad mi ni stra cyj ne 88%
Legal and administrative regulations and requirements
roz wój me diów elek tro nicz nych 77%
Developments in electronic media
sy tu acja go spo dar cza na świe cie 75%
Global economic situation

N=230
Uwa ga: obok czyn ni ków po da no od se tek wska zań przez przed się bior ców
Note: The table shows factors and respective percentages of mentions in the survey
Źró dło: Opra co wa nie wła sne KPMG w Pol sce
Source: KPMG in Poland



Bli sko co czwar ty pra cow nik firm po li gra ficz nych w Pol sce
po sia da wy kształ ce nie wyż sze (23%) lub po li gra ficz ne (24%)

Nearly one in four people has a university degree (23%) 
or specialised educational background in printing (24%)
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Za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi (ZZL) od gry wa co raz więk szą ro -
lę we wszyst kich waż niej szych seg men tach prze my słu we współ -
cze snej go spo dar ce. Wy daj ne wy ko rzy sta nie po ten cja łu pra cow-
ni ków mo że przy czy nić się do szyb sze go roz wo ju przed się bior stwa
i po pra wie nia je go po zy cji na ryn ku. 

Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że bli sko co czwar ty pra cow nik
firm po li gra ficz nych w Pol sce po sia da wy kształ ce nie wyż sze (23%) lub
po li gra ficz ne (24%). Cie ka wie przed sta wia ją się te da ne w za leż no ści
od wiel ko ści przed się biorstw. W przy pad ku naj więk szych firm bio rą cych
udział w ba da niu, w któ rych za trud nie nie prze kra cza 50 osób, sto sun -
ko wo naj mniej pra cow ni ków po sia da wy kształ ce nie spe cja li stycz ne
(przed sta wia ło się ono na po zio mie 17% wyż sze i 20% po li gra ficz ne).
Naj wię cej wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków moż na zna leźć w mi kro -
przed się bior stwach (od po wied nio 33% pra cow ni ków z wy kształ ce niem
wyż szym i 29% z wy kształ ce niem po li gra ficz nym). Ta kie wy ni ki nie po -
win ny dzi wić. W du żych przed się bior stwach wie lu pra cow ni ków
po przej ściu od po wied nich szko leń jest w sta nie wy ko ny wać wska za ne
czyn no ści zwią za ne z naj prost szą ob słu gą ma szyn po li gra ficz nych. Na -
to miast w naj mniej szych fir mach czę sto jed na oso ba (np. wła ści ciel) ze
spe cja li stycz nym wy kształ ce niem fir my sa mo dziel nie ko or dy nu je więk -
szość prac. 

Ko lej nym waż nym ob sza rem z za kre su za rzą dza nia za so ba mi ludz ki -
mi są szko le nia pro wa dzo ne przez ze wnętrz ne, wy spe cja li zo wa ne in -
sty tu cje. Szko le nia są szcze gól nie waż ne wte dy, gdy wy kształ ce nie
pra cow ni ków mo że nie do koń ca po kry wać się z wy mo ga mi da ne go
sta no wi ska pra cy. Trud no za tem się dzi wić, że naj po pu lar niej szym ro -
dza jem szko leń by ły te z za kre su tech no lo gii. Po szcze gól ne tech no lo gie
dru kar skie za sad ni czo róż nią się mię dzy so bą, a do dat ko wo po wią za ne

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 micro-
companies (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

Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich

przedsiębiorstwach poligraficznych

HR management in Polish printing companies

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?

wykształcenie wyższe
University degree

wykształcenie poligraficzne
Specialised education in printing

N=230 
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.
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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?

40% 60%

32% 68%

31% 69%

31% 69%

Tak
Yes

Nie
No

N=230 
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.
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z ni mi jest od po wied nie użyt ko wa nie ma szyn dru kar skich. Bio rąc
pod uwa gę wszyst kie ba da ne przed się bior stwa, aż w 40% z nich
w ostat nim ro ku prze pro wa dzo no szko le nia tech no lo gicz ne. Po zo sta łe
trzy po pu lar ne seg men ty od no to wa ły bar dzo zbli żo ne do sie bie wy ni ki.
W bli sko 1/3 przed się biorstw po li gra ficz nych prze pro wa dzo no szko le -
nia z za kre su fi nan sów, po dat ków i sprze da ży.

Po zo sta łe sto sun ko wo czę sto wy mie nia ne ro dza je szko leń obej mo -
wa ły swo im za kre sem te ob sza ry te ma tycz ne, któ re są re gu lo wa ne
praw nie, np. szko le nia BHP, szko le nia prze ciw po ża ro we itp.

W te go rocz nej edy cji ba da nia zo sta ły rów nież spraw dzo ne kwe stie,
któ re w zna czą cy spo sób wpły wa ją na per so nel fir my oraz wy zna cza ją
moż li wo ści roz wo ju w naj bliż szej przy szło ści. Jak wy ni ka z ba da nia, dla
więk szo ści firm po li gra ficz nych kwe stie eko lo gii ma ją re la tyw nie du żą
war tość. Aż 55% ba da nych firm opra co wa ło bądź już wcze śniej mia ło
opra co wa ną stra te gię za rzą dza nia od pa da mi. W ob li czu spo wol nie nia
go spo dar cze go oraz sys te ma tycz ne go ogra ni cza nia wy dat ków kwe stie
re gu la cji od pa da mi oraz moż li wo ści wtór ne go po zy ski wa nia su row ców
na bra ły więk sze go zna cze nia. Co wię cej, czę ścio wo ele ment ten jest re -
gu lo wa ny praw nie i wy mu sza sto so wa nie od po wied nich roz wią zań
przez za kła dy po li gra ficz ne. Zgod nie z ocze ki wa nia mi im więk sza fir ma,
tym czę ściej wdra ża na jest w niej po li ty ka za rzą dza nia od pa da mi. Wśród
śred nich i du żych przed się biorstw je dy nie 17% nie wdro ży ło żad ne go
roz wią za nia w tym za kre sie. Bio rąc pod uwa gę tyl ko te fir my, któ re za -
trud nia ją mniej niż 50 osób, przed się bior stwa, któ re nie wdro ży ły po li -
ty ki w za kre sie eko lo gii, prze wa ża ją nad ty mi, któ re wpro wa dzi ły tak że
roz wią za nia (od po wied nio stra te gię za rzą dza nia od pa da mi mia ło opra -
co wa ną bądź opra co wa ło 46% ma łych przed się biorstw i 27% mi kro -
przed się biorstw). 

Bli sko po ło wa re spon den tów uzna ła, że w cią gu ostat nich 2-3 lat
wdro ży ła istot ne in no wa cje. Po now nie w naj więk szym stop niu za ta ki
wy nik od po wia da ją śred nie i du że fir my. W po przed niej edy cji ba da nia
przed się bior stwa po li gra ficz ne zo sta ły za py ta ne o pla ny zwią za ne
z wdro że niem in no wa cji – nie speł na 70% uzna ło, że pla nu je je wpro -
wa dzić w cią gu naj bliż szych 2-3 lat. Wy da je się za tem bar dzo praw do -
po dob ne, że od se tek firm, któ re wdro żą in no wa cje (ro zu mia ne ja ko
istot ne uspraw nie nia pro ce so we, or ga ni za cyj ne, pro duk to we i mar ke -
tin go we), bę dzie stop nio wo rósł. 

40% przed się biorstw za de kla ro wa ło ko rzy sta nie w cią gu ostat nie go
ro ku z usług firm do rad czych. W re la tyw nie sil nie roz drob nio nym sek -
to rze jest to dość do bry wy nik. Te go ty pu usłu ga mi są za in te re so wa ne
głów nie fir my za trud nia ją ce po wy żej 50 osób. Aż 6 na 10 firm z gru py
śred nich i du żych przed się biorstw po li gra ficz nych ko rzy sta ło w cią gu
ostat nie go ro ku z usług firm do rad czych. Ten od se tek był zde cy do wa -
nie niż szy w przy pad ku mniej szych przed się biorstw. 

Do dat ko wym bodź cem roz wo ju są na kła dy po no szo ne na ba da nia.
Tu taj je dy nie 15% firm za de kla ro wa ło prze zna cze nie środ ków w cią gu
ostat nie go ro ku na ten ob szar. Gdy by jed nak wziąć pod uwa gę tyl ko
przed się bior stwa za trud nia ją ce po wy żej 50 pra cow ni ków, wów czas oka -
zu je się, że co czwar te z nich po nio sło wy dat ki na ba da nia. Trud no ocze -
ki wać, że mniej sze fir my bę dą się an ga żo wać w te go ty pu dzia łal ność.
W więk szo ści sek to rów to ra czej du że fir my stać na po no sze nie na kła -
dów na ba da nia i roz wój. Wy pra co wa ne roz wią za nia są po wie la ne
przez mniej sze fir my.

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.

Czy firma w ciągu ostatnich 2-3 lat…
During the past 2-3 years, did your company…?

83
%

69
%

60
%

49
%

40
%

miała opracowaną bądź opracowała strategię zarządzania odpadami
develop a waste management strategy or have one in place
wdrożyła istotne innowacje
implement any significant innovations
korzystała z usług firm doradczych
use any external advisory services
poniosła wydatki na badania
incur any R&D outlays

N=230 
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
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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?

N=230 
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.
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W jakim stopniu drukarnie internetowe zyskają na znaczeniu w ciągu najbliższych 2-3 lat?
How will the importance of online printing businesses grow in the next 2-3 years?

29% 40% 22% 9%

30%

32% 43% 19% 6%

22% 39% 20% 19%

39% 25% 5%
1%

w znacznym
Significantly

w średnim
Moderately

w niskim
Hardly

ich znaczenie 
spadnie
Will decline

w ogóle nie zyskają 
na znaczeniu
None at al

N=230
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
Source: KPMG in Poland.
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Wdro że nie no wo cze snych tech no lo gii IT przy czy ni ło się do znacz -
ne go pod nie sie nia po zio mu in for ma ty za cji pol skich przed się -
biorstw po li gra ficz nych. Roz wój me diów elek tro nicz nych oraz
cy fro wych no śni ków in for ma cji z jed nej stro ny sta no wi za gro że nie
dla roz wo ju po li gra fii, z dru giej jed nak stwa rza szan se na wy ko -
rzy sta nie no wo cze snych tech no lo gii do wzbo ga ce nia ofer ty wła -
sne go przed się bior stwa. Do dat ko wo In ter net zna czą co wpły nął
na funk cjo no wa nie oraz spo sób ob słu gi klien ta przez za kła dy po -
li gra ficz ne.

Wy ni ki ba da nia wśród przed się bior ców po li gra ficz nych wy raź nie po -
ka zu ją spo sób, w ja ki spo sób In ter net wpły wa na ich funk cjo no wa nie.
We dług sza cun ków an kie to wa nych na wet 53% za mó wień jest skła da -
nych dro gą elek tro nicz ną. Ozna cza to, że nie co mniej niż po ło wa za mó -
wień od by wa się w in ny spo sób (bez po śred nio w za kła dzie,
za po śred nic twem han dlow ca lub te le fo nicz nie). Z ko men ta rzy przed -
sta wi cie li bran ży wy ni ka, że za py ta nia skła da ne dro gą elek tro nicz ną sta -
ją się w tej chwi li stan dar dem tak że w Pol sce, a ich od po wied nia
ob słu ga mo że przy czy nić się do zna czą ce go wzro stu przy cho dów przed -
się biorstw. Re zul ta ty ba da nia po ka zu ją, że po ło wa zle ceń jest tak że ak -
cep to wa na po przez In ter net.

Pro duk ty sek to ra po li gra ficz ne go są na ty le zróż ni co wa ne, że wiel -
kość fir my nie ma istot ne go prze ło że nia na po ziom za mó wień i od se tek
zle ceń ak cep to wa ny dro gą elek tro nicz ną. War to jed nak zwró cić uwa gę
na róż ni ce mię dzy przed sta wi cie la mi po szcze gól nych seg men tów ryn -

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

Informatyzacja polskich przedsiębiorstw

poligraficznych

Informatisation of Polish printing enterprises
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ku. Szcze gól nie na le ży od no to wać za rów no wy so ki po ziom skła da nych
za mó wień, jak i ak cep to wa nych zle ceń przez In ter net w przy pad ku firm
spe cja li zu ją cych się w dru ku cy fro wym. Co cie ka we, bli sko 3/4 zle ceń
z za kre su dru ku cy fro we go jest ak cep to wa ne wła śnie za po śred nic twem
In ter ne tu – bez fi zycz ne go wcze śniej sze go obej rze nia pro jek tu pro duk -
tu. Tak du ży wy nik jest zgod ny z ocze ki wa nia mi, gdyż stan dar do wy pro -
dukt w przy pad ku przed się biorstw spe cja li zu ją cych się w dru ku
cy fro wym jest po wszech nie zna ny. Je śli cho dzi o po ziom za mó wień, któ -
re są skła da ne za po śred nic twem In ter ne tu, do mi nu ją przy go to wal nie
(66% firm spe cja li zu ją cych się w tym seg men cie ryn ku).

Jed no cze śnie In ter net w naj mniej szym stop niu wpły wa na za kła dy
po li gra ficz ne, w któ rych do mi nu ją cą tech no lo gią są usłu gi in tro li ga tor -
skie. W tym przy pad ku je dy nie 39% za mó wień jest skła da nych dro gą
elek tro nicz ną, tyl ko co trze cie zle ce nie na to miast jest ak cep to wa ne przez
In ter net.

Dru kar nie dzia ła ją ce za po śred nic twem In ter ne tu mo gą kon ku ro wać
z tra dy cyj ny mi za kła da mi po li gra ficz ny mi przede wszyst kim ce ną swo -
ich usług ze wzglę du na po no sze nie mniej szych kosz tów, co jest zwią -
za ne z uwa run ko wa nia mi ich funk cjo no wa nia. Z ko men ta rzy nie któ rych
przed sta wi cie li bran ży wy ni ka, że dru kar nie in ter ne to we ma ją szan sę
na bar dzo szyb ki roz wój na pol skim ryn ku, ale nie sta no wią one bez po -
śred nie go za gro że nia dla wszyst kich seg men tów ryn ku po li gra ficz ne go. 

Bli sko 1/3 pol skich przed się biorstw uzna ła, że w naj bliż szej przy szło -
ści dru kar nie in ter ne to we w znacz nym stop niu zy ska ją na zna cze niu,
a ko lej ne 40% – że w śred nim. Ozna cza to, że ry nek jest na sta wio ny
na sil ną kon ku ren cję ze stro ny no wych pod mio tów. Bio rąc pod uwa gę
wiel kość firm, oka zu je się, że w naj więk szym stop niu kon ku ren cji ze
stro ny dru kar ni in ter ne to wych oba wia ją się przed sta wi cie le ma łych firm.
Tu taj aż 75% ba da nych uzna ło, że zna cze nie dru kar ni in ter ne to wych
wzro śnie w znacz nym bądź w śred nim stop niu. Co cie ka we, te go za -
gro że nia nie do strze ga ją mi kro przed się bior stwa. Wśród nich bli sko co
pią ta fir ma uzna ła, że w naj bliż szych la tach dru kar nie in ter ne to we
w ogó le nie zy ska ją na zna cze niu. Jest to in te re su ją ce sta no wi sko, gdyż
kon ku ren cję ze stro ny dru kar ni in ter ne to wych po win ny w największym
stop niu od czuć wła śnie ma łe za kła dy. 

Na pod sta wie ba da nia firm po li gra ficz nych stwier dzo no, że 54%
z nich po szu ku je zle ceń za po śred nic twem prze tar gów in ter ne to wych,
z cze go co trze ci ro bi to spo ra dycz nie, co ósmy – czę sto, a co dzie sią ty

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 online-
based 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

ogólem
Total
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Medium and large
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Micro

Czy Państwa firma poszukuje zleceń za pośrednictwem przetargów internetowych?
Does your company seek orders via online tendering?

Tak, robimy to systematycznie
Yes, regularly

Tak, często
Yes, often

Tak, ale zdarza to się 
sporadycznie
Yes, occasionallyNie szukamy 

w ten sposób zleceń
No, we don’t

Raczej nie
No, not really

9% 12% 33% 23% 23%

16%45%15%

8% 11% 31% 23% 27%

14% 24% 37% 25%

11% 13%
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
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Czy firma posiada specjalistyczne oprogramowanie do obsługi zleceń przez Internet?
Does your company have specialised software to handle orders online?

Tak
Yes

Nie
No

25% 75%

60%

17% 83%

14% 86%

40%

N=230
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
Source: KPMG in Poland.
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– sys te ma tycz nie. Z dru giej stro ny je dy nie 23% an kie to wa nych w ogó -
le nie szu ka zle ceń za po śred nic twem In ter ne tu. Co czwar ty ba da ny pod -
miot z sek to ra po li gra ficz ne go po sia da spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie,
któ re słu ży do ob słu gi zle ceń skła da nych dro gą on -li ne. W naj więk szym
stop niu pro ces po szu ki wa nia prze tar gów dro gą elek tro nicz ną zo stał roz -
wi nię ty, zgod nie z ocze ki wa nia mi, w śred nich i du żych przed się bior -
stwach po li gra ficz nych. Jest to spo wo do wa ne fak tem, że to wła śnie ci
przed się bior cy w naj więk szym stop niu szu ka ją zle ceń w ten spo sób.
Dla te go 4 na 10 firm po li gra ficz nych, któ re za trud nia ją wię cej niż 50
osób, po sia da spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie do ob słu gi prze tar gów
za po śred nic twem In ter ne tu. Wraz z wiel ko ścią fir my ten od se tek spa -
da i wy no si od po wied nio 17% dla ma łych firm i 14% dla mi kro przed -
się biorstw.

Wraz ze spe cja li za cją pol skich za kła dów po li gra ficz nych ro śnie po -
trze ba sto so wa nia spe cja li stycz nych pro gra mów wspo ma ga ją cych po -
dej mo wa nie de cy zji, za rzą dza nie re la cja mi z klien ta mi oraz za rzą dza nie
pro duk cją. Z de kla ra cji przed się bior ców wy ni ka, że już bli sko 1/3 firm
po li gra ficz nych po sia da spe cja li stycz ny pro gram do za rzą dza nia pro duk -
cją. Jest to nie zmier nie waż ne z punk tu wi dze nia oszczęd no ści na eta -
pie pro ce su pro duk cyj ne go. W po łą cze niu z od po wied nią stra te gią
za rzą dza nia od pa da mi moż li we jest efek tyw ne wy ko rzy sta nie ma te ria -
łów pro duk cyj nych i oszczęd no ści w naj bar dziej ka pi ta ło chłon nym eta -
pie pro duk cji. Oczy wi ście im więk sze przed się bior stwo, tym czę ściej są
sto so wa ne te go ty pu roz wią za nia. Za kup li cen cji od po wied nie go pro -
gra mu rów nież wią że się z re la tyw nie wy so ki mi opła ta mi, któ re mo gą
nie gwa ran to wać okre ślo nych ko rzy ści dla mi kro pod mio tów. 

Dru gim waż nym spe cja li stycz nym opro gra mo wa niem wy ko rzy sty wa -
nym śred nio przez co pią te ba da ne przed się bior stwo jest spe cja li stycz -
ny pro gram do za rzą dza nia fir mą (np. sys tem ERP). Jest to wy daj ne
na rzę dzie, któ re w zna czą cy spo sób uła twia oraz opty ma li zu je pro ces
po dej mo wa nia de cy zji w przed się bior stwie. Z ko lei 16% an kie to wa nych
firm za de kla ro wa ło wy ko rzy sty wa nie pro gra mu do wspar cia sprze da ży

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? 

Specjalistyczny program do zarządzania firmą (np. system ERP)
Specialised business management system (e.g. ERP)
Specjalistyczny program do zarządzania produkcją
Specialised production management software
Specjalistyczny program do zarządzania informacją w organizacji 
(typu MIS – Management Information Service)
Specialised management information system (MIS)
Specjalistyczny program do wsparcia sprzedaży (system CRM)
Specialised sales support software (CRM)

N=230 
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
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Czy posiadają Państwo?
Does your company have…?
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– sys te mu CRM. Dzię ki te mu moż li we jest bu do wa nie dłu go trwa łych
wię zi z klien tem oraz przed sta wie nie mu ofer ty zgod nie z je go wy ma -
ga nia mi i ocze ki wa nia mi. Ta ki sys tem sto so wa ny jest sto sun ko wo czę -
sto w ma łych fir mach – 8% firm za trud nia ją cych od 10 do 49 osób
za de kla ro wa ło wy ko rzy sty wa nie sys te mu CRM w swo jej dzia łal no ści. 

Sto sun ko wo naj rza dziej (11%) wy ko rzy sty wa ny przez przed się bior -
stwa po li gra ficz ne jest spe cja li stycz ny pro gram do za rzą dza nia in for ma -
cją w or ga ni za cji – ty pu MIS. Je go efek tyw ne sto so wa nie uza leż nio ne
jest od ilo ści in for ma cji po wsta ją cych w fir mie oraz spo so bu i po trzeb
ich prze two rze nia. Dla te go ten sys tem znaj du je za sto so wa nie pra wie
wy łącz nie w śred nich i du żych fir mach, spo śród któ rych bli sko co czwar -
ta de kla ru je je go wy ko rzy sta nie.

W ba da niu spraw dzo no rów nież, w ja ki spo sób fir my po li gra ficz ne
w Pol sce wy ko rzy stu ją In ter net w swo jej dzia łal no ści. Stro na in ter ne to -
wa sta ła się już stan dar dem – 84% firm de kla ru je po sia da nie wła snej
wi try ny WWW. Bli sko po ło wa (49%) za rzą dza nią przez swo ich pra cow -
ni ków, a 35% po wie rza za rzą dza nie nią ze wnętrz ne mu pod mio to wi. Po -
zo sta łe ele men ty ma ją mniej sze zna cze nie. Po 11% firm za de kla ro wa ło
wy ko rzy sty wa nie pro gra mu do ma so we go ma ilin gu oraz po sia da nie re -
kla my / ba ne rów na bran żo wych por ta lach in ter ne to wych. Co cie ka we,
tyl ko 7% ba da nych wska za ło na po sia da nie pro fi lu na Fa ce bo oku, a 3%
na po sia da nie kon ta na po zo sta łych por ta lach spo łecz no ścio wych. Wy -
da je się, że w przy szło ści od se tek przed się biorstw wy ko rzy stu ją cych te
ka na ły ko mu ni ka cji po wi nien się sys te ma tycz nie zwięk szać. Co wię cej
– fir my, któ re nie zde cy du ją się na pro wa dze nie wła snej stro ny in ter ne -
to wej, mo gą uznać pro fil na Fa ce bo oku bądź na in nym por ta lu spo łecz -
no ścio wym za wy star cza ją cy.

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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Pol ski sek tor po li gra ficz ny znaj du je się w bar dzo waż nym mo -
men cie swo je go roz wo ju. W Eu ro pie i na świe cie pro duk ty pol skiej
po li gra fii ce nio ne są przede wszyst kim z po wo du wy so kiej ja ko ści
oraz do brej ce ny. Dzię ki sta łe mu za po trze bo wa niu na ryn ku kra jo -
wym, a tak że w co raz więk szej mie rze na ryn kach za gra nicz nych,
przed się bior stwa sta le zwięk sza ją swo je przy cho dy, a sek tor two -
rzy no we miej sca pra cy. Na wet naj ostroż niej sze pro gno zy za kła da -
ją sys te ma tycz ny wzrost war to ści sek to ra.

Opty mi stycz ne sza cun ki zwią za ne z naj bliż szą przy szło ścią moż na po -
wią zać z pro gno za mi sprze da ży przed się bior ców po li gra ficz nych
na 2012 rok. Aż 55% twier dzi, że w cią gu naj bliż szych 12 mie się cy ich
sprze daż po win na się zwięk szyć. Jed no cze śnie za le d wie 14% uzna ło,
że ich sprze daż mo że ulec zmniej sze niu. O wzro ście w tym przy pad ku
de cy du ją od po wie dzi śred nich i du żych firm. W ich przy pad ku aż 2/3
przed się biorstw opty mi stycz nie pro gno zu je wzrost sprze da ży w po rów -
na niu z 2011 ro kiem. 

Pra wie co pią te ba da ne przed się bior stwo jest zda nia, że sprze daż
w 2012 ro ku po win na wzro snąć w gra ni cach 6-10%. To zde cy do wa nie
lep szy wy nik niż w ubie gło rocz nej edy cji ba da nia. Wów czas je dy nie 14%
uzna ło, że w cią gu ro ku sprze daż wzro śnie w gra ni cach 6-10%. Przed -
się bior cy py ta ni wte dy do dat ko wo tak że o nie co dłuż szą per spek ty wę
(sprze daż do koń ca 2013 r.) uzna li w 17%, że ich sprze daż wzro śnie o 6-
10%. Wi dać więc wy raź nie, że już de kla ra cje sprze da ży za 2011 rok prze -
kro czy ły opty mi stycz ne ubie gło rocz ne ocze ki wa nia. Moż na więc
spo dzie wać się sy tu acji, w któ rej po nad 20% pod mio tów po li gra ficz nych
za no tu je wzrost sprze da ży prze kra cza ją cy 5%, a nie prze kra cza ją cy 10%. 

Te go rocz ne re zul ta ty są nie zwy kle opty mi stycz ne. Co dzie sią ty ba da -
ny uznał, że sprze daż mo że wzro snąć na wet o wię cej niż 20%. Jest to
efekt spo dzie wa ne go zwięk szo ne go po py tu ze stro ny pod mio tów kra -
jo wych, ale tak że w bar dzo du żej mie rze ze stro ny od bior ców za gra -
nicz nych. W po łą cze niu z de kla ra cja mi do ty czą cy mi eks por tu
moż na ocze ki wać wzro stu przy cho dów tych przed się biorstw, któ re nie
bę dą ba ły się otwo rzyć na ryn ki za gra nicz ne. 

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.

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%. 

Przyszłość sektora

The future of the printing industry

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?

Wzrośnie
Will increase

Nie zmieni się
Will not change

Spadnie
Will decline

N=230
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.
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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?

3%
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2%

2%
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N=230 (wartości na wykresie nie sumują się do 100%. Na wykresie nie uwzględniono odpowiedzi 
respondentów, którzy twierdzą, że sprzedaż pozostanie na niezmienionym poziomie w 2012 roku 
w stosunku do 2011 roku)
(Values do not add up to 100%. The chart does not include respondents who believe that sales 
will not change from 2011 to 2012)
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.
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Aby wzrost sprze da ży był moż li wy, nie zbęd ne są pew ne zmia ny
w funk cjo no wa niu firm po li gra ficz nych. Oka zu je się, że pra wie wszyst -
kie an kie to wa ne fir my (94%) uzna ły, że w naj bliż szej przy szło ści pla nu -
ją zwięk sze nie efek tyw no ści dzia ła nia fir my. W ten spo sób moż na re al nie
my śleć o wzro ście sprze da ży. W dal szej ko lej no ści ja ko naj waż niej sze
pla ny wy mie nia ne by ły: po szu ki wa nia no wych do staw ców (84%), wzbo -
ga ce nie ofer ty (80%) oraz opty ma li za cje fi nan so we (77%). Przed się bior -
cy py ta ni o pla ny na naj bliż sze la ta mo gli wska zać wie le od po wie dzi.
W ce lu wy róż nie nia naj waż niej szych ce lów za da no do dat ko wo py ta nie
o prio ry tet. Oka za ło się, że tak że w tym przy pad ku naj wię cej wska zań
uzy ska ło zwięk sze nie efek tyw no ści dzia ła nia fir my (28%). Jed nak na ko -
lej nych miej scach zna la zły się nie co in ne przed się wzię cia. 21% an kie to -
wa nych ja ko prio ry tet wska za ło za kup no wych ma szyn i urzą dzeń.
Wi dać wy raź nie, że je śli ktoś pla nu je in we sty cje w park ma szy no wy,
trak tu je je czę ściej ja ko prio ry te to we wy zwa nie dla fir my. W związ ku
z za awan so wa ną bu do wą oraz tech no lo gia mi wy ko rzy sty wa ny mi 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?

plan na najbliższe 2-3 lata
plans for the next 2-3 years

priorytet na najbliższe 2-3 lata
priorities for the next 2-3 years

N=230
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.

Zwiększenie efektywności działania firmy
Boost business performance

Poszukiwanie nowych dostawców
Seek new suppliers

Wzbogacenie oferty
Expand the range of products and services

Optymalizacje finansowe
Optimise finances

Zakup nowych maszyn i urządzeń
Purchase new machinery and equipment

Poszukiwanie rynków zbytu poza Polską
Search for markets outside Poland

Inwestycje w technologie IT
Invest in IT

Optymalizacje podatkowe
Optimise taxation

Sprzedaż maszyn i urządzeń
Sell machinery and equipment 

Zwiększenie zatrudnienia
Increase employment

Połączenie lub przejęcie innego podmiotu z branży
Effect a merger or a takeover within the industry

Zmiana profilu produkcji
Change production profile

Otwarcie nowych oddziałów
Open new branches
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Planowany sposób finansowania inwestycji
Proposed financing method for investments

N=171 (odpowiedzi firm, które w najbliższej przyszłości planują zakup nowych maszyn i urządzeń)
(Responses from companies which plan to purchase new machinery and equipment in the near future)
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.
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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?

Raczej wzrośnie
Will increase somewhat

Nie zmieni się
Will not change
Nie wiem
Not sure

Zdecydowanie zmaleje
Will decrease strongly

Raczej zmaleje
Will decrease somewhat
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
Source: KPMG in Poland.
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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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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
Source: KPMG in Poland.
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szy nach po li gra ficz nych, a tak że kosz tem ich za ku pu, co pią ty przed się -
bior ca trak tu je za kup no wych ma szyn i urzą dzeń ja ko prio ry tet. 

Na ko lej nych miej scach wśród prio ry te tów zna la zły się wzbo ga ce nie
ofer ty (19%) oraz po szu ki wa nia ryn ków zby tu po za Pol ską (18%). Ten
dru gi czyn nik to ko lej na ozna ka ro sną ce go zna cze nia eks por tu dla pol -
skiej po li gra fii. Ze wzglę du na do brą opi nię o pol skich pro duk tach i ko -
rzyst ny sto su nek ce ny do ja ko ści pol skie wy two ry sek to ra
po li gra ficz ne go mo gą znaj do wać swo ich od bior ców na no wych ryn -
kach. Praw do po dob nie mo że się rów nież zwięk szyć licz ba pod mio tów,
któ re w ca ło ści bę dą kon cen tro wa ły swo ją dzia łal ność na ryn kach za -
gra nicz nych.

Przed się bior cy, któ rzy pla nu ją w naj bliż szych la tach za kup no wych
ma szyn i urzą dzeń, zo sta li do dat ko wo za py ta ni o pla no wa ny spo sób fi -
nan so wa nia. Zde cy do wa nie naj po pu lar niej szą for mą jest le asing –
wska za ło go aż 59% przed się biorstw. Jest to wyż szy wy nik niż w ubie -
głym ro ku, kie dy ta moż li wość uzy ska ła re zul tat o 6 punk tów pro cen to -
wych niż szy. Po pu lar ność dru gie go w ko lej no ści – kre dy tu (41% wska zań
w te go rocz nej edy cji ba da nia) – nie zmie ni ła się. Spa dło na to miast za -
in te re so wa nie fi nan so wa niem in we sty cji go tów ką bądź ka pi ta łem wła -
snym. Na le ży za zna czyć, że an kie to wa ni mo gli wy brać wię cej niż je den
spo sób fi nan so wa nia. 

Do dat ko wo zo sta ła prze pro wa dzo na ana li za wśród przed się bior ców,
któ rzy trak tu ją za kup ma szyn i urzą dzeń prio ry te to wo. Dla 46% z nich
wio dą cą for mą oka zał się le asing, na to miast kre dyt – dla 30% z nich.
W tym przy pad ku przed się bior cy mie li moż li wość wska za nia tyl ko jed -
nej moż li wo ści fi nan so wa nia. W związ ku z tym na le ży spo dzie wać się
co raz więk sze go za in te re so wa nia in stru men ta mi fi nan so wy mi, ta ki mi
jak le asing czy kre dyt, ze stro ny przed się biorstw po li gra ficz nych w cią -
gu naj bliż szych 2-3 lat. Efek tyw ność wy ko rzy sta nia moż li wo ści fi nan so -
wa nia za le ży w du żej mie rze od do stęp no ści ka pi ta łu oraz od oce ny
bran ży przez ze wnętrz ne in sty tu cje kre dy tu ją ce.

Pro ces kon so li da cji w bran ży w dal szym cią gu wy da je się nie unik nio -
ny, choć w świe tle da nych sta ty stycz nych nie jest on obec nie wi docz ny.
We dług da nych Eu ro stat licz ba pod mio tów w bran ży w cią gu ostat nie -
go ro ku wzro sła, choć bli sko 70% pod mio tów uzna ło, że licz ba firm po -
win na się zmniej szyć. Py ta nie zo sta ło po wtó rzo ne w te go rocz nej edy cji
ba da nia – wy ni ki by ły zbli żo ne do tych uzy ska nych w ubie głym ro ku.
Tym ra zem 71% ba da nych firm uzna ło, że licz ba pod mio tów w bran ży

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 rentowność branży poligraficznej w Polsce w 2012 roku w porównaniu z 2011 rokiem?
How will profitability of the printing industry in Poland change in 2012 versus 2011?
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N=230
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
Source: KPMG in Poland.
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Raczej wzrośnie
Will increase somewhat

Nie zmieni się
Will not change
Nie wiem
Not sure

Zdecydowanie zmaleje
Will decrease strongly

Raczej zmaleje
Will decrease somewhat

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?

Zwiększy się
Will increase

Nie zmieni się
Will not change

Zmniejszy się
Will decrease

N=230
Uwaga: firmy wypowiadały się jedynie na temat stosowanych w danym przedsiębiorstwie technologii.
Important: Companies expressed their opinions only about the technologies used in their companies.
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. 
Source: KPMG in Poland.
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bę dzie ma la ła, ale tyl ko 16% z nich uzna ło, że ta wiel kość zde cy do wa -
nie zma le je. Wiel kość fir my nie mia ła więk sze go wpły wu na po strze ga -
nie pro ce su kon so li da cji. 

Po dob nie przed sta wia się struk tu ra od po wie dzi na te mat licz by firm
w sek to rze w pe spek ty wie dłuż szej niż 3 la ta. Je dy ną istot ną róż ni cą jest
zwięk sze nie się od set ka firm, któ re nie po tra fią od po wie dzieć na to py -
ta nie. Nie mo że to bu dzić wąt pli wo ści ze wzglę du na dłuż szy ho ry zont
cza so wy pro gno zy.

Choć we dług ko men ta rzy przed się bior ców ren tow ność bran ży jest
czyn ni kiem, któ ry za ni ża ogól ną oce nę pol skie go ryn ku po li gra ficz ne -
go, ocze ki wa nia przed się bior ców wo bec sek to ra są w dal szym cią gu
pe sy mi stycz ne. Prak tycz nie co dru gi przed się bior ca twier dzi, że w 2012
ro ku ren tow ność zma le je, a co dzie sią ty uwa ża, że zde cy do wa nie zma -
le je. Nie co wię cej opty mi stów jest wśród przed sta wi cie li śred nich i du -
żych firm – 11% jest zda nia, że ren tow ność wzro śnie. Bio rąc pod uwa gę
ko men ta rze przed się bior ców zwią za ne z pre sją ce no wą oraz ich prze -
wi dy wa nia w naj bliż szym cza sie, moż na ocze ki wać rze czy wi ste go po -
gor sze nia się ren tow no ści bran ży, któ re wy mu si do sto so wa nie się
do no wych re aliów go spo dar czych lub po szu ka nia wyż szej ren tow no -
ści na in nych ryn kach (np. za gra nicz nych).

Nie moż na za po mnieć o roz wo ju po szcze gól nych tech no lo gii w cią -
gu naj bliż szych 2-3 lat. Wy da je się, że naj wię cej na zna cze niu zy ska druk
cy fro wy. Aż 77% firm sto su ją cych tę tech no lo gię pla nu je roz sze rze nie
jej wy ko rzy sta nia w cią gu naj bliż szych 2-3 lat. Dru gą z ko lei tech no lo -
gią, któ rej wy ko rzy sta nie mo że być w przy szło ści roz sze rzo ne, jest flek -
so gra fia – bli sko 2/3 firm sto su ją cych tę tech no lo gię pla nu je jej
roz sze rze nie.

Z dru giej stro ny moż na ocze ki wać stop nio we go zmniej sza nia sto so -
wa nia tech no lo gii ta kich jak wklę sło druk oraz si to druk. Wy ko rzy sta nie
tych tech no lo gii de kla ru ją głów nie więk sze przed się bior stwa. Zmniej -
sze nie za kre su wy ko rzy sty wa nia wspo mnia nych tech no lo gii nie po win -
no jed nak pro wa dzić do spad ku licz by pod mio tów spe cja li zu ją cych się
np. we wklę sło dru ku.

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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Pol ski sek tor po li gra ficz ny jest na naj lep szej dro dze do ugrun to -
wa nia swo jej sil nej po zy cji w Unii Eu ro pej skiej. Praw do po dob nie
ni gdy nie bę dzie on tak du ży jak w nie któ rych go spo dar kach za -
chod nio eu ro pej skich – mi mo to pol scy przed się bior cy mo gą kon -
ku ro wać na ryn kach eu ro pej skich dzię ki wy so kiej ja ko ści
pro duk tów i usług oraz do brej re la cji ja ko ści do ce ny. 

Jed nym z głów nych mo to rów na pę do wych roz wo ju pol skie go sek to -
ra po li gra ficz ne go po wi nien być eks port. Co raz więk sza gru pa pol skich
przed się biorstw de kla ru je go to wość do otwar cia się na no we ryn ki za -
gra nicz ne, a z każ dym ro kiem ko lej ne fir my zwięk sza ją swo je przy cho -
dy z eks por tu. Po pyt na pol skie usłu gi po li gra ficz ne jest zresz tą przez
więk szość przed się bior ców wy mie nia ny ja ko jed na z je go naj moc niej -
szych stron. Jed nak sy tu acja go spo dar cza na świe cie mo że sta no wić
pew ne za gro że nie dla dal sze go roz wo ju. Spo wol nie nie go spo dar cze
wśród naj więk szych od bior ców pol skich pro duk tów po li gra ficz nych mo -
że przy czy nić się do zmniej sze nia po zio mu za mó wień u pol skich po li -
gra fów, a w kon se kwen cji do wy ha mo wa nia wzro stu. 

Zna cze nie kra jo we go ryn ku, na któ rym mo gą na war stwić się pew ne
pro ble my, bę dzie na dal du że. Więk szość uczest ni ków ryn ku pod kre śla,
że naj więk szym za gro że niem są za to ry płat ni cze. Ter mi no wość roz li czeń
po wo du je kło po ty przed się biorstw po li gra ficz nych szcze gól nie wte dy,
kie dy jest się uza leż nio nym od jed ne go lub kil ku du żych od bior ców.
Choć pro gno zy na naj bliż sze la ta są w du żej mie rze opty mi stycz ne, to
te zwią za ne z ren tow no ścią bran ży już nie. Więk szość firm ze wzglę du
na na ra sta ją cą kon ku ren cję i zwią za ną z tym pre sję ce no wą twier dzi, że
ren tow ność bran ży w ko lej nych la tach bę dzie sys te ma tycz nie spa dać.

W ten spo sób nie unik nio ny wy da je się pro ces kon so li da cji w bran ży.
Choć we dług da nych sta ty stycz nych w ostat nim cza sie na pol skim ryn -
ku licz ba pod mio tów zwięk szy ła się, ocze ki wa nia przed się bior ców są
od mien ne. Przy kła dy z in nych go spo da rek rów nież po ka zu ją, że mi kro -
przed się bior stwa nie mo gą w dłuż szym ho ry zon cie cza so wym do mi no -
wać w ta kim stop niu, ja ki obec nie utrzy mu je się w Pol sce. 

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. 

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. 

Podsumowanie

Summary



Na wet naj ostroż niej sze pro gno zy za kła da ją sys te ma tycz ny
wzrost war to ści sek to ra poligraficznego w Polsce

Even the most conservative forecasts predict a gradual 
increase of the printing industry’s value in Poland
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Ja cek BAJ GER, 
Part ner w fir mie do rad czej KPMG

– KPMG dru gi rok z rzę du prze pro wa dzi ła ba da nie sta nu oraz
per spek tyw ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce. Dla cze go po li gra fia
wzbu dzi ła u Pań stwa tak du że za in te re so wa nie?

– W ubie głym ro ku ja ko pierw si w Pol sce wspól nie z Pol skim Brac -
twem Ka wa le rów Gu ten ber ga prze pro wa dzi li śmy kom plek so we opra -
co wa nie ryn ku po li gra ficz ne go. Suk ces ubie gło rocz nej edy cji skło nił nas
do po głę bie nia ana liz i ak tu ali za cji ra por tu. Pol ska po li gra fia jest w na -
szej opi nii przez wie le osób nie do ce nia na. Sek tor po li gra ficz ny, choć zdo -
mi no wa ny przez mi kro przed się bior stwa, da je pra cę po nad 45 tys. osób.
Na ryn ku funk cjo nu je bli sko 9 tys. przed się biorstw, a war tość sek to ra
co rocz nie ro śnie. We dług na szych sza cun ków w 2012 ro ku mo że ona
wy nieść na wet 12,2 mld zł. Z ko lei pro gno zy prze wi du ją sys te ma tycz ny
wzrost i prze kro cze nie po zio mu 14 mld zł w 2014 ro ku. Te da ne ob ra -
zu ją, jak du ży po ten cjał kry je pol ska po li gra fia. Na stro je wśród przed -
się bior ców są opty mi stycz ne – ro śnie sprze daż, a do dat ko wo wciąż
dys po nu ją oni za pa sem mo cy pro duk cyj nych. W nie pew nych cza sach
go spo dar czych w więk szo ści sek to rów prze my słu prze twór cze go przed -
się bior cy zma ga ją się z ro sną cą pre sją na mar że oraz zwięk szo ną kon -
ku ren cją. Nie ina czej jest w przy pad ku za kła dów po li gra ficz nych, któ re
zmu szo ne są do cią głe go udo sko na la nia swo ich pro duk tów i usług w ce -
lu utrzy ma nia do tych cza so we go udzia łu w ryn ku. Po li gra fia jest na pew -
no bar dzo in te re su ją cą bran żą, cho ciaż by ze wzglę du na jej
tech no lo gicz ne zróż ni co wa nie.

– Ja kie są moc ne i sła be stro ny pol skie go sek to ra po li gra ficz ne -
go? Co jest obec nie prio ry te tem dla kra jo wych za kła dów po li gra -
ficz nych i ja kie czyn ni ki na pę dza ją roz wój bran ży?

– W tym ro ku na pod sta wie od po wie dzi uzy ska nych od 230 uczest -
ni ków ryn ku prze pro wa dzi li śmy ana li zę SWOT. Za moc ne stro ny sek to -
ra uzna ne zo sta ły przede wszyst kim do stęp do know -how oraz
no wo cze snej tech no lo gii, do stęp ność pa pie ru i in nych ma te ria łów, a tak -
że kwa li fi ka cje ka dry. Jed nym z naj więk szych mo to rów na pę do wych sek -
to ra po wi nien być eks port. Jak wy ni ka z de kla ra cji przed się bior ców,
prak tycz nie co dru gi z nich sprze da je swo je pro duk ty bądź usłu gi na ryn -
kach za gra nicz nych. Naj czę ściej de kla ro wa nym od bior cą wy two rów pol -
skiej po li gra fii jest ry nek nie miec ki. W dal szej ko lej no ści wska zy wa ne
są Fran cja, Cze chy, Au stria i Sło wa cja. W 2011 r. przy cho dy z eks por tu
firm po li gra ficz nych sprze da ją cych swo je wy two ry na ryn kach za gra -
nicz nych sta no wi ły śred nio 42% ich cał ko wi tych rocz nych przy cho dów.
Po pyt na usłu gi po li gra ficz ne za gra ni cą był też wy mie nia ny ja ko naj -
więk sza szan sa pol skie go sek to ra. Fir my, któ re nie bę dą ba ły się otwo -
rzyć na in ne ryn ki, mo gą znacz nie zwięk szyć swo je przy cho dy. Ja kość
usług oraz ter mi no wość re ali za cji zle ceń na le żą do naj le piej oce nia nych

Jacek BAJGER , 
Partner at KPMG

– 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

Poligrafia dzisiaj i jutro – opinie ekspertów 

z branży

The present day and the future of the printing

industry – experts’ opinions 
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cha rak te ry styk pol skiej po li gra fii. Aby za kła da ne pla ny sprze da żo we mo -
gły zo stać zre ali zo wa ne, zde cy do wa na więk szość firm pla nu je w cią gu
naj bliż szych 2-3 lat zwięk szyć efek tyw ność swo jej dzia łal no ści oraz
wzbo ga cić ofer tę o no we usłu gi.

– Ja ka przy szłość cze ka pol skie przed się bior stwa po li gra ficz ne?
– Tak jak już wspo mnia łem na po cząt ku, pro gno zu je my sta ły wzrost

sek to ra po li gra ficz ne go w cią gu naj bliż szych 2-3 lat. Wiel kość te go wzro -
stu w du żej mie rze uza leż nio na bę dzie od do stęp no ści ka pi ta łu. Przed -
się bior cy, któ rzy pla nu ją roz bu do wę par ku ma szy no we go, naj czę ściej
są za in te re so wa ni ko rzy sta niem z ta kich in stru men tów fi nan so wych jak
le asing bądź kre dyt. Ze wnętrz ne in sty tu cje kre dy tu ją ce z co raz więk -
szym za in te re so wa niem spo glą da ją na bran żę po li gra ficz ną, tak że do -
strze ga jąc w niej spo ry po ten cjał. Bodź cem do po no sze nia na kła dów
in we sty cyj nych mo że być rów nież na pływ fun du szy. Choć środ ki unĳ ne
znaj du ją się już na wy czer pa niu, w dal szym cią gu za kła dy po li gra ficz -
ne, szcze gól nie te za trud nia ją ce co naj mniej 50 pra cow ni ków, de kla ru -
ją za in te re so wa nie ich wy ko rzy sta niem. Co wię cej, ro śnie licz ba
chęt nych na po zy ska nie środ ków po mo co wych z fun du szy rzą do wych
oraz sa mo rzą do wych. Je śli ze wnętrz ne czyn ni ki go spo dar cze nie wy ha -
mu ją na pły wu środ ków do sek to ra, re ali za cja am bit nych pla nów pol -
skich po li gra fów wy da je się cał ko wi cie re al na. Wy da je się rów nież, że
pol ska po li gra fia w dal szym cią gu bę dzie zmie rza ła w kie run ku kon so -
li da cji sek to ra. Nie ren tow ne, mniej sze przed się bior stwa bę dą upa da ły
bądź bę dą przej mo wa ne przez więk sze pod mio ty, co do dat ko wo
w więk szym stop niu skon cen tru je przy cho dy sek to ra wo kół śred nich
i du żych firm.

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

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

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

Jak naj bar dziej. Spo ra część na szych obec nych klien tów wy wo dzi się
wła śnie z sek to ra ma łych i śred nich przed się biorstw. Jest to dla nas bar -

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 waż na gru pa przed się bior ców. Stwo rzy li śmy na wet spe cjal ny ze -
spół zaj mu ją cy się ob słu gą firm na le żą cych do pol skich wła ści cie li, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem ma łych i śred nich przed się biorstw oraz
firm ro dzin nych. Bran ża po li gra ficz na, gdzie do mi nu ją ma łe przed się -
bior stwa ide al nie pa su je do pro fi lu usług te go ze spo łu. Ma my na dzie ję,
że dzię ki wspar ciu KPMG fir my te bę dą się roz wi ja ły i jesz cze le piej ra -
dzi ły so bie na bar dzo prze cież kon ku ren cyj nym ryn ku. ❚

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

Ry nek po li gra ficz ny w Pol sce w wie lu aspek tach nie róż ni się od ryn -
ku eu ro pej skie go czy świa to we go i re agu je na po ja wia ją ce się ten den -
cje glo bal ne. Ze wzglę du na ro sną ce za in te re so wa nie elek tro nicz ny mi
środ ka mi ko mu ni ka cji po wo li mo że spa dać licz ba dru ko wa nych ksią żek,
pra sy i cza so pism oraz ak cy den sów, na rzecz ro sną cej licz by in for ma cji
i re kla my wy ko rzy stu ją cej In ter net, mo bil ne urzą dze nia ko mu ni ka cyj ne
ta kie jak smart fo ny lub ta ble ty. Z ko lei sek tor opa ko wa nio wy za rów no
na świe cie, jak i w Pol sce ra czej nie na rze ka na brak za mó wień i ten
stan za pew ne utrzy ma się w naj bliż szych la tach, nie za leż nie od wspo -
mnia nych glo bal nych zja wisk. Trud no tu mó wić o bez po śred nim wpły -
wie cy fry za cji in for ma cji, ale nie prze rwa nie od lat wi dać ogrom ną
dy na mi kę w za kre sie no wych ro dza jów opa ko wań, za an ga żo wa nia róż -
nych tech no lo gii, a po ten cjał roz wo jo wy jest na dal ogro my. Pro duk cja
po li gra ficz na per sal do bę dzie za pew ne na po dob nym po zio mie co dzi -
siaj, z nie wiel ką ten den cją ro sną cą. 

Dru kar nie w Pol sce bę dą sta ra ły się roz sze rzać swo je port fo lio usług
z za kre su tra dy cyj nej po li gra fii, sta ra jąc się za ofe ro wać w re zul ta cie zu -
peł nie no wą war tość do da ną. Bę dzie to peł niej sza i bliż sza współ pra ca
z klien tem obej mu ją ca m.in. kon sul ta cje, pra ce nad pro jek tem, przy go -
to wy wa nie elek tro nicz nych wer sji pro duk tu, ma ilin gi, po moc przy dys -
try bu cji go to wych pro duk tów, kam pa niach, roz wią za nia Web2Print.
Jed no cze śnie dru gim rów no le głym kie run kiem bę dzie dą że nie dru karń
do świa do mej, prze my śla nej spe cja li za cji w kie run ku ak cy den su, opa -
ko wań, pro duk cji dzie ło wej, z na sta wie niem na jak naj więk szy pro fe -
sjo na lizm i ja kość ofe ro wa nych usług. W obu przy pad kach szan są jest
ofe ro wa nie usług po za gra ni ca mi kra ju i wy ko rzy sta nie moż li wo ści, ja -
kie da je eks port – tym bar dziej, że pol skie dru kar nie ma ją i już wy ko -
rzy stu ją ten po ten cjał.

Dru kar nie bę dą w więk szym niż do tych czas stop niu otwar te na im -
ple men to wa nie roz wią zań z za kre su sys te mów MIS, któ re po zwa la ją
na za rzą dza nie pro ce sem pro duk cyj nym i bar dzo do kład ną ana li zę pro -
ce sów oraz kosz tów. W za kre sie pro ce sów dru ko wa nia mo że my spo -
dzie wać się więk sze go otwar cia na wy ko rzy sta nie dru ku cy fro we go
przy re ali za cji róż nych zle ceń, w mniej szym lub więk szym stop niu w każ -
dym z seg men tów. Przy czym bar dzo istot ne bę dzie wła ści we po łą cze -
nie dru ku cy fro we go z kla sycz nym dru kiem of f se to wym, w po szu ki wa niu
od po wied nie go zrów no wa że nia ta kich zmien nych jak kosz ty, czas pro -
duk cji, od po wied nia ja kość pro duk tu fi nal ne go. ❚

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. ❚

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

W mo im ko men ta rzu do II edy cji ra por tu „Ry nek po li gra ficz ny w Pol -
sce” znaj dzie cie Pań stwo zno wu wie le, mam na dzie ję, uza sad nio ne go
en tu zja zmu i po zy tyw nej wi zji przy szło ści. A oto dla cze go tak wła śnie
po strze gam przy szłość na szej bran ży.

Pol ska po li gra fia ma re al ne szan se w krót kim cza sie, bo za le d wie 2
lat, prze su nąć się na 8 miej sce w Eu ro pie, je śli cho dzi o war tość pro -
duk cji sprze da nej. Fakt ten jed nak nie bę dzie jesz cze po wo dem do du -
my, bo wiem kra je, któ re wy prze dzi my to Au stria, Szwe cja i Bel gia,
a więc z pew no ścią nie naj więk sze go spo dar ki. W na szym za się gu po -
win ny le żeć jesz cze Ho lan dia i Szwaj ca ria, a suk ce sem by ło by zrów na -
nie się z Hisz pa nią.

Je śli cho dzi o licz bę pod mio tów uczest ni czą cych w ryn ku po li gra ficz -
nym, to na le ży ocze ki wać ko rek ty w dół. Jej głę bo kość bę dzie za le ża ła
od kon dy cji mi kro i ma łych przed się biorstw. Bo wiem wła śnie w tej gru -
pie moż na się spo dzie wać naj więk szej ilo ści li kwi da cji i upa dło ści.
W przy pad ku więk szych firm, głów nym po wo dem ca. jed no cy fro wej
w ska li ro ku zmia ny ich li czeb no ści, bę dą obok upa dło ści prze ję cia. Ogól -
na licz ba za trud nio nych po win na po zo stać na po dob nym do dzi siej sze -
go po zio mie z mi ni mal nie do dat nią ten den cją. Osta tecz nie nie
prze kro czy jed nak 50 000 pra cow ni ków.

Na kli mat w ob sza rze in we sty cji wpływ mieć bę dzie ogra ni cze nie do -
stęp no ści fun du szy eu ro pej skich, po ziom wy ko rzy sta nia ist nie ją cych mo -
cy pro duk cyj nych, roz wój al ter na tyw nych tech no lo gii, po żą da ny wzrost
na kła dów na ba da nia na uko we, licz ba prze jęć lub po łą czeń ist nie ją cych
pod mio tów oraz pro ces roz sze rza nia ryn ków zby tu. Nie ule ga jed nak
wąt pli wo ści, że in we sty cje bę dą re ali zo wa ne w ade kwat nej do sta bil -
ne go roz wo ju pro por cji.

Być mo że ku za sko cze niu czy tel ni ków pra gnę po sta wić te zę, że brak
do ta cji po zy tyw nie wpły nie na roz wój sy tu acji ryn ko wej. W ostat nich
bo wiem la tach zre ali zo wa no wie le in we sty cji nie ste ty „na wy rost”. War -
to więc te raz chwi lę po cze kać, bo wiem mo że się oka zać, że na ryn ku
wtór nym bę dą ofe ro wa ne urzą dze nia o mi ni mal nym stop niu zu ży cia
za nie wy gó ro wa ne ce ny. Je śli cho dzi o wy ko rzy sta nie do stęp nych mo -
cy pro duk cyj nych to pierw sza edy cja ra por tu po ka za ła, jak wie le ma my
do zro bie nia, jed nak ten den cja jest po zy tyw na. 

Licz ba prze jęć i po łą czeń ist nie ją cych firm jest cią gle ni ska i po win -
na wzro snąć. Przy czy na te go sta nu rze czy mo że wy ni kać z tur bu len cji na eu -
ro pej skim ryn ku ka pi ta ło wym, jak rów nież z dość spe cy ficz nej men tal no ści,
na szczę ście ma le ją cej czę ści pol skich przed się bior ców. Bar dzo waż nym dla
przy szłych in we sty cji bę dą roz wój al ter na tyw nych tech no lo gii, ba dań na -
uko wych oraz ryn ków zby tu. W pierw szym przy pad ku moż na się spo dzie -
wać, że tar gi Dru pa 2012 bę dą źró dłem in spi ra cji dla przed się bior ców.

Tu odro bi na dzieg ciu! Cią gle trud no jed no znacz nie prze wi dzieć głów -
ne tren dy, więc de cy zje wy bo ru bę dą w istot nej czę ści spo wo do wa ne
sku tecz no ścią mar ke tin gu pro du cen tów, a nie ra cjo nal ny mi ar gu men ta -
mi. In we sty cje w tym ob sza rze bę dą jed nak nie unik nio ne. Kwe stia war -
to ści za war tej w ko mer cyj nym za sto so wa niu wy ni ków ba dań
na uko wych za czy na do cie rać do przed sta wi cie li bran ży po li gra ficz nej,
ale cią gle w sto sun ku do in nych dzie dzin prze my słu w tym ob sza rze je -
ste śmy ugo rem, a ten stan rze czy mu si ulec zmia nie! 

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. 
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I wresz cie iście ham le tow ski dy le mat „być al bo nie być” zwią za ny
z do stęp no ścią ren tow nych zle ceń. Sy tu acja na ro dzi mym ryn ku wszyst -
kim jest do brze zna na: wy nisz cza ją ca kon ku ren cja, za to ry płat ni cze, re -
kla ma cje o wąt pli wym po zio mie za sad no ści, opie sza ła eg ze ku cja
na leż no ści, brak de dy ko wa ne go do radz twa i pro fe sjo nal ne go ar bi tra żu
i tak moż na wy mie niać da lej. Czy ist nie je al ter na ty wa? Tak!

To po szu ki wa nie, de fi nio wa nie i kre owa nie no wych ryn ków zby tu.
Eks port to pierw sza dro ga wyj ścia. Na wet ma łe fir my wy ka zu ją ce wy -
so ki po zio mo spe cja li za cji mo gą w opar ciu o za gra nicz nych klien tów
znacz nie po pra wić swój bi lans. Pa mię taj my, że pol ska po li gra fia ma swo -
je „pięć mi nut”, a to dzię ki sko ko wi kosz tów wy twa rza nia na ryn kach
azja tyc kich oraz utrzy mu ją cym się wy so kim ce nom si ły ro bo czej w kra -
jach Eu ro py Za chod niej. Sys te ma tycz nie ro sną ce wy ma ga nia klien tów
w kwe stiach zwią za nych z lo gi sty ką, dys try bu cją oraz per so na li za cją
pro duk tów po win ny do dat ko wo uła twiać na szym przed się bior com do -
stęp do za mó wień. 

Bar dzo waż nym ele men tem suk ce su bę dzie kre atyw ność. In ny mi sło -
wy za miast cze kać na zle ce nia po win ni śmy je de fi nio wać, od ga du jąc
po trze by po ten cjal ne go klien ta, mu si my łą czyć tech no lo gie, in te gro wać
róż ne for my ko mu ni ka cji, pa mię tać, że wyż szą ce nę od rąk uzy sku je myśl
ludz ka i in we sto wać w de dy ko wa ne ze spo ły sprze da ży. Dla te go znacz -
na część do stęp nych środ ków fi nan so wych z pew no ścią zo sta nie prze -
su nię ta na po trze by zwięk sze nia po zio mu udzia łu w ryn ku, jak rów nież
roz bu do wy je go no wych seg men tów oraz ob sza rów geo gra ficz nych. To
wszyst ko le ży w na szym za się gu i po win no zo stać zre ali zo wa ne w naj -
bliż szych la tach.

Na ko niec pa mię taj my, że praw dzi wą si łę mo że my czer pać ze wspól -
no ty in te re sów i wza jem ne go wspar cia, stąd wła śnie pierw sze i, mam
na dzie ję nie ostat nie, Part ner stwo dla Pro mo cji Pol skiej Po li gra fii. ❚

Woj ciech KAR LIC KI, 
Dy rek tor Dzia łu Ma te ria łów i Ma szyn flek so gra ficz nych, 
Gra fi kus – sys te my gra ficz ne Sp. z o.o.

Od po nad 10 lat druk tech ni ką flek so zdo by wa co raz więk szy udział
w ryn ku opa ko wań gięt kich, ety kiet i owi jek oraz tek tu ry fa li stej za dru -
ko wy wa nej bez po śred nio.

Zbie gło się to z po pra wą sy tu acji go spo dar czej Pol ski, kra ju o po pu -
la cji 38 mi lio nów lu dzi, któ ry po zmia nach ustro jo wych i wstą pie niu
do UE mógł się w peł ni roz wi jać, a dzię ki du że mu ryn ko wi we wnętrz -
ne mu i wzro ście kon sump cji prze ło ży ło się to na roz wój pro duk cji opa -
ko wań. Istot nym ele men tem te go roz wo ju jest fakt, że Pol ska sta ła się
jed nym z naj więk szych eks por te rów żyw no ści, AGD i in nych dóbr ma -
te rial nych w Eu ro pie, gdzie wie le mię dzy na ro do wych firm ulo ko wa ło
swo je fa bry ki.

W związ ku z tym po trzeb ne są opa ko wa nia, a tech ni ka za dru ku flek -
so świet nie się do te go na da je, po nie waż da je moż li wość dru ku na róż -
nych pod ło żach, o zmien nej wiel ko ści i de si gnu do sto so wa ne go
do spe cy fi ki pro duk tu.

Dru gim waż nym ele men tem roz wo ju pol skiej po li gra fii, w szcze gól -
no ści flek so gra fii, był do stęp pol skich firm do no wo cze snych tech no lo -

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. ❚
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gii i urzą dzeń do dru ku, pro duk cji fo lii, pre pres su. Wie le z firm sko rzy -
sta ło z fun du szy eu ro pej skich, dzię ki cze mu pol skie za kła dy na le żą obec -
nie do naj le piej wy po sa żo nych na świe cie. Za tar ły się róż ni ce tech nicz ne
i tech no lo gicz ne, któ re dzie li ły nas od resz ty Eu ro py Za chod niej. 

Obec nie Pol ska jest do brze przy go to wa na, by w peł ni kon ku ro wać
na ryn ku opa ko wań i ety kiet w Eu ro pie, a dzię ki du żej mo bil no ści i kon -
ku ren cyj no ści pol skich firm sta no wi my obec nie waż ny ry nek flek so gra -
ficz ny. Wie dza i do świad cze nie spra wi ły, że w ostat nim cza sie wie le firm
otrzy ma ło mię dzy na ro do we na gro dy i wy róż nie nia dla swo ich pro duk -
tów, co za chę ci ło za gra nicz ne fir my do in we sto wa nia w Pol sce po przez
bu do wę wła snych firm lub prze ję cie pol skich dru kar ni lub przy go to wal -
ni. Na chwi lę obec na sza cu je, że ta ten den cja wzro sto wa dru ku flek so
po trwa co naj mniej 5 lat i Pol ska umoc ni się ja ko je den z czo ło wych kra -
jów pro du ku ją cych opa ko wa nia i ety kie ty w Eu ro pie. ❚

Da riusz DO MA GAL SKI, 
Pre zes Za rzą du, Fol lak Sp. z o.o. Sp. k.

Przy czy ny obec nej sy tu acji na pol skim ryn ku po li gra ficz nym moż -
na w pro sty spo sób prze ana li zo wać na pod sta wie wszel kich da nych,
któ re wszy scy po sia da my. Trud niej szą rze czą jest oce na oraz wy ty cze -
nie kie run ku roz wo ju przed się bior stwa w obec nych zmien nych wa run -
kach. Tu mo że my za sta no wić się, ja kie no we tech no lo gie po win ny
wpro wa dzić pol skie fir my dla po mo cy w roz sze rze niu port fe la usług. Za -
pew ne bar dziej zróż ni co wa na ofer ta znaj dzie swo je za sto so wa nie, kie -
dy osłab nie moc sło wa „kry zys” i po wtór nie fir my re kla mo we bę dą
sta ra ły się, aby ma te ria ły pro mo cyj ne by ły co raz bar dziej przy ku wa ją ce
uwa gę kon su men tów.

Uwa żam, że ry nek po li gra ficz ny, jak rów nież ogól na sy tu acja go spo -
dar cza w Pol sce, mó wiąc ję zy kiem ma kle rów, „ubi ła” już swo je dno i jest
to tyl ko kwe stią cza su, kie dy osią gnie my wol ny, ale sta bil ny wzrost za -
po trze bo wa nia na usłu gi po li gra ficz ne. In we sty cje w park ma szy no wy
po sia da ny przez pol skie przed się bior stwa jest moż li wy dzię ki ostat nim
do ta cjom unĳ nym, na bar dzo wy so kim po zio mie i po win ni śmy z te go
sko rzy stać w jak naj więk szym stop niu. W po łą cze niu z wy so ko wy kwa -
li fi ko wa ną ka drą pra cow ni ków Pol ska sta no wi po waż ną kon ku ren cję
dla ryn ku eu ro pej skim. Wy so ka ja kość usług wzbo ga co na o no we tech -
no lo gie oraz umiar ko wa ne ce ny po win na zwró cić więk szą uwa gę od -
bior ców za gra nicz nych. ❚

Bar tosz MA ZUR KIE WICZ, 
Wi ce pre zes Za rzą du, Opol graf SA

Przy szłość pol skiej po li gra fii po zo sta je w ści słej ko re la cji z jej roz wo -
jem na ryn ku świa to wym. Je ste śmy bom bar do wa ni da ny mi z USA do -
ty czą cy mi ilo ści au dio bo ków i ebo ków sprze da wa nych on -li ne po przez
naj więk sze ame ry kań skie skle py in ter ne to we. Ja ko fir ma z bran ży po li -
gra ficz nej zda je my so bie spra wę z tren dów pa nu ją cych na ryn ku książ -
ki i sta wia my so bie py ta nia do ty czą ce przy szło ści z per spek ty wy dru ku
dzie ło we go. 

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. ❚

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 e-
tailers. 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-
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Cho ciaż obec nie nie ob ser wu je my ten den cji spad ko wej, to jed nak
ma my świa do mość, iż tyl ko in no wa cyj ne pro duk ty mo gą za pew nić roz -
wój dłu go ter mi no wy i dla te go po win ni śmy łą czyć naj now sze roz wią za -
nia tech no lo gicz ne z stan dar do wym pro duk tem, ja kim jest książ ka. Już
w naj bliż szym cza sie zo sta ną wpro wa dzo ne no wo cze sne roz wią za nia
zmie nia ją ce ob li cze te go ryn ku. Pro duk ty po le ga ją ce na po łą cze niu wy -
dru ku i roz wi nię ciu go o do dat ko we tre ści do stęp ne przy uży ciu ta kich
urzą dzeń jak smart fo ny czy ta ble ty po win ny w nie da le kiej przy szło ści
za gwa ran to wać suk ces na ryn ku. 

Czy tel nik bę dzie mógł roz sze rzyć treść książ ki o do dat ko we za war to -
ści ta kie jak pli ki au dio vi deo czy od no śni ki do stron www, a na wet obiek -
ty trój wy mia ro we. Je ste śmy prze ko na ni, że je dy nie ta kie po dej ście
do kla sycz nej po li gra fii mo że za pew nić per spek ty wę roz wo ju w dłu gim
okre sie. W ko lej nych la tach sam wy druk mo że nie wy star czyć i w na szej
oce nie na le ży go wzbo ga cić. Me dia elek tro nicz ne bę dą się nie wąt pli wie
roz wi jać i wy pie rać „pa pier”, ale do ty czyć to bę dzie głów nie wy daw -
nictw ga ze to wych i tych za wie ra ją cych szyb ką, bie żą cą in for ma cję. 

Dla te go też ze spo ko jem pa trzy my w przy szłość wie rząc, że jesz cze
przez dzie się cio le cia lu dzie bę dą się gać po do brze na pi sa ne i wy dru ko -
wa ne w naj wyż szej ja ko ści książ ki wzbo ga co ne o do dat ko we ele men -
ty. Ob co wa nie z książ ką to prze ży cie du cho we. Już te raz prak tycz nie
każ dą in for ma cję moż na uzy skać w In ter ne cie, a jed nak książ ki są na -
dal chęt nie ku po wa ne. To ma gicz ne przed mio ty i uwa ża my, że ta ma -
gia bę dzie nam to wa rzy szyć jesz cze bar dzo dłu go. ❚

Edward Pa weł DRE SZER
Prezes, Polska Izba Druku

Sza now ni Pań stwo
Pra gnę ser decz nie po le cić Pań stwu ko lej ne wy da nie ra por tu do ty czą -

ce go pol skiej po li gra fii stwo rzo ne go z ini cja ty wy Jac ka Ku śmier czy ka
a ma ją ce go za cel pro pa go wa nie sze ro ko po ję tej idei współ pra cy i han -
dlu z pol ski mi dru kar nia mi. Przy to czo ne tu taj licz by i ze sta wie nia jed -
no znacz nie prze ko nu ją o za sad no ści ta kich dzia łań. O ile ba za nie bu dzi
tu taj żad nych obaw – to ja pra gnę przed sta wić isto tę i war tość czyn ni -
ka ludz kie go. Bo jak wia do mo nie ma złych pla nów, za wo dzi je dy nie
wy ko na nie. Trze ba po wie dzieć, że w Pol sce wy glą da to im po nu ją co,
mia no wi cie ludz ki czyn nik za rzą dza ją cy w prze my śle po li gra ficz nym i pa -
pier ni czym two rzy ze spół prze szło 2500 in ży nie rów o spe cjal no ści po li -
gra fia oraz pa pier nic two wy kształ co nych po 1945 ro ku. To da je
gwa ran cje prze pro wa dze nia z suk ce sem każ dej in we sty cji. Dla po rów -
na nia przed woj ną na kil ka ty się cy in ży nie rów je dy nie trzech mia ło spe -
cja li za cję po li gra ficz ną (do te go zdo by tą po za Pol ską) tj. Wła dy sław
Ta ci kow ski, Lu dwik Le wan dow ski, Jó zef Be ster. Jesz cze w 1957 ro ku
w dru kar ni DNT ty siąc sze ściu set -oso bo wą za ło gą kie ro wa ło dwóch in -
ży nie rów po li gra fów: Ta de usz Bo nie wicz i mój oj ciec Hen ryk. Dzi siaj
po re wo lu cji kom pu te ro wej w „Lo to sie”, gdzie pra cu ję 25 lat na sto
osób, czter na ście to in ży nie ro wie o spe cjal no ści po li gra fia. Ta kie są po -
trze by w dzi siej szej po li gra fii i my Po la cy po tra fi my te mu spro stać. ❚

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. ❚

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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Mi chał ŚLIZ
Dy rek tor Ge ne ral ny, Ag fa Gra phics Pol ska

Pol ski ry nek po li gra ficz ny roz wi jał się w ostat nich la tach bar dzo dy -
na micz nie. Dzię ki do ta cjom unĳ nym na sze ro dzi me dru kar nie dzi siaj nie
tyl ko do rów nu ją stan dar dom dru kar ni za chod nich, ale w wie lu dzie dzi -
nach znacz nie je prze wyż sza ją. 

Mu si my jed nak pa mię tać, że okres szyb kie go i ła twe go wzro stu –
wspo ma ga ne go przez do ta cje unĳ ne i opar te go na ni skich kosz tach wła -
snych się koń czy, a ca ła bran ża jest dzi siaj moc no zróż ni co wa na. Obok
dy na micz nie roz wi ja ją ce go się dru ku opa ko wań i fle xo ma my dru kar nie
ak cy den so we, przed któ ry mi jesz cze wie le do zro bie nia za rów no, je śli
cho dzi o au to ma ty za cję pro duk cji jak i or ga ni za cję pra cy, co wy ma ga
wdra ża nia no wo cze snych sys te mów za rzą dza nia i szer sze go wy ko rzy -
sta nia opro gra mo wa nia Web2Print. 

Moż na za uwa żyć dwie dro gi roz wo ju wy bie ra ne przez na sze fir my.
Pierw sza z nich to spe cja li za cja w roz wią za niach ni szo wych i kon cen -
tra cja na co raz bar dziej prze two rzo nym pro duk cie; dru ga to kon ty nu -
acja cią głe go roz wo ju i wy kra cza nia po za ba rie ry tra dy cyj nej po li gra fii,
po przez za sto so wa nie dru ku cy fro we go za rów no do ma łych na kła dów
jak i do wiel kie go for ma tu. ❚

Małgo rza ta LO SO SOVÁ UNGRÁDOVÁ 
X -Ri te, Sa les Ma na ger – Sa les Ne twork Co or di na tion

Przede wszyst kim chcia ła bym ser decz nie po dzię ko wać ini cja to rom ra -
por tu: Ry nek po li gra ficz ny w Pol sce za moż li wość po dzie le nia się mo ją
opi nią na po wyż szy te mat.

Miesz ka jąc po za gra ni ca mi kra ju mam to wiel kie szczę ście, że już
od 13-tu lat mo gę współ uczest ni czyć w roz wo ju pol skiej po li gra fii. Mój
punkt wi dze nia i oce ny kształ tu je kil ka aspek tów i wpły wów. Tym pierw -
szym jest fakt, że uro dzi łam się w Pol sce, w mie ście spe cy ficz nym, któ -
re ko cham do dzi siaj – w Kra ko wie. I cho ciaż miesz kam w in nym rów nież
ma gi czynm mie ście, w Pra dze, na pol ską po li gra fię spo glą dam, ja ko
na coś bli skie go me mu ser cu, na czym bar dzo mi za le ży. To jest wła śnie
ten dru gi aspekt: moż li wość spo glą da nia na roz wój po li gra fii w Pol sce
tro chę z bo ku, z po za gra nic. 

Trze cim bar dzo waż nym czyn ni kiem jest to co ro bię. Pra cu ję w ame -
ry kań skiej fir mie wpro wa dza ją cej, mię dzy in ny mi do pol skiej po li gra fii,
naj no wo cze śniej sze w swo im ro dza ju roz wią za nia. 

Mo ja pra ca po le ga rów nież na edu ka cji, na po mo cy, na uświa da mia niu
ca łe mu gro nu „bra ci dru kar skiej” – jak ją na zy wa je den z ini cja to rów pro jek -
tu: Ja cek Ku śmier czyk – zna cze nia i ko niecz no ści wy ko rzy sty wa nia no wo cze -
snych tech no lo gii w co dzien nej pra cy. My ślę, że świa do mość tej ko niecz no ści
ist nie je w śro do wi sku po li gra ficz nym. Pro ble mem jest za sy py wa nie te go wła -
śnie śro do wi ska in for ma cja mi o no wych pro duk tach, roz wią za niach, tren -
dach, czę sto bez chę ci lub nie moż li wo ści zro zu mie nia je go in dy wi du al nych
po trzeb. Wła śnie te po trze by obej mu ją ce: szko le nie, mo dy fi ka cje pro duk tów,
uła twia nie stan da ry za cji to naj waż niej sze sy gna ły z ryn ku. Kon struk tyw na
od po wiedź na nie ze stro ny pro du cen tów to naj więk sza po moc, któ rą mo gą
oni do star czyć ryn ko wi po li gra ficz ne mu nie tyl ko w Pol sce. 

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. ❚

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
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Ha słem pod sta wo wym po win no być uprasz cza nie i udo stęp nia nie
naj no wo cze śniejszch roz wią zań tech no lo gicz nych jak naj szer sze mu gro -
nu użyt kow ni ków do wy ko rzy sta nia ich w prak ty ce. 

Mo gę z peł ną od po wie dzial no ścią oświad czyć, że po ziom pol skiej po -
li gra fii jest bar dzo wy so ki. Mó wiąc o po li gra fii mam rów nież na my śli
druk w prze my śle opa ko wań. Po la cy bar dzo szyb ko do sto so wu ją się
do zmian tech no lo gicz nych i eko no micz nych. Są otwar ci na ich przyj -
mo wa nie i wy ko rzy sty wa nie. Za pew nia im to wy so ką zdol ność kon ku -
ren cyj ną na ryn ku eu ro pej skim. Spra wia rów nież, że no we tech no lo gie
i spo so by za rzą dza nia przy no szo ne przez glo bal ne kon cer ny dzia ła ją ce
w Pol sce są bar dzo szyb ko wpro wa dza ne w fir mach bez udzia łu ka pi ta -
łu za gra nicz ne go. 

Po la cy ła two się uczą i chcą to ro bić. Dla te go prze kształ ca nie tech no -
lo gii dru ku, przy go to wa nia do dru ku, spo so bów kon tro li je go ja ko ści,
co raz szer sze wy ko rzy sty wa nie tech no lo gii cy fro wych w prze my śle po -
li gra ficz nym to pro ces, a nie re wo lu cja. Nie pod wa żal nym fak tem jest,
że przy szłość to ko eg zy sten cja tech no lo gii „kla sycz nych” i cy fro wych,
w dru ku i w ob ra zo wa niu. Po mi mo par cia cy fro wych tech no lo gii ob ra -
zo wa nia druk kla sycz ny w po łącz niu z wie lo ma pro duk ta mi prze my słu
po li gra ficz ne go i opa ko wa nio we go nie za gi nie. Bę dą w nim oczy wi ście
wy ko rzy sty wa ne wszyst kie moż li wo ści tech no lo gii cy fro wych: od mo -
dy fi ka cji pli ków do dru ku w przy go to wal ni, po przez glo bal ne cy fro we
ste ro wa nie dru ku za mó wień w róż nych ką tach świa ta, czy glo bal na
stan da ry za cja dzię ki wy ko rzy sta niu cy fro wych wzor ców do po bra nia
z każ de go ką ta ku li ziem skiej. Dzię ki ist nie ją cym roz wią za niom tech no -
lo gicz nym pol ska po li gra fia, otwar ta i ela stycz na, ma szan sę od nieść
suk ces na ryn kach eu ro pej skich i świa to wych. 

Te go wła śnie ży czę jej z ca łe go ser ca. ❚

Artur LEWANDOWSKI 
CEO, DPH Company

Re wo lu cja tech no lo gicz na i spo łecz na, w któ rej przed się bior stwa się
zna la zły, wy mu sza cią głe zmia ny w kre owa niu uak tu al nio nej stra te gii
roz wo ju fir my. Zwięk szo ne ocze ki wa nia klien ta po dyk to wa ne no wy mi
roz wią za nia mi ery cy fro wej, dyk tu ją szyb szy i bar dziej sper so na li zo wa -
ny pro ces pro duk cji. Nie unik nio ne jest uak tu al nia nie par ku ma szy no we -
go o no we i in no wa cyj ne roz wią za nia cy fro we jak row nież zmia ny
w or ga ni za cji pra cy. Zna czą cy wpływ na bu do wa nie sta bil nej sy tu acji
eko no micz nej fir my ma stra te gia utrzy ma nia bar dzo wy so kiej ja ko ści
wy twa rza nych pro duk tów oraz znacz na po pra wa wy daj no ści. Urzą dze -
nia pro duk cyj ne, któ re za mie rza my po zy skać, umoż li wią nam po więk -
sze nie na szej ofer ty, a co za tym idzie za spo ko je nie ocze ki wań obec nych
i no wych klien tów. 

Kre atyw ność i za rad ność, z któ rej sły ną Po la cy, po zwa la nam zin ten -
sy fi ko wać na sze dzia ła nia na ryn kach za gra nicz nych z du żym suk ce sem. 

Daw niej dru karz po kil ku la tach na uki i bu do wa nia do świad cze nia
zdo by wał dy plom „mi strza sztu ki dru kar skiej” dziś mu si jesz cze zdo być
„spraw ność mi strza pik se li”. ❚

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." ❚

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 job-
printing 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 

Przez ostat nie la ta bran ża po li gra ficz na roz wi ja ła się bar dzo dy na -
micz nie. Dzię ki te mu na sze dru kar nie są na praw dę do brze wy po sa żo -
ne, przy go to wa ne do pro duk cji róż nych – na wet naj trud niej szych prac.
War to tak że nad mie nić, iż po ziom wy szko le nia na szych dru ka rzy jest
bar dzo wy so ki. To po zwa la pol skie mu ryn ko wi po li gra ficz ne mu być kon -
ku ren cyj nym na ryn ku eu ro pej skim. Oczy wi ście ostat ni kry zys wpły nął
też na nasz ry nek po wo du jąc spa dek szcze gól nie w ak cy den sie i re kla -
mie. W tym sa mym cza sie część bran ży zwią za nej z opa ko wa nia mi ro -
sła. Wie le ma łych i śred nich dru karń do sprzę to wi ła się w ma szy ny
do dru ku cy fro we go. Wi dać bar dzo wy raź nie, że wie le pod mio tów pa -
trzy na sie bie przez pry zmat dłu gie go ho ry zon tu cza so we go i z my ślą
o przy szło ści bu du je swo ją stra te gię i przy szłe in we sty cje. Ry nek pol ski
po dob nie jak eu ro pej ski bę dzie się zmie niał, ale w mo jej oce nie je ste -
śmy do tych zmian przy go to wa ni. ❚

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

Sławomir KUGAUDO
Expert Reviews 

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. ❚
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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
Prezes, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego

Ostat nie kil ka lat to okres ogrom nych zmian i sko ku tech no lo gicz ne go
ku przy szło ści spo wo do wa ne go znacz ny mi in we sty cja mi, czę sto wspie -
ra ny mi przez do ta cje unĳ ne. Fir my na sze go sek to ra in we stu jąc w no wo -
cze sne tech no lo gie oraz szko le nia za trud nia nej ka dry, zwięk sza ją swe
moż li wo ści pro duk cyj ne ofe ru jąc pro duk ty na bar dzo wy so kim po zio mie
ja ko ścio wym. Przy re la tyw nie niż szych kosz tach za trud nie nia oraz po -
rów ny wal nym po zio mie tech no lo gicz nym bran ży po li gra ficz nej nie dzi -
wi fakt, iż pol skie dru kar nie co raz czę ściej znaj du ją swych klien tów tak że
po za gra ni ca mi Pol ski, sta le zwięk sza jąc war tość eks por tu. Nie zwy kle dy -
na micz ny roz wój tech no lo gii dru ku cy fro we go oraz ich atrak cyj ność in -
we sty cyj na po wo du je, że co raz wię cej firm po li gra ficz nych de cy du je się
na wy ko rzy sta nie tej tech no lo gii. In sta lo wa ne obec nie urzą dze nia do dru -
ku cy fro we go uzu peł nia ją ist nie ją cy park tech no lo gicz ny przed się biorstw
oraz po zwa la ją w efek tyw ny spo sób ofe ro wać pro duk ty przy ni skim nad -
kła dzie oraz po wo du ją moż li wość ofe ro wa nia pro duk tów per so na li zo -
wa nych. Ta ka ten den cja z pew no ścią da je po zy tyw ny ob raz na szej bran ży
i po zwa la z więk szym opty mi zmem spo glą dać w przy szłość. 

Nie mniej na le ży za uwa żyć, iż spo re zmia ny jesz cze przed na mi. Zmia -
ny, któ re za gwa ran tu ją dal szy dy na micz ny roz wój oraz wzrost kon ku ren -
cyj no ści to wdro że nie no wo cze snych sys te mów in for ma tycz nych
wspie ra ją cych dru ka rzy na róż nych po zio mach za rzą dza nia oraz ko mu -
ni ko wa nia się z klien tem. W dzi siej szych cza sach in for ma cja oraz jej umie -
jęt ne prze two rze nie jest do brem po zwa la ją cym zy skać prze wa gę.
Po mo cą w jej wy ko rzy sta niu słu żą co raz bar dziej za awan so wa ne, zin te -
gro wa ne sys te my wie lo po zio mo we go za rzą dza nia łą czą ce w so bie funk -
cje CRM, MRP/ERP, JDF. Sys te my ta kie umoż li wia ją nie tyl ko peł ną kon tro lę
i nad zór nad re ali za cją pro ce sów po li gra ficz nych, ale da ją po tęż ne na -
rzę dzia ana li tycz ne po zwa la ją ce zwięk szać efek tyw ność dzia łań przed -
się biorstw. Dzię ki szer sze mu sto so wa niu sys te mów W2P w dru kar niach,
ko mu ni ka cja z klien ta mi, zwłasz cza za gra nicz ny mi mo że osią gnąć no wy
wy miar, któ ry z pew no ścią wpły nie na po pra wę wy ni ków sprze da ży. 

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. ❚

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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My ślę, że naj bliż sze la ta bę dą sku pio ne wo kół dal sze go roz wo ju tech -
no lo gii cy fro wych i in for ma tycz nych, oraz prak tycz ne go ich wy ko rzy sta -
nia w na szej bran ży. Dzię ki te mu bę dą roz wi jać się tak że no we ga łę zie
prze my słu dla któ rych po li gra fia bę dzie waż nym part ne rem. Dru ko wa na
elek tro ni ka (prin ted elec tro nics), tech no lo gia RFID i wie le in nych to już
fakt. Co i dla ko go bę dzie my dru ko wać za pa rę lat?... 

Z pew no ścią ży je my w cie ka wych cza sach, któ re w szyb kim tem pie
kie ru ją nas w stro nę no wych ryn ków i pro duk tów. ❚

Andrzej KRZEWINA
Prezes Zarządu, Drukarnia Interak

Po nad dwa dzie ścia lat te mu, ry nek po li gra ficz ny był ryn kiem lu dzi
z wiel kim en tu zja zmem. Fun da men tem suk ce su wów czas by ło już sa -
mo po sia da nie ma szyn dru ku ją cych. La ta dzie więć dzie sią te przy nio sły
re wo lu cję w przy go to wal ni elek tro nicz nej i kon cen tra cję na pro duk tyw -
no ści. No we mi le nium to z ko lei era In ter ne tu. Two rzą się obec nie no -
we ob sza ry stra te gicz ne dla mar ke tin gu, w tym w spo sób prze ło mo wy
wzra sta zna cze nie spo łecz no ści, przej mu ją cych co raz więk szą ro lę w bu -
do wa niu war to ści mar ki.

Po wsta ją no we pro duk ty i usłu gi. Roz wój no wych tech no lo gii cy fro -
wych i In ter ne tu po wo du je, że za ni ka ją li mi ty i ogra ni cze nia w do stę -
pie do me diów dru ko wa nych i cy fro wych. Druk cy fro wy i no śni ki
mul ti me dial ne wpro wa dza ją nas w „no wy świat me diów” i no wy wy -
miar two rze nia po je dyn cze go eg zem pla rza z moż li wo ścią per so na li za -
cji da nej pu bli ka cji. Obec nie nie jest to już tyl ko pro sty pro dukt ta ki jak
np. za pro sze nie – jest to już książ ka na żą da nie lub fo to -książ ka w opra -
wie zło żo nej – pro jek to wa na, re da go wa na i wy da wa na za po mo cą In -
ter ne tu w jed nym eg zem pla rzu.

In no wa cje w ob sza rze tech no lo gii po wo du ją, że po je dyn cze pro duk -
ty po wsta ją w naj wyż szej ja ko ści czę sto na tych sa mych li niach pro duk -
cyj nych co pro duk ty w więk szych na kła dach.

Na tra dy cyj nym ryn ku są seg men ty, w któ rych no we tech no lo gie uzy -
ska ją prze wa gę nad kon wen cjo nal ny mi. Ta kim pro duk tem jest np. książ -
ka w ko lo ry sty ce czar no -bia łej, gdzie dla okre ślo nych na kła dów mo że
wy stą pić trwa ła do mi na cja no wej tech no lo gii cy fro wej. O tym, któ ra
tech no lo gia zo sta nie wy bra na i przy ja kim pro duk cie zo sta nie za sto so -
wa na, de cy du ją obec nie pa ra me try na sty ku biz ne su oraz ja ko ści.

W in nych pro duk tach i seg men tach ryn ku, bądź w no wych ob sza rach
– ta kich jak np. web -to -print – jesz cze dłu go bę dzie pre fe ro wa ny druk
of f se to wy.

Nie któ re z dzi siej szych tren dów mo gą trwa le zmie nić ry nek. Je dy -
na trud ność do zde fi nio wa nia to czas, w ja kim mo że to na stą pić.
W dal szej per spek ty wie tej „przy go dy” cze ka nas za pew ne jesz cze wie -
le nie spo dzia nek. Waż ne jest, aby od na leźć się w tych zmia nach i wy -
ko rzy stać szan se, któ rą one nio są nie za po mi na jąc przy tym
o war to ściach i ko rzy ściach, ale rów nież za gro że niach dla wszyst kich
uczest ni ków pro ce su.

Pol ska po li gra fia zgro ma dzi ła ol brzy mi po ten cjał pro duk cyj ny. Ten po -
ten cjał mo że być wy ko rzy sta ny na wie le spo so bów za rów no w kra ju jak
i za gra ni cą. Jed no jest pew ne, w dłuż szej per spek ty wie nie wy star czy

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. ❚

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 tyl ko dru ko wać i do star czać wy dru ko wa ne pro duk ty na czas. W do -
bie ma le ją cych na kła dów, wzra sta ją cych kosz tów pro duk cji zwią za nych
z cią głą po pra wą jej ja ko ści, prze no sze nia te go, co dru ko wa ne w świat
cy fro wy, kil ka na stęp nych lat bę dzie cza sem po dej mo wa nia klu czo wych
de cy zji i po szu ki wa nia no wych mo de li biz ne so wych. Spra wią one, że
po li gra fia bę dzie bli żej koń co we go klien ta i sta nie się jesz cze bar dziej
usłu gą a nie pro duk cją. W tym pro ce sie bar dzo waż ne bę dzie za cho wa -
nie rów no wa gi i sy ner gii po mię dzy obec nym biz ne sem a tym, co no we.

W efek cie ma ją szan sę po wstać no we usłu gi i pro duk ty, bu du ją ce bar -
dziej ja ko ścio we re la cje klien ta z je go od bior ca mi oraz spo łecz no ścia -
mi, w któ rych wszy scy funk cjo nu je my. Są dzę, że bę dą one sta no wić
no wą istot ną war tość dla roz wo ju biz ne su w przy szło ści. ❚

Tadeusz SEROCKI
Wice Prezes, Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.

Hi sto ria pol skiej po li gra fii ma już po nad 500 lat i … we dług mo jej
opi nii „sta rusz ka” ma się cał kiem do brze. Eko no mi sta po wie, że ry nek
po li gra ficz ny jest nie roz łącz nie po wią za ny z go spo dar ką. I to jest ra cja
… a go spo dar ka w Pol sce, po mi mo pew nych oznak eu ro pej skie go kry -
zy su go spo dar cze go znaj du je się w nie naj gor szej kon dy cji. Wnio sko wać
na le ży więc, że i ry nek po li gra ficz ny nie wy ka zu je ten den cji spad ko wych
czy cho ciaż by ja kiejś sta gna cji. Pol scy przed się bior cy nie w peł ni, ale
jed nak w du żym stop niu wy ko rzy stu ją moż li wo ści ja kie da je nam człon -
ko stwo w Unii Eu ro pej skiej. Ko rzy sta jąc z pro gra mów unĳ nych stan pol -
skiej po li gra fii zmie nia się nie tyl ko sys te ma tycz nie, ale w krót kim cza sie
do rów nu je do państw tu przo du ją cych. Na si po li gra fo wie sta wia ją
na no we roz wią za nia. Zmie nia się w znacz ny spo sób udział po szcze gól -
nych usług w prze my śle. Co raz więk szą po pu lar no ścią cie szą się pro -
duk ty wy ko ny wa ne przy wy ko rzy sta niu sze ro kie go spek trum usług firm
sto su ją cych no we tech no lo gie, np. ela stycz ność pro duk cji i co raz lep sza
ja kość dru karń cy fro wych. W ostat nim cza sie, sze ro kie za sto so wa nie
ma ją moż li wo ści ja kie da ją nam pro duk tu z bran ży IT. Ni we lu ją one
w spo sób do sko na ły m.in. ba rie rę fi zycz nej od le gło ści klien ta od pro du -
cen ta, a to po zwa la na więk szą pe ne tra cję ryn ku. To w pro sty spo sób
da je szan sę znacz ne go wzro stu eks por tu. Wy ko rzy staj my te szan se. Do -
łącz my do naj lep szych. ❚

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. ❚
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infolinia: 0 801 35 80 36
(op ata jak za po czenie lokalne)

http://www.antalis.pl


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

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

http://www.henkel.pl/cps/rde/xchg/henkel_plp/hs.xsl/index.htm


Kto chce używać płyt

 :Azura Ręka w górę!

:Azura to najpopularniejsze płyty niewymagające wywołania chemicznego.

Zatem co jeszcze powstrzymuje Cię przed ich używaniem?

 Maksymalny nakład 100 000 odbitek wystarcza do wykonania większości prac

 Liniatura do 240 lpi pozwoli zrealizować każde zamówienie

Cóż jeszcze?

 Brak reakcji chemicznych w trakcie obróbki gwarantuje wyjątkową stabilność tworzenia obrazu w technolgii Thermofuse

 Dzięki szybkiej konserwacji urządzeń praca stanie się łatwiejsza

Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości?

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

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

AGFA GRAPHICS

About Agfa Graphics

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-to-

film, 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. 

O Grupie Agfa-Geavert

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 Agfa-

Gevaert 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

http://www.agfa-polska.pl/


http://www.sunchemical.com.pl/


http://www.chespa.eu


KIM JESTEŚMY
Bar wa sta no wi istot ny skład nik ludz kie go do świad cze nia, wy wo łu je emo cje, two rzy kli mat

i od zwier cie dla na strój. Po prze ję ciu in nych uzna nych na świe cie eks per tów w za kre sie bar wy –

firm GretagMacbeth oraz Pan to ne – fir ma X -Ri te sta ła się świa to wym li de rem w za kre sie wie dzy,

tech no lo gii i stan da ry za cji bar wy. 

X -Ri te to li der ryn ko wy w każ dej bran ży, gdzie bar wa od gry wa istot ną ro lę: po cząw szy od prze -

my słu sa mo cho do we go, po przez me dy cy nę, sto ma to lo gię, wzor nic two, mo dę, film i wi deo, po -

li gra fię, prze mysł tek styl ny, usłu gi pro jek to wa nia wnętrz, pro duk cję opa ko wań, pro duk cję farb

i la kie rów, two rzyw sztucz nych aż po fo to gra fię. Aby wszy scy ci pro fe sjo na li ści mo gli wy ko ny wać

swo ją pra cę po trze bu ją tech no lo gii: sprzę tu, opro gra mo wa nia, wzor ców oraz usług, aby pre cy -

zyj nie de fi nio wać, mie rzyć i mie szać bar wy oraz wy mie niać in for ma cje o nich. X -Ri te ofe ru je uni -

kal ne, kom plek so we roz wią za nia oraz usłu gi, wspo ma ga ją ce każ dy aspekt od wzo ro wy wa nia barw

– po cząw szy od in spi ra cji aż po wy druk, od kon cep cji do kon su men ta. To wła śnie jest mi sją fir my

X -Ri te, re ali zo wa ną od 1958 ro ku.

X -Ri te udo stęp nia kom plek so we roz wią za nia obej mu ją ce sprzęt: spek tro fo to me try, ko lo -

ry me try, den sy to me try oraz zwią za ne z ni mi ak ce so ria, opro gra mo wa nie: ła twy po miar

bar wy, jej po rów ny wa nie, re cep tu ro wa nie, sy mu la cja oraz ko mu ni ka cja o niej, jak rów nież wzor -

ce i usłu gi świad czo ne klien tom fir my. 

X -Ri te two rzy sys te my oświe tle nio we, obej mu ją ce spe cjal ne ka bi ny oświe tle nio we i sta no wi -

ska po rów naw cze, a na wet ca łe po miesz cze nia słu żą ce wła ści wej, wi zu al nej oce nie bar wy.

W ra mach roz wią zy wa nia istot nej w glo bal nym łań cu chu do staw kwe stii wier ne go prze ka zy -

wa nia in for ma cji o bar wie, fir ma X -Ri te opra co wa ła ko lej ną ge ne ra cję spe cjal ne go for ma tu da -

nych CxF (Co lor Exchan ge For mat) – stwo rzo ne go spe cjal nie dla pre cy zyj nej i jed no znacz nej

ko mu ni ka cji w za kre sie ko mer cyj nie istot nych aspek tów bar wy, ko mu ni ka cji po mię dzy urzą dze -

nia mi, apli ka cja mi oraz – co nie mniej waż ne – po mię dzy róż ny mi re jo na mi geo gra ficz ny mi...

PANTONE®PLUS MATCHING SYSTEM® jest mię dzy na ro do wym stan dar dem po rów naw czym

i de fac to stan dar dem ryn ko wym w dzie dzi nie wy bo ru, de fi nio wa nia, do pa so wy wa nia i kon tro li

bar wy farb gra ficz nych. Wir tu al ną ko mu ni ka cję o bar wie, osią gnię cie ujed no li ce nia wzor ców bar -

wy z każ de go punk tu ku li ziem skiej umoż li wia no wy pro jekt PANTONE LIVE®. Wzor ce barw ne

MUNSELLA są uży wa ne do de fi nio wa nia i cha rak te ry zo wa nia bar wy mię dzy in ny mi w tak róż -

no rod nych dzie dzi nach jak fo to gra fia, rol nic two czy awia cja i ko smo nau ty ka. 

Usłu gi: X -Ri te uzu peł nia swo ją tech no lo gię o ca ły sze reg usług obej mu ją cych kon sul ta cje, szko -

le nia, e -le ar ning, na pra wy i pro gra my wspar cia, aby za pew nić koń co wym użyt kow ni kom – nie -

za leż nie od bran ży w ja kiej dzia ła ją – mak si mum ko rzy ści z wy ko rzy sty wa nych przez nich

pro duk tów. 

Pro duk ty X -Ri te oraz Pan to ne są sprze da wa ne na ca łym świe cie po przez wła sny dział sprze -

da ży, a tak że za po śred nic twem glo bal nej sie ci przed sta wi cie li i de ale rów. X -Ri te ma swą sie dzi -

bę głów ną w Grand Ra pids, w sta nie Mi chi gan; in ne dzia ła nia fir my w USA pro wa dzo ne są w New

Jer sey (sie dzi ba głów na Pan to ne), Ka ro li nie Pół noc nej i Mas sa chu setts. Do dat ko wo fir ma po sia -

da swo je od dzia ły w Szwaj ca rii, Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji, Wło szech, Hisz pa nii, Cze -

chach, Ro sji, Hong Kon gu, Chi nach, Ja po nii i Sin ga pu rze. Za kła dy pro duk cyj ne zlo ka li zo wa ne są

w Sta nach Zjed no czo nych, Chi nach, Szwaj ca rii oraz w Niem czech. 

Mał go rza ta Lo so sová Ungrádová

Sa les Ma na ger, Di stri bu tors and De alers Co or di na tion

X -Ri te Inc., Branch Of fi ce Eastern Eu ro pe

Palánek 374/1a l CZ-682 01 Vy skov l Czech Re pu blic

T: +420 283883113 l F: +420 517 332 335

Mo bi le +420 602 554145 l 

E -ma il: MLososova@xri te.com

http://www.xrite.com


INKREDIBLE QU!CKFAST®

http://www.mhp.com.pl


WEILBURGER Gra fik -Pol ska Sp. z o.o.
ul. Sko śna 8, Ba to ro wo

62-080 Tar no wo Pod gór ne

tel. 61 661 70 12

faks 61 661 70 01

ema il: biu ro@we il bur ger -gra fik.pl

www.we il bur ger -gra fik.pl

www.we il bur ger -gra phics.de/pl/start

Je ste śmy jed nym z wio dą cych przed się biorstw w dzie dzi nie uszla chet nia nia dru ku

w prze my śle opa ko wań, ety kiet i dru ków ak cy den so wych.

Do star cza my pro duk ty dla ar ku szo we go oraz ro lo we go dru ku of f se to we go, ma szyn la -

kie ru ją cych, a tak że dla si to dru ku i flek so gra fii. Do na szej ofer ty na le ży tak że or ga ni za cja

se mi na riów i szko leń.

Je ste śmy in no wa cyj nym i efek tyw nym part ne rem na szych klien tów. Sta wia my do dys -

po zy cji sze ro ki asor ty ment pro duk tów, do radz two tech nicz ne, no wo cze sne roz wią za nia

tech no lo gicz ne oraz fa cho wy ser wis tech nicz ny dla pro duk tów opra co wa nych na po trze -

by na szych klien tów i do sto so wa nych do ich par ku ma szy no we go.

Ofe ru je my: 

• la kie ry dys per syj ne

• la kie ry UV

• la kie ry spe cjal ne – za bez pie cza ją ce, an ty po śli zgo we, 

im pre gnu ją ce, ter mo od por ne, bli stro we 

• la kie ry do efek tów twin i hy bry do wych

• la kie ry z pig men ta mi Irio din 

• ate sto wa ne la kie ry dys per syj ne i UV o ni skim stop niu mi gra cji prze zna czo ne 

na opa ko wa nia ar ty ku łów spo żyw czych – se ria Fo od Pac ka ging

• do dat ki do la kie rów

• kle je do la mi no wa nia

• kle je dys per syj ne do skła dar ko -skle ja rek

• wod ne far by flek so gra ficz ne

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
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.

http://www.weilburger-grafik.pl


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.

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

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 

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:

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

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.

http://www.avargraf.com.pl
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SOFT TOUCH

ANTI-SCRATCH

SILVER

GSP

DIGI-STICK

ECOFILM

EXTRABOND

SILKY MATT

DERFILM

ELEGANCE

we reinvent film
for Graphic Arts

http://www.derprosa.es/


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.

Manuela Re
Marketing & Communication Manager
Trelleborg Engineered Systems Italy S.p.A.
Direct:  +39 0371 406351
Fax:  +39 0371 406631

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

Blog: printinginsightsblog.trelleborg.com

http://www.trelleborg.com/printing


http://www.reprograf.com.pl


Innovative displays  

DPH Company Head Office:  

German Office:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.dphcompany.com


 and POP solutions

www.polishdisplays.com 
visit

& see more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polishdisplays.com


http://www.druk-intro.home.pl


http://www.pozkal.com.pl


UDS Sp. z o.o.    
 

Our space for your corrugated creations

corrugated  cardboard 
projects

production 
and logistics

digital print

co-packing
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http://www.uds.com.pl


http://www.skanem.com/poznan


http://www.wl.gda.pl


http://www.kea.com.pl


Tradycja i nowoczesność
Tradition & modernity

http://www.bernardinum.com.pl/


http://www.opolgraf.com.pl/


http://www.follak.com.pl/


http://www.agrocard.com


http://www.hakus.pl


http://www.lotos-poligrafia.pl


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

http://www.eulerhermes.pl


http://www.deutschebank.pl


http://www.big.pl/certyfikat


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

POLSKIE STOWARZYSZENIE SITODRUKU I DRUKU CYFROWEGO

30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1A

e-mail: biuro@pssidc.org.pl

www.ssp.com.pl

http://www.izbadruku.org.pl/
http://www.ssp.com.pl/


www.flekso.pl


Kilka informacji o naszej uczelni…

Zakład Technologii Poligraficznych kontynuuje działalność dydaktyczno-naukową

byłego Instytutu Poligrafii w zakresie unikatowego kierunku studiów Papiernictwo

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

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

i cyfrowych technologii druku.

Kadrę dydaktyczno-naukową Zakładu tworzy zespół w składzie:

• 4 profesorów 

• 10 adiunktów

• 4 wykładowców

• 2 asystentów

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

zagranicznych odbywają się wycieczki dla grup studentów do zapoznania ich

z najnowszymi osiągnięciami przemysłu poligraficznego w Europie. Możemy poszczycić

się długoletnią współpracą z firmą Heidelberg.

DuPont wyposażył nasze laboratorium w nowoczesny sprzęt do wykonywania

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 post-

graduate studies.

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

Institute of Printing in the new structure:

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Faculty of Production Engineering

Institute of Mechanics and Printing

Department of Printing Technology

Speciality: Papermaking and Printing Technology

00-217 Warszawa

ul. Konwiktorska 2 

http://ip.hoff.pl

http://www.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 co-

operation with foreign universities, associations and companies, significantly contributing

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

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

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

centers for papermakers and printers in Europe. 

Institute of Papermaking and Printing 

Technical University 

ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, Poland

tel. 48 42 631 38 03,  48 42 636 88 22  , fax. 48 42 631 38 01 

e-mail: inpapsek@p.lodz.pl, www.inpap.p.lodz.pl

http://www.inpap.p.lodz.pl


www.POLIGRAFIKA.pl

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

ZAWSZE AKTUALNA STRONA INTERNETOWA
A WEBSITE UPDATED MULTIPLE TIMES PER DAY

POLIGRAFIKA

http://www.poligrafika.pl
http://www.swiatdruku.eu


tpoligrafii.pl.swiawww taloga.kwwwtpoligrafii.pl tpoligrafii.pl.swiatalog .facebook.com/swiawww tpoligrafii.facebook.com/swia

http://www.swiatpoligrafii.pl
http://www.vidart.com.pl
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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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Innovations on thousands of m2

for Your benefi ts

www.interak.pl

1 3 5

2 4

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

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

IT & Web-to-Print solutions: 
streamlining process and 
content management, 

individually confi gured 
according to customer’s needs.

Interak Printing House  I  Grzępy 50  I  64-700 Czarnków POLAND  I  t: +48 67 356 33 33  I  f: +48 67 255 32 85  I  e: biuro@interak.pl

Technology – 3 printing 

technologies, diff erent fi nishing 
techniques, all types of binding.

Volume – 1 million or 1 copy, 

the same production lines, 
the highest quality.

more than printing

http://www.interak.pl


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 

http://www.heidelberg.pl



