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Sytuacja na rynku dystrybucji w latach 2014-2015 uległa znacznemu pogor-
szeniu. Na kondycję ekonomiczną znacznej części sektora hurtowego wy-
raźny negatywny wpływ wywarły zmiany na rynku podręczników szkol-
nych, zapoczątkowane w 2014 roku, a związane z wprowadzeniem przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej bezpłatnego podręcznika do klas I-III 
szkoły podstawowej oraz programu dotacji państwowych na zakup pod-
ręczników i materiałów ćwiczeniowych dla pozostałych klas szkoły pod-
stawowej. 

Zmiany te, wywołane przez działania władz państwowych, skutkowały 
m.in. niemal całkowitym wyłączeniem z obiegu podręcznikowego księ-
garń indywidualnych, a w znacznym stopniu także internetowych. Ozna-
czały także wymierne straty dla sektora hurtowego, zwłaszcza podmiotów 
tradycyjnie aktywnych przede wszystkim w obszarze sprzedaży publikacji 
szkolnych. Część podmiotów szczególnie dotkniętych galopującymi zmia-
nami, zdecydowała się na naturalne rozwiązanie, charakterystyczne dla 
firm funkcjonujących w tzw. malejących branżach, czyli konsolidację ka-
pitałowo-operacyjną. Innym kierunkiem rozwoju, przyjętym przez niemal 
wszystkich, była dywersyfikacja przychodów poprzez rozwój własnej sprze-
daży detalicznej, zarówno w kanale internetowym, jak i stacjonarnym.

Kolejnym sposobem na dostosowanie się do rynkowych realiów było 
zwiększanie kompetencji i oferty, przede wszystkim poprzez rozszerzanie 
asortymentu zarówno produktów, jak i usług świadczonych na rzecz do-
stawców i odbiorców, przede wszystkim w zakresie logistyki. Te ostatnie 
stanowić mogą ciekawą alternatywę dla mniejszych firm wydawniczych, 
oszczędzając im kosztownych inwestycji we własne działy handlu i mar-
ketingu.

Mimo zmian technologicznych, digitalizacji treści, rozwoju usług mo-
bilnych, a od niedawna także zmian o charakterze ustrojowym, rynek hur-
towy w Polsce z roku na rok ma coraz większe znaczenie dla obrazu całej 
branży książkowej.

Sektor hurtowy w największym stopniu zależny jest od bieżącej kondycji 
segmentu detalicznego. Politykę handlową firm dystrybucyjnych determinu-
ją czynniki takie jak: bezpieczeństwo obrotu handlowego, dynamika rotacji 
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16 książek w punktach sprzedaży, ograniczanie oferty i koncentracja na publi-
kacjach o najwyższym potencjale sprzedażowym. Jednak największy wpływ 
na rynek mają stale rosnące oczekiwania rabatowe segmentu detalicznego, 
których spełnianie pozwala finansować agresywną politykę wysokich raba-
tów dla klientów ostatecznych. Ze zjawiskiem tym nierozerwalnie związane 
jest z kolei oczekiwanie dalszego wydłużenia terminów płatności. Wszystko 
to powoduje, że firmy hurtowe coraz intensywniej ograniczają ofertę, nie po-
przez redukcję wolumenu tytułów przyjmowanych do sprzedaży, ale poprzez 
zwiększanie liczby odrzuconych propozycji wydawców.

Najważniejsze inwestycje finansowane są z bieżących przychodów, te 
z kolei zależą od czynników takich jak: wysokość marży hurtowej i do-
datkowych opłat związanych z dystrybucją i logistyką tego procesu, także 
warunki płatności wobec wydawców (terminy i przewidywalność działań 
partnerów handlowych), poziom oferty wprowadzanej na rynek, wreszcie 
efektywność dystrybucji i samej sprzedaży. W znacznym stopniu koszty te 
finansują jednak wydawcy.

W 2013 roku wartość polskiego rynku książki w cenach zbytu wydaw-
ców wyniosła 2,68 mld zł, notując wzrost o zaledwie 0,4 proc. w stosunku 
do wyniku z 2012 roku (2,67 mld zł). W kolejnym roku przychody spadły 
o 7,5 proc., osiągając wartość 2,48 mld zł. Rok 2015 zakończył się spadkiem 
przychodów ze sprzedaży o 2,8 proc., do poziomu 2,41 mld zł. W latach 
2014-2015 tylko nieliczne z największych podmiotów w hurcie książkowym 
zanotowały wzrosty sprzedaży: FK Olesiejuk, Ateneum, Edu-książka, Pla-
ton. Większości dotknęły jednak spadki sprzedaży, choć różni je stopień 
i przyczyny takiego stanu rzeczy. Spadki zaliczyli: Azymut, Super Siódem-
ka, Wikr czy Dictum. 

Wyraźnie widać, że z dużych graczy spadki dotknęły przede wszystkim 
podmioty wyspecjalizowane w sprzedaży podręczników, w tym firmę Wikr, 
która zanotowała potężny spadek przychodów, na poziomie aż 30 proc., zaś 
sprzedaż niższą o blisko 20 proc. zrealizowała poznańska Super Siódem-
ka. W 2015 roku niższą sprzedaż miał także Azymut, choć tu utrata przy-
chodów pochodzących z obrotu ofertą podręcznikową nie okazała się tak 
dotkliwa i wyniosła 3,5 proc.

Prognozy dla firm zajmujących się sprzedażą podręczników na kolej-
ne lata są fatalne, przede wszystkim w związku z wprowadzeniem przez 
rząd w 2014 roku darmowego podręcznika do I klasy szkoły, także za-
powiedzi rozciągnięcia tego projektu na cały segment nauczania zinte-
growanego. Także druga z tych radykalnych zmian, czyli wprowadze-
nie dotacyjnego systemu na zakup książek szkolnych dla kolejnych klas 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także przyjęcia dla podręczni-
ków kryterium wieloletności, diametralnie zmieniły sytuację na rynku 
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i perspektywy działalności handlowej. Przypomnijmy, że wprowadzenie 
finansowania zakupu podręczników i pomocy szkolnych do pozostałych 
etapów nauczania ogólnego ze środków publicznych, odbywa się za cenę 
co najmniej o 1/3 niższą od wcześniej ustalonych cen przez wydawców 
komercyjnych.

Zapowiadane przez obecny rząd zmiany w systemie edukacji, opierające 
się na planie likwidacji gimnazjów i powołania ośmioletniej szkoły podsta-
wowej, z założeniem utrzymania finansowania systemu dotacyjnego na obec-
nym poziomie, nie dają specjalnych nadziei na poprawę koniunktury.

Co więcej, to właśnie działania największych hurtowników z sektora 
podręcznikowego, z założenia przeciwdziałające negatywnym skutkom „re-
formy” MEN, w wymierny, a przede wszystkim negatywny sposób, wpły-
nęły na obraz i sytuację finansową całego sektora. To właśnie podmioty 
specjalizujące się przez lata w sprzedaży oferty szkolnej oskarża się o zin-
tensyfikowanie w tym okresie wojny cenowej, która ogarnęła niemal cały 
rynek dystrybucyjny. Czołowe hurtownie podręcznikowe zaczęły rozpy-
chać się bowiem na rynku książki ogólnoasortymentowej, stawiając przede 
wszystkim na jej sprzedaż do punktów detalicznych ze znacznie wyższy-
mi niż praktykowane wcześniej rabatami. To z kolei wywołało łańcucho-
wą reakcję i kolejne obniżki cen, w tym także wzrost rabatów oferowanych 
klientom ostatecznym bezpośrednio przez wydawców. Zjawisko to, o ile 
nie zostanie samoistnie ograniczone lub ustabilizowane na pewnym nie-
przekraczalnym poziomie przez samych graczy segmentu hurtowego, może 
w stosunkowo krótkim czasie przyczynić się do zdecydowanego pogorsze-
nia rentowności i zagrozić wiarygodności firm.

Przez wiele lat rynek hurtowy charakteryzowała spora różnorodność 
przyjętych strategii prowadzenia biznesu w zakresie dystrybucji. Po 2014 ro-
ku dla wielu podmiotów ratunkiem przed spodziewaną, w ciągu kilku lat, 
upadłością okazuje się konsolidacja lub inwestycje zmierzające do dywer-
syfikacji przychodów. Tej ostatniej hołdowały firmy takie jak FK Olesiejuk, 
Azymut, Wikr czy Platon, każda na swój sposób.

Azymut od początku bieżącej dekady konsekwentnie rozwijała sprzedaż 
oferty podręcznikowej, jednocześnie budując pozycję czołowego partnera 
handlowego dla bibliotek, zwłaszcza publicznych. Spółka nie rezygnowa-
ła także z kolejnych inwestycji w rozwój infrastruktury magazynowej, ba-
zy logistycznej, również nowych usług oferowanych wydawcom, jak druk 
cyfrowy. Firma mogła liczyć także na rozwój nowych rynków zbytu w po-
staci podmiotów e-commerce z Grupy PWN (Ravelo, Lideria). Ponadto 
firma, identycznie jak jej czołowi konkurenci, konsekwentnie stawia na 
poszerzanie własnego asortymentu, czego dowodem jest wprowadzenie do 
oferty zabawek i produktów papierniczych.
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16 Firma Księgarska Olesiejuk do powszechnie cenionej umiejętności bu-
dowania nowych kanałów sprzedaży, dodała własne zaplecze produktowe 
(Wydawnictwo Olesiejuk, które pod względem realizowanych przychodów 
przewyższa wydawniczą część Grupy PWN) i stworzyła najbardziej efek-
tywny system naczyń połączonych. Jednak także firma z Ożarowa Mazo-
wieckiego nie jest w stanie w nieskończoność dawać odpór rynkowej rze-
czywistości, i po kilku latach utrzymywania wyniku netto na poziomie 
kilkunastu procent generowanych przychodów, lata 2014-2015 kończy-
ła z ok. 10 proc. rentownością, co i tak pozwala jej zostawiać rynkowych 
konkurentów daleko w tyle. Model dywersyfikacji przychodów realizowa-
ny przez FK Olesiejuk przejawia się m.in. w coraz aktywniejszym rozwija-
niu sieci księgarń stacjonarnych (Księgarnie Świata Książki) i internetowej 
sprzedaży oferty drukowanej i cyfrowej (Swiatksiazki.pl).

Warto jednocześnie pamiętać, że to właśnie właściciele FK Olesiejuk od-
powiadają operacyjnie za jeden z większych w ostatnich latach projektów 
konsolidacyjnych na rodzimym rynku książki, który objął m.in. podmioty 
z segmentu wydawniczego: Bukowy Las, Kluszczyński, Bellona, Świat Książ-
ki, Fabryka Słów czy detalicznego, jak przejęcie przez spółkę Dressler deta-
licznej części Weltbild Polska (Księgarnie Świata Książki), rozbudowanej już 
np. o placówki dotychczas działające pod marką Notabene lub zupełnie nowe 
lokalizacje, skoncentrowane przede wszystkim w galeriach handlowych. Do 
tego dodać należy bliską, czy też niemal wyłączną, współpracę z firmą Fa-
bryka Słów (wydawnictwo oraz księgarnia internetowa Fabryka.pl, która od 
lipca 2014 roku działa pod adresem Swiatksiazki.pl), czy wyspecjalizowanego 
w sprzedaży publikacji cyfrowych sklepu Ksiazki.pl, a także wielu wydawców, 
których Firma Księgarska jest wyłącznym dystrybutorem.

Kolejny dynamicznie rozwijający się podmiot tego segmentu, to krakow-
skie Ateneum, przez konkurencję od lat oskarżane o budowanie rynkowej 
pozycji opartej o „walkę rabatami”, choć trzeba przyznać, że przynajmniej 
od początku dekady niemałe „zasługi” w tym zakresie miała również po-
znańska Super Siódemka, która stała się m.in. jednym z głównych, obok 
Azymutu, beneficjentów upadku hurtowni Wkra. Przez lata przylepiła się 
do nas taka łatka. Największy nacisk w budowaniu naszej przewagi konku-
rencyjnej kładziemy na jakość, szybkość dystrybucji oraz indywidualne po-
dejście do potrzeb naszych klientów. Inni dystrybutorzy, nie mogąc konku-
rować na tych polach stosują najprostsze pod słońcem metody polegające na 
zwiększaniu rabatów – tłumacząc takie podejście odpowiedzią na sytuację 
na rynku – przekonuje Adam Zegiel, współtwórca Ateneum1. Opierając się 

[[ 1. Rozmowa z Adamem Zegielem, współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu firmy 
dystrybucyjnej Ateneum, „Biblioteka Analiz” nr 12/2015.
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jednak na analizie rynkowych faktów, trudno oprzeć się wrażeniu, że to 
właśnie Ateneum było jednym z „pionierów” strategii poszerzania grupy 
odbiorców dzięki przyjaznej im polityce handlowej, a wszystko zaczęło się 
od tak wspieranej marketingowo dystrybucji podręczników. Według mnie 
problem branży polega na tym, że każda firma ma własny, autorski sposób 
na rozwój. Będę się jednak upierał przy przekonaniu, że w przypadku Ate-
neum nie jest to rabat, i że od lat konsekwentnie stawiamy na logistykę i sta-
ły rozwój oferowanego asortymentu. (…) Podam inny przykład, jeżeli otrzy-
mamy zamówienie do godz. 17 – nawet w ścisłym sezonie podręcznikowym 
– to gwarantujemy, że dostawa zostanie zrealizowana na następny dzień. 
W praktyce realizujemy większość zamówień spedycyjnych przyjętych po 17 
do momentu odjazdu „liniówki” spedycyjnej w danym kierunku. Dlatego 
uważam, że jeżeli klient otrzyma książkę, zabawkę czy długopis następnego 
dnia po zamówieniu, to z powodzeniem uda mu się nadrobić 1 proc. różnicę 
w rabacie – deklaruje Adam Zegiel2. Rok 2015 firma zakończyła wzrostem 
przychodów o blisko 10 proc. Wnikliwa obserwacja działań Ateneum po-
twierdza jednak opinię, że firma znacznie lepiej niż w kreowaniu nowych 
kanałów dystrybucji, radzi sobie w zwiększaniu przychodów i sprzedaży 
oferty swoich dostawców, kosztem rynkowych konkurentów. 

W grupie hurtowni edukacyjnych od lat funkcjonują te same firmy: 
Wikr, Super Siódemka, Rema, FK Serwis, Milo, Cegielski, a także biało-
stocki Emar, były udziałowiec Wikr Konsorcjum, który w ostatnich latach 
nie tylko umacniał pozycję w regionie, ale również podejmował ekspansję 
w innych obszarach, czego efektem było powstanie filii firmy w Olsztynie 
i Lublinie. Aktywnym graczem stał się także Azymut, którego obrót na 
podręcznikach szkolnych przekraczał w szczytowym momencie 60 mln zł, 
stawiając firmę w pierwszej piątce graczy tego segmentu.

Rok 2015 to kolejny pomyślny okres dla firmy Platon, której przychody 
wzrosły o 18 proc. i po raz pierwszy w historii firmy przekroczyły poziom 
100 mln zł. Był to rezultat zwiększania liczby obsługiwanych klientów de-
talicznych, jak również rozwoju oferty. W pierwszej połowie 2015 roku roz-
poczęła działalność firma Platon Logistyka, która odpowiada za wsparcie 
logistyczne swoich partnerów biznesowych. 

W analizach rynku hurtowego od dawna zwracaliśmy uwagę, że mniejsze 
podmioty coraz wyraźniej nie wytrzymują konkurencji z dużymi i bardziej 
dynamicznymi graczami, którzy dysponują znacznie większymi zasobami 
finansowymi z jednej strony, a z drugiej bardziej wydajnymi strukturami 
operacyjnymi, które w krótkim czasie są w stanie zorganizować sprzedaż 
w nowym kanale dystrybucji. W efekcie firmy te stopniowo oddawały pole 

[[ 2. Ibid.
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16 większym konkurentom, którzy w ten sposób bez znacznego wysiłku in-
westycyjnego zagarniali kolejne procenty udziałów w rynku.

Od 2014 roku sytuacja na rynku zaczęła przybierać coraz gorszy obrót, 
zwłaszcza dla średnich podmiotów hurtowych, ostatecznie doprowadzając 
do początku ruchów konsolidacyjnych. W lutym 2015 roku firma hurtowo- 
-księgarska Cegielski i S-ka została przejęta przez Platformę Dystrybucyjną 
Edu-książka, już wówczas krajowego lidera dystrybucji publikacji języko-
wych, który umiejętnie łączy kompetencje hurtowe i detaliczne. 

Platforma Dystrybucyjna Edu-książka Sp. z o.o., utworzona w 2006 roku 
przez spółki Bookland. net, Omnibus, International House, Integra, prowa-
dząca sprzedaż hurtową materiałów językowych wiodących wydawnictw 
zagranicznych i polskich oraz podręczników edukacji ogólnej większości 
polskich wydawnictw edukacyjnych, rozpoczyna właśnie nowy etap swo-
jej działalności. W pierwszym kwartale 2015 nastąpiło połączenie funk-
cjonalne firm Edu-książka, Bookland.net, Omnibus, International House, 
Integra oraz Hurtowni Książek Cegielski i Spółka3.

Niemal rok później doszło do przejęcia przez hurtownię Wikr krakow-
skiej firmy Milo, która stała się regionalnym oddziałem wieloletniego li-
dera rynku edukacyjnego. 

Spośród wszystkich ofiar zmian w systemie edukacji, to właśnie Wikr – 
firma Roberta Witona i Pawła Krysta – poniosła najdotkliwsze straty. Jak 
już wspomniano, w 2015 roku zanotowała potężny, blisko 30 proc. spadek 
przychodów, choć od wielu lat przychody ze sprzedaży oferty podręczniko-
wej starano się uzupełniać stale rosnącymi udziałami oferty pozaszkolnej 
i pozaksiążkowej w obrotach, jak również dochodami pochodzącymi z wy-
najmu powierzchni magazynowej oraz usług logistycznych. Mimo trudno-
ści, Wikr nie rezygnuje jednak z rozbudowy własnej sieci detalicznej.

W działania o charakterze konsolidacyjnym, choć o innym nieco wy-
miarze podjęła także poznańska Super Siódemka. Firma w 2015 roku zna-
lazła się wśród udziałowców spółki Porozumienie Kultura, które przejęło 
kontrolę właścicielską nad siecią 70 księgarń, działających pod markami: 
Dom Książki Białystok, Gdański Dom Książki oraz Akrybia. W ciągu ko-
lejnych miesięcy sieć księgarń rozpoczęła działalność pod marką Book-
Book. Poznańska hurtownia przejęła również na wyłączność obsługę tych 
placówek. 

Wydaje się, że między innymi dzięki wskazanym działaniom konsoli-
dacyjnym, trudno znaleźć na rynku hurtowym ogólnopolską firmę, któ-
rej groziłaby nagła upadłość. Znacznie gorzej mają się hurtownie lokalne, 
w dodatku wyspecjalizowane w sprzedaży określonych publikacji.

[[ 3. „Konsolidacja funkcjonalna”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 11 maja 2015.
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Rynek sprzedaży hurtowej rozwijał się dynamicznie od drugiej poło-

wie minionej dekady. Za wzrostem przychodów szły potężne inwestycje 
w hale magazynowe i coraz nowocześniejsze, a przede wszystkim bardziej 
wydajne, systemy logistyczne. W wyniku ciągłych poszukiwań nowych 
źródeł przychodów rozbudowywane od kilku lat przez takie firmy jak: 
FK Olesiejuk, Platon, Wikr czy Matras magazyny, od kilku lat są już za-
pleczem sprzedaży oferty innej niż tylko książkowa. Oferta czołowych 
dystrybutorów to także: gry komputerowe i planszowe, filmy i muzyka 
na płytach CD i DVD, zabawki, artykuły papiernicze. Jest to jeden z waż-
niejszych trendów w ewolucji oferty i biznesu czołowych dystrybutorów 
polskiego rynku książki.

Jeden z największych wysiłków inwestycyjnych w obszarze infrastruk-
tury magazynowo-logistycznej na przestrzeni ostatniej dekady poniósł 
niewątpliwie Azymut. W 2006 roku firma dysponowała 10 tys. mkw. 
powierzchni magazynowej, realizując dziennie 1200 linii zamówień 
i 13,5 tys. paczek.

W 2012 roku dostępna powierzchnia magazynowa wynosiła 12,5 tys. mkw. 
Firma mogła realizować średnio dziennie 6500 paczek i 35 tys. linii zamó-
wieniowych. Po kolejnej, zakończonej w pierwszej połowie 2014 roku roz-
budowie, powierzchnia magazynu centralnego z platformami wynosiła 
20,5 tys. mkw. Liczba miejsc paletowych w części zasobowej przekraczała 
10,5 tys. Dziennie firma była w stanie zrealizować 12 tys. paczek, 70 tys. 
linii zamówień. Właściciele firm dystrybucyjnych w większości wierzą, że 
w kolejnych latach na rynku nie zabraknie dobrej oferty publikacji druko-
wanych i klientów na nią. Stąd nie tylko przekonanie o możliwości utrzy-
mania dotychczas eksploatowanej infrastruktury magazynowo-logistycz-
nej, ale także o sensowności kolejnych inwestycji. Przykładem jest Platon, 
który od 2010 roku może pochwalić się znacznie większym i nowocześniej-
szym magazynem (wcześniej firma działała przy warszawskiej ul. Kolejo-
wej). W 2012 roku firma rozpoczęła rozbudowę kompleksu biurowo-ma-
gazynowego, który zwiększy pozostającą w dyspozycji firmy powierzchnię 
składowania książek do ok. 3000 mkw. Finał kolejnej inwestycji nastąpił 
jesienią 2013 roku.

W wyniku rozbudowy hali magazynowej oraz przebudowy wielopozio-
mowej konstrukcji regałów półkowych (kompletacyjnych), uzyskano czyn-
ną powierzchnię magazynową wynoszącą 4500 mkw., na której zostało 
zorganizowanych 1950 lokalizacji paletowych oraz 36 tys. lokalizacji kom-
pletacyjnych. Realizacja projektu umożliwiła uzyskanie wydajności proce-
su wydania na poziomie 40 tys. linii tygodniowo. Strategia Platona nie jest 
jednakowoż odosobniona. Wcześniej w olbrzymie (30 tys. mkw.) hale ma-
gazynowe w Pruszkowie pod Warszawą zainwestowała Firma Księgarska 
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16 Jacka i Krzysztofa Olesiejuków, wydając na ten cel 14,5 mln zł. Magazyny 
w Ożarowie Mazowieckim, gdzie przedsiębiorstwo ma siedzibę, liczą już 
łącznie 7000 mkw. Jest to jednak o tyle zrozumiałe, że firma pragnie być 
pośrednikiem w sprzedaży nie tylko książek i od dawna zaopatruje nie tyl-
ko księgarnie czy biblioteki, ale też wielkopowierzchniowe sklepy, dyskon-
ty, stacje paliw. Dociera wszędzie tam, gdzie jest klient – na razie klient na 
szeroką ofertę kulturalną, ale ofertę zawsze można zmienić. Firma planuje 
działalność na rynku w ujęciu globalnym.

Inwestycje infrastrukturalne nie ominęły również czołowych podmio-
tów z segmentu edukacyjnego. W ostatniej dekadzie Wikr wybudował no-
woczesny kompleks magazynowo-biurowy z halą wysokiego składowania, 
o łącznej powierzchni 4000 mkw., w którym świadczono usługi magazy-
nowe oraz logistyczne dla kilku wydawnictw, ale również dla firmy dys-
trybucyjnej Dictum, a który w ostatnich latach stał się centralą firmy, na 
której opiera się jej bieżąca działalność handlowa.

W 2010 roku poznańska Super Siódemka za ponad 5 mln zł uruchomiła 
nowoczesny magazyn przy ul. Towarowej. Przez lata opierająca swój biz-
nes na książce szkolnej firma dziś jedną trzecią sprzedaży osiąga na ofercie 
ogólnej, otwierając się niezwykle mocno na bliską współpracę z księgar-
niami indywidualnymi.

Na przestrzeni ostatniej dekady, oprócz wymienionych, nowe zaplecze 
magazynowe pozyskały także firmy takie jak: gdańska L&L, łódzka FK 
Serwis czy wspomniane już krakowskie Milo.

W obszarze wykorzystywanych technologii, książkowy hurt może po-
chwalić się standardami na światowym poziomie. Rozpoznawanie tytułów 
po kodach kreskowych, wysoka automatyzacja, a częściowo również robo-
tyzacja procesów, weryfikacja paczek według wagi, komputerowo sterowa-
na droga zamówienia od chwili złożenia przez klienta po przygotowanie 
przesyłki, to narzędzia służące jednemu podstawowemu celowi – jak naj-
szybszemu dostarczeniu książki do klienta. To kolejne pole rywalizacji po-
między poszczególnymi rynkowymi graczami. Walki o klienta – zarówno 
dostawcę, jak i odbiorcę. 

Mimo wyraźnych oznak dynamicznego rozwoju firm hurtowych i wzro-
stu jakości świadczonych przez nie usług, od lat niezmiennie powtarzają się 
postulaty wydawców, którzy wraz z rosnącymi oczekiwaniami rabatowy-
mi dystrybutorów, ze swojej strony domagają się kreowania efektywnych 
narzędzi promocji i kanałów dystrybucji książek, co w praktyce oznacza 
wzięcie większej odpowiedzialności za sprzedaż.

To poważne wyzwanie – z roku na rok zmniejszają się jednostkowe za-
mówienia nie tylko z dużych sieci księgarskich, ale generalnie z całego sek-
tora detalicznego. 
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Mimo potężnego obciążenia kosztami usług logistycznych, rynek woli 

zamawiać mniej i ewentualnie uzupełniać braki lub na miejsce sprzedanych 
książek wstawiać nowości. Okres „rynkowego życia” tytułu jest coraz krót-
szy, stąd i ryzyko zaangażowania kapitałowego w promocję rośnie.

Nadzieją dla hurtu wciąż pozostają sklepy internetowe, dla których hur-
townie są głównymi dostawcami, jednak w dążeniu do maksymalizacji 
marży własnej sprzedawcy internetowi coraz chętniej zerkają w stronę wy-
dawców, mamiąc ich obietnicą pozostawienia wyższej marży. Jednak i ten 
segment stopniowo zmierza w kierunku, który zdaniem wielu obserwato-
rów rynku oznaczać może kolejne poważne kłopoty w przyszłości. Tu pro-
blemami są: ogromna konkurencja, niskie marże i konieczność ciągłego in-
westowania w technologie przy ograniczonych źródłach finansowania.

Obroty na rynku hurtowym w latach 1999-2015

Lata
Sprzedaż książek ogółem
w mln zł (w cenach zbytu 

wydawców)

Sprzedaż do hurtowni
w mln zł (w cenach
zbytu wydawców)

Sprzedaż w mln zł
(w cenach

hurtowych)
Marża Procentowy udział

w rynku

1999 1730 900 1035 15,0% 2,0%

2000 1950 930 1070 15,1% 47,7%

2001 2100 990 1140 15,2% 47,1%

2002 2080 830 965 16,3% 39,9%

2003 2090 855 995 16,8% 40,9%

2004 2210 950 1130 18,9% 43,0%

2005 2460 1005 1200 19,4% 40,9%

2006 2380 1040 1265 21,6% 43,7%

2007 2600 1135 1385 22,0% 43,7%

2008 2910 1280 1565 22,3% 44,0%

2009 2860 1275 1590 24,7% 44,6%

2010 2940 1360 1700 25,0% 46,3%

2011 2710 1285 1610 25,3% 47,4%

2012 2670 1320 1660 25,6% 49,5%

2013 2680 1350 1710 26,4% 50,4%

2014 2470 1220 1555 26,5% 49,4%

2015 2410 1170 1470 25,6% 48,50%

Ostatnia dekada, to okres dużych inwestycji na rynku hurtowym, któ-
ry w znacznym stopniu koncentruje się obecnie wokół Warszawy, skąd 
w 2014 roku realizowanych było ok. 43 proc. wartości zamówień (a z cen-
tralnej Polski, obejmującej województwa mazowieckie, łódzkie i kujawsko- 
-pomorskie – ok. 60 proc.), choć ostatnie lata to również wzrost znaczenia 
ośrodków takich jak Kraków i Poznań.

Od 2004 roku hurt utrzymuje rentowność, choć jest ona coraz niższa. 
O ile w 2014 roku zysk całego hurtu wyniósł ok. 36 mln zł, przy jednoczes- 
nym spadku wartości zrealizowanych przychodów, to w  2015  roku 
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16 rentowność sektora hurtowego spadła do niespełna 29 mln zł, a negatyw-
na dynamika to głównie rezultat negatywnych wyników hurtu edukacyj-
nego. W porównaniu z rekordowym rokiem 2010, kiedy zyski wyniosły 
61 mln zł, obecny poziom dochodów jest ponad dwukrotnie niższy. 

W wyniku coraz agresywniejszej polityki rabatowej hurtu, jaką obser-
wujemy od przełomu lat 2013/2014, marża hurtu, mimo delikatnego wzro-
stu w 2014 roku – do 26,5 proc., w kolejnych miesiącach zaczęła spadać, by 
na przełomie 2015 i 2016 roku osiągnąć poziom 25,6 proc. Za zwiększone 
rabaty w detalu płacą zatem głównie wydawcy, choć po stronie hurtow-
ni są szybko rosnące koszty logistyki, a także częściowo zwrotów towaru 
i opóźnień w płatnościach, co powoduje, że pomimo podobnej marży ren-
towność ich sprzedaży spada.

Zyski branży hurtowej za lata 2000-2015

Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zysk 
w mln zł

–33 –42 –30 –3 20 32 45 31 34 32 61 31 38 45 36 27

Od kilku lat uśredniony rabat udzielany podmiotom hurtowym utrzy-
muje się w granicach 48-52 proc., choć począwszy od 2014 roku jego realny 
poziom przesunął się raczej w granicę 52-54 proc., co pozwala podmiotom 
dystrybucyjnym na znacznie większą elastyczność we współpracy z kontra-
hentami detalicznymi. Jeżeli dodamy do tego coraz bardziej kosztochłon-
ne opłaty związane z logistyką zamówień, a przede wszystkim promocją 
w punktach sprzedaży, finalny poziom rabatu dla odbiorców hurtowych 
coraz częściej sięga 55-57 proc. ceny detalicznej, a nawet sięga 60 proc.

Na takie warunki handlowe decyduje się jednak coraz większa liczba 
zwłaszcza mniejszych wydawnictw, które dysponują ofertą o znacznie niż-
szym potencjale sprzedażowym, a sprzedaż z wysokim rabatem dla klienta 
końcowego staje się dla nich coraz częściej jedynym efektywnym narzę-
dziem promocyjno-przychodowym.

Obecnie średni rabat dla klienta ostatecznego udzielany przez zdecydo-
waną większość wydawców za pośrednictwem własnych e-księgarń, dzia-
łających w ramach firmowej strony www, sięga 23-25 proc., podczas gdy 
jeszcze w 2012 roku był to zazwyczaj poziom nie przekraczający 15 proc. 
Przy czym coraz częściej koszt wysyłki ponoszony jest przez wydawcę. 

Wracając do tendencji na rynku hurtowym, należy podkreślić, że wyż-
szy, wywalczony przez odbiorców hurtowych rabat od dostawców, to 
jedna z najważniejszych przemian na rynku książki. Zmienia to całko-
wicie sposób kalkulowania zysków – zarówno wydawnictw, jak i dys-
trybutorów.
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Obecna, niemal ogólnorynkowa tendencja do szybkiej wyprzedaży na-

wet premierowej, a często także bestsellerowej oferty, ma znaczący wpływ 
także na ceny książek. Te coraz częściej są sztucznie zawyżane, co dzięki 
założeniu uśrednionego rabatu dla klienta ostatecznego pozwala wydawcy 
prawidłowo skalkulować optymalną marżę własną.

Impulsem dla takiej rynkowej praktyki było wprowadzenie w 2011 ro-
ku 5 proc. podatku VAT na książki, kiedy większość wydawców podniosła 
ceny nowych tytułów o poziom niekiedy wyraźnie przekraczający różni-
cę w podatku. Funkcjonowanie wydawców obarczone jest jeszcze jednym 
„grzechem” sektora dystrybucyjnego. Chodzi o systematycznie powracają-
cą tendencję do wydłużania do 120, 150, nawet 180 dni terminów płatno-
ści za zafakturowany towar. Choć z pozoru zatory płatnicze dotyczą w naj-
większym stopniu detalistów (w tym czołowych odbiorców), to opóźnienia 
w płatnościach z detalu uderzają zarówno w hurtownie jak i wydawnic-
twa. W wielu sytuacjach hurtownik, chcąc utrzymać w ofercie dobrze ro-
tujące tytuły, zmuszony jest kredytować przeterminowane zobowiązania 
partnera detalicznego. Jednak przy zbyt agresywnej polityce rabatowej ta-
kie praktyki narażają finanse firmy hurtowej na poważne zagrożenia. We 
wspomnianym 2011 roku firmy dystrybucyjne we współpracy z wydaw-
cami masowo przechodziły na sprzedaż w oparciu o faktury. Jednak lata 
2012-2013 przyniosły dominację systemu tzw. quasi- lub nowej konsygna-
cji. Firmy z sektora dystrybucyjnego bezwzględnie wykorzystują umowne 
zapisy dotyczące prawa zwrotu. Polskie prawo wymaga od płatnika regu-
lacji zobowiązań fakturowych w terminie 180 dni od ich wystawienia, ale 
jest to omijane przez politykę zwrotów i ponownych zamówień.

Złą praktyką stało się też do pewnego stopnia upowszechnienie „płace-
nia zwrotami”, czyli sytuacja, w której wydawca otrzymuje zamiast gotów-
ki kilka palet własnych niesprzedanych książek.

Postępująca na przestrzeni ostatnich lat znacząca poprawa jakości ob-
sługi handlu – możliwa m.in. dzięki precyzyjnym komputerowym syste-
mom monitoringu sprzedaży i gospodarki zapasami – zdjęła z wydawców 
część kosztów stałych związanych z magazynowaniem książek oraz mo-
nitorowaniem zaopatrzenia księgarń. Poza tym im silniejszy staje się hurt, 
tym słabsza jest siła przetargowa wydawnictw. To samo działa w drugim 
kierunku – im silniejszy detalista, tym mniejsze możliwości negocjacyjne 
hurtownika. Rynek książki w coraz większym stopniu staje się rynkiem 
skoncentrowanym wokół silnych kapitałowo podmiotów – w każdym z jego 
ogniw – które kontrolują przepływ towaru i gotówki, mają zdecydowanie 
wyższą od średniej płynność finansową i realizują wyższe marże. Wyda-
wałoby się, że odpowiednie regulacje prawne wyznaczają pewne standardy 
w zakresie m.in. terminów płatności faktur VAT.
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16 Jednocześnie mechanizmy takie jak wysokie, a często wręcz nieograni-
czone prawo zwrotu dają możliwość elastycznego zarządzania wierzytel-
nościami.

Mimo wielu pozytywnych zjawisk towarzyszących funkcjonowaniu ryn-
ku hurtowego, od kilku lat w branży pojawia się coraz więcej i coraz in-
tensywniej wyrażanych głosów zawodu pod adresem hurtu. Pod koniec 
poprzedniej dekady większość firm hurtowych pracowała na zmianę wi-
zerunku, której celem było wyjście z roli wyłącznie hurtownika (de facto 
magazynu i witryny do zamówień) i wcielenie się w aktywnego dystrybu-
tora, kreatora sprzedaży, aktywnego pośrednika między wydawcą a seg-
mentem detalicznym. Była to zresztą polityka, która wychodziła naprzeciw 
oczekiwaniom wydawców. Istotnym kryterium, jakim ci ostatni kierowali 
się przy wyborze pośredników, stała się liczba świadczonych przez dystry-
butora usług, zwłaszcza w zakresie promocji i wsparcia sprzedaży.

To, co w największym stopniu zwraca uwagę wydawców, to m.in. charak-
ter, zakres i częstotliwość promocji organizowanych dla odbiorców, zakres 
informacji na temat oferty na stronie internetowej hurtownika, kontrola 
i systematyczne korygowanie stanu zatowarowania przez przedstawicieli 
firmy dystrybucyjnej, pilnowanie kompletności i płynności zamówień.

Efektywność pracy

W ostatniej dekadzie, z wyjątkiem jednorazowego spadku z 2007 roku, 
wydajność pracy w przeliczeniu na jednego pracownika notowała tenden-
cję wzrostową lub utrzymywała się na tym samym poziomie, jak w latach 
2010-2011. W 2012 roku zanotowaliśmy skokowy wzrost wydajności na 
jednego pracownika − z 1290 tys. zł w 2010 i 2011 do 1420 tys. zł. Kolej-
ny rok to okres dalszego wzrostu, do rekordowego poziomu 1630 tys. zł 
rocznie na zatrudnionego. Wzrosty te, to m.in. efekt automatyzacji pra-
cy i poczynionych wcześniej inwestycji w infrastrukturę logistyczno-ma-
gazynową.

W 2014 roku nastąpił jednak poważny spadek wydajności, do 1570 tys. zł 
na pracownika. W 2015 roku odnotowaliśmy natomiast ponowny wzrost, 
o podobnej dynamice jak spadek, który nastąpił rok wcześniej – wydajność 
hurtu wzrosła bowiem do 1640 tys. zł na pracownika. 

Obecnie o rynkowej sile podmiotu hurtowego w niemal równym stopniu 
decydują zakres i zasięg prowadzonej działalności oraz polityka handlowa, 
a w zasadzie jej odporność lub skłonność do uczestnictwa w wojnach raba-
towych. Z drugiej strony rośnie liczba wydawców, którym zbyt agresyw-
na polityka rabatowa hurtowników nie odpowiada i często zniechęca do 
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nawiązywania współpracy handlowej. Jednak na takie twarde stanowiska 
mogą pozwolić sobie najsilniejsze rynkowo podmioty wydawnicze, dyspo-
nujące ofertą najbardziej pożądaną przez segment dystrybucyjny. 

W przeważającej części przypadków o ostatecznym doborze dostawców 
decydują same hurtownie, zatem próg wejścia na rynek dla małego debiu-
tującego wydawcy dla wielu okazuje się być nie do przebrnięcia zaraz na 
początku biznesowej działalności. Wzrost znaczenia największych ogólno-
polskich podmiotów dystrybucyjnych jest jednoznaczny z utratą obszaru 
wpływów i wykruszaniem się mniejszych, zwłaszcza funkcjonujących lo-
kalnych podmiotów hurtowych, z rynku.

Jeszcze na koniec 2012 roku na rynku funkcjonowało 205 podmiotów 
hurtowych. W kolejnym roku ich liczba uległa dużej redukcji, aż o 17 proc., 
do 170 podmiotów. W 2014 roku dynamika tego procesu nieco spadła, a na 
koniec roku na terenie kraju działało ok. 160 hurtowni. Na koniec 2015 ro-
ku na rynku funkcjonowało 150 podmiotów o takiej charakterystyce. 

Likwidacja kolejnych podmiotów hurtowych oraz wprowadzane w hur-
towniach zmiany technologiczne (automatyzacja procesów) wpłynęły nega-
tywnie także na stan zatrudnienia w sektorze, które spadło łącznie o kolej-
nych 90 etatów, z 990 do 900 osób. Natomiast liczba etatów przypadających 
na każdy oddział/firmę spadła do 6 pracowników. Ta niska liczba wyni-
ka w największej mierze z wciąż istniejącego regionalnego rozdrobnienia 
sprzedaży hurtowej, która często przybiera formę sprzedaży sezonowej, 
głównie skoncentrowanej na kiermaszach czy zaopatrzeniu szkół.

Liczba hurtowni (lub oddziałów) i zatrudnionych w latach 1999-2015

Lata Liczba hurtowni/
oddziałów

Liczba
pracowników

Średnia liczba etatów
na oddział

Średnia wydajność
pracy na pracownika

1999 550 1300 2,4 795 tys. zł

2000 490 1230 2,5 870 tys. zł

2001 450 1090 2,4 1045 tys. zł

2002 400 1060 2,7 910 tys. zł

2003 365 1070 2,9 930 tys. zł

2004 335 1060 3,2 1065 tys. zł

2005 330 1090 3,3 1100 tys. zł

2006 320 1070 3,3 1180 tys. zł

2007 315 1280 4,1 1080 tys. zł

2008 55 1300 5,1 1205 tys. zł

2009 250 1290 5,2 1235 tys. zł

2010 240 1320 5,5 1290 tys. zł

2011 220 1250 5,7 1290 tys. zł

2012 205 1170 5,7 1420 tys. zł

2013 170 1150 6,2 1630 tys. zł

2014 160 990 6,2 1570 tys. zł

2015 150 900 6,0 1640 tys. zł
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16 Zaopatrzenie bibliotek

Co roku minister kultury przeznacza na zakup nowości dla bibliotek środki 
z budżetu centralnego, które przekazywane są obecnie w ramach Programu 
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W la-
tach 2007-2008 było to po 28,5 mln zł, lecz niestety na 2009 i 2010 rok kwota 
ta zredukowana została do 10 mln zł. W 2011 roku ponownie wzrosła – do 
15 mln zł, a w 2012 roku do 20 mln zł. Poziom ten utrzymywał się także w la-
tach 2013-2014. Dodatkowo decyzją ministra kultury biblioteki zobowiązane 
są do przeznaczania 1/3 dotacji na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

Nowością było natomiast powołanie Priorytetu 2 Programu BN „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek”. Budżet jego premierowej edycji wy-
niósł 3 mln zł. Na zakupy nowości w latach 2015-2016 roku z budżetu cen-
tralnego przeznaczono po 25 mln zł, jednak środki te mogą służyć także 
finansowaniu zakupu bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kultu-
ralnych. W październiku 2015 roku rząd przyjął Program Wieloletni „Na-
rodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego realizowany 
będzie Priorytet I. „Zakup nowości do bibliotek”. Jego budżet do 2020 ro-
ku ma wynieść 135 mln zł.

Ponadto biblioteki zakup publikacji do swoich księgozbiorów finansu-
ją również ze środków własnych, które otrzymują od zarządzających nimi 
samorządów lokalnych. Ostatnia dekada to okres, w którym dostawy ofer-
ty książkowej do bibliotek zdominowały duże firmy dystrybucyjne, przede 
wszystkim hurtownie. Od lat to jeden z ważniejszych punktów spornych 
między księgarstwem hurtowym a detalicznym, zwłaszcza księgarniami 
indywidualnymi, działającymi lokalnie. Wydaje się, że te podmioty już 
chyba bezpowrotnie utraciły ważnego klienta, jakim przez kilkadziesiąt 
lat były biblioteki.

Spośród działających na tym rynku hurtowni zdecydowanym liderem 
jest Azymut. W ostatnich latach należąca do Grupy PWN firma dystrybu-
cyjna realizowała we współpracy z bibliotekami między 15 a 20 proc. swojej 
sprzedaży. Firma obsługuje w tym zakresie ponad 2500 placówek i aktyw-
nie rozwijała ten obszar działalności. Znaczny udział dostaw dla bibliotek 
obsługują ponadto FK Olesiejuk, Platon i Wikr.

Jak wynika z najnowszych dostępnych danych Biblioteki Narodowej za-
mieszczonych w Raporcie „Stan bibliotek w Polsce 2013” z połowy 2015 ro-
ku, przychody bibliotek na 100 mieszkańców wynosiły w tym okresie – 
3352,99 zł (w 2012 roku – 3207,27 zł)4.

[[ 4. Te dane i kolejne za: „Stan bibliotek w Polsce 2013. Wybrane dane i wskaźniki”, www.bn.org.
pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn/biblioteki-publiczne-wliczbach.
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Łączne wydatki na materiały biblioteczne tj. zakup zbiorów + pre-

numerata + licencje wyniosły 85392227 zł (w 2012 – 87666909 zł, spa-
dek o 2274682 zł, tj. 2,6 proc.). Wydatki na zbiory na jednego czytelnika 
w 2013 roku wyniosły 13 zł 27 gr (w 2012 r. – 13 zł 55 gr).

Natomiast wydatki na książki w 2013 roku wyniosły 70594872 zł (w 2012 
– 73253893 zł, czyli mniej o 2659021 zł, tj. 3,6 proc.). Wydatki na zakup ksią-
żek na jednego czytelnika w 2013 roku sięgnęły kwoty 10 zł 97 gr (w 2012 
– 11 zł 32 gr).

Liczba zakupionych książek w 2013 roku wyniosła 2940647 woluminy 
(w 2012 – 2996206 woluminów, co oznacza spadek o 55559 woluminów, tj. 
1,9 proc.). Zakup książek w woluminach na 100 mieszkańców w 2013 ro-
ku osiągnął poziom 7,6 woluminów (w 2012 – 7,8 woluminów, notując spa-
dek o 0,2).

Najwięksi gracze

Na dalszych stronach przedstawiamy przegląd najważniejszych hurtowni 
książkowych. Głównym kryterium doboru do zestawienia jest obrót zreali-
zowany w 2015 roku. Zabrakło w nim kilku średniej wielkości firm, które 
tradycyjnie nie odpowiadają na nasze ankiety, a także nie złożyły do czasu 
zamknięcia tego wydania „Rynku książki w Polsce” sprawozdań w sądzie 
rejestrowym, ani nie opublikowały danych w „Monitorze Polskim B” (z naj-
ważniejszych zabrakło: Remy, Dictum, Emar). Nie ma tu także dystrybu-
torów książek importowanych, które omówione zostały w osobnym dziale. 
W przypadku wszystkich firm podajemy łączny przychód – uwzględniający 
zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną książek. Firmy, w których domi-
nuje w przychodach sprzedaż detaliczna (Matras, Nova Duo) szczegółowo 
omawiamy w rozdziale następnym – poświęconym księgarstwu.

Największe hurtownie i firmy dystrybucyjne

poz. Nazwa firmy 

Przychody 
ze sprzedaży 

w 2015 r.  
(w mln zł)

Przychody 
ze sprzedaży 

w 2014 r. 
(w mln zł) 

wzrost/spadek 
przychodów Zysk netto

Liczba 
własnych 
księgarń

Liczba tytułów 
w ofercie

1.
Firma Księgarska 
Olesiejuk

253,95 252,80 0,5% 19,06 0 45000

2. OSDW Azymut 252,16 263,30 –4,2% 1,50 0 140000

3. Ateneum 198,94 167,97 18,4% 5,12 0 80000

4. Super Siódemka 157,86 183,17 –13,8% 1,96 0 180000

5. Wikr PL 126,12 179,46 –29,7% 0,13 14 45000

6. Platon 105,00 82,10 27,9% 4,50 0 110000

7. Kodeks 2002 6,35 7,00 –9,3% –0,08 4 15000
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16 Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o. Spółka jawna

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91
tel. (22) 721 30 11, faks (22) 721 30 01
www.olesiejuk.pl, e-mail biuro@olesiejuk.pl

W 2015 roku łączne przychody ze sprzedaży Firmy Księgarskiej Olesie-
juk wyniosły 253,95 mln zł. Rok zakończyła z zyskiem netto w wysokości 
19,06 mln zł, wobec 19,18 mln zł rok wcześniej. Na koniec 2015 roku kapita-
ły własne firmy wynosiły 185,43 mln zł (167,42 mln zł na koniec 2014 roku). 
W firmie zatrudnione były 283 osoby, w tym 140 pracowników fizycznych 
i 143 pracowników umysłowych.

Firma konsekwentnie dywersyfikuje przychody, z jednej strony poprzez 
poszerzanie kanałów zbytu, a z drugiej dzięki optymalizacji przychodów 
ze sprzedaży i rentowności własnej oferty wydawniczej, realizowanej pod 
marką Wydawnictwo Olesiejuk. 

W 2015 roku szybkość obrotu zapasów wynosiła 171 dni, spływ należ-
ności 178 dni, a spłata zobowiązań 192 dni. Rok wcześniej było to odpo-
wiednio: 145, 178 i 188 dni.

Firma Księgarska Olesiejuk jest wyłącznym dystrybutorem kilkunastu 
oficyn, są to m.in.: Albatros, Fabryka Słów, Grupa Mag, Drzewo Babel, In-
signis, Powergraph, Instytut Wydawniczy Latarnik, Bukowy Las, Klin. Od 
2013 roku jest także głównym dystrybutorem wydawnictwa Świat Książ-
ki, prawnego kontynuatora operacyjnej działalności w zakresie produkcji 
książkowej firmy Weltbild Polska, którego właścicielem jest wrocławska 
oficyna Bukowy Las.

Firmy, których jest dystrybutorem, obsługuje od strony magazynowo- 
-logistycznej, a także marketingowej.

Firma Olesiejuków jest też największym w Polsce dystrybutorem audio-
booków w wersji na płytach CD. 

Jest także jedynym dostawcą oferty książkowej do sieci detalicznej Księgar-
nie Świat Książki, kontrolowanej przez spółkę Dressler oraz sklepu interne-
towego Swiatksiazki.pl, który latem 2014 rok przejął operacyjną działalność 
e-sklepu Fabryka.pl, kontynuatora e-sklepu Amazonka.pl. Od 2013 roku fir-
ma działa również w obszarze dystrybucji publikacji cyfrowych. Firma star-
towała wówczas z e-ofertą 35 wydawnictw, w tym 20 na wyłączność, która 
obejmowała 2000 tytułów. Najważniejszym odbiorcą FKO w tym obszarze 
są sklepy Ksiazki.pl oraz Swiatksiazki.pl (dawniej Fabryka.pl).

W 2015 roku spółka zakończyła i przekazała do użytkowania w pełni 
wyposażoną nową halę magazynową w Pruszkowie. Jej powierzchnia maga-
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zynowa wynosi 10 tys. mkw. Wartość tej inwestycji przekroczyła 25 mln zł. 
Zlokalizowane w Pruszkowie, w przeważającej mierze zautomatyzowane, 
magazyny zajmują się przede wszystkim obsługą sieci Księgarnie Świat 
Książki.

W tym okresie FK Olesiejuk zmieniała zasady współpracy handlowej 
z kontrahentami takimi jak Empik i Matras. Z Empikiem podpisano umo-
wę o sprzedaży komisowej. 

Od lat FK Olesiejuk uznawana jest za specjalistę w zakresie tworzenia no-
wych kanałów dystrybucji książek. FK Olesiejuk to lider wśród dostawców 
książek do sieci hiper- i supermarketów, w tym marketów elektronicznych 
(Saturn, Media Markt), jeden z dwóch głównych dystrybutorów do sieci 
Biedronka, a także kapitałowo powiązanej z nim sieci drogerii Hebe. Jest 
też wyłącznym dostawcą oferty dla firmy HDS, co czyni ją liderem wśród 
firm zaopatrujących punkty sprzedaży prasy w ofertę książkową. Ma jed-
no z czołowych miejsc wśród dostawców książek do sieci salonów Empik. 
Zajmuje się także obsługą bibliotek.

FK Olesiejuk to jeden z najaktywniejszych rynkowych podmiotów sta-
wiających na bezpośrednią promocję i sprzedaż oferty własnej, i reprezen-
towanych przez udział w licznych wydarzeniach skierowanych do czytelni-
ków, jak kiermasze i targi książki. W 2010 roku Firma Księgarska Olesiejuk 
została jednym z udziałowców spółki Targi Książki Sp. z o.o., organizatora 
wiosennej imprezy wystawienniczej Warszawskie Targi Książki oraz je-
siennych Śląskich Targów Książki, a także dwóch regionalnych kiermaszy 
książkowych organizowanych w Szczecinie (czerwiec) i Gdyni (sierpień). 

W  2015  roku firma pracowała na bieżącej ofercie liczącej między 
45 a 50 tys. produktów, w tym ok. 45 tys. tytułów książkowych. Wraz z roz-
wojem oferty kompleksowych usług magazynowych Firma Księgarska Ole-
siejuk od lat poszerzała zakres działalności poza obszarem rynku książki. 
Efektem tej strategii było wejście w 2010 roku w dystrybucję płyt z muzyką. 
W bieżącej ofercie ma ok. 3500 tytułów z tej kategorii. W związku z tym 
obszarem działalności ma w swoim dorobku kilka nagród muzycznych, 
w tym Złotych Płyt przyznawanych za sprzedaż ponad 10 tys. egz. Asorty-
ment obejmuje także artykuły papiernicze, multimedia, zabawki i filmy. 

Od kilku lat FKO prowadzi konsekwentne działania na rzecz konsoli-
dacji podmiotów z różnych segmentów rynku książki (wydawnictw, sieci 
detalicznych, sklepów internetowych). Działania te służą tworzeniu bizne-
sowych synergii między podmiotami, a także optymalizacji kosztów i ren-
towności prowadzonej działalności produkcyjno-handlowej. W 2014 roku 
dużo mówiono o jej zaangażowaniu w proces zmian własnościowych wo-
kół firmy Matras S.A.
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16 Historia

Firma powstała w 1994 roku, jednak jej właściciele działalność na rynku 
sprzedaży książek zaczynali w 1990 roku, prowadząc stoisko z książkami 
na Dworcu Centralnym. Na początku lat 90. Jacek i Krzysztof prowadzili 
własną księgarnię przy ul. Młynarskiej, zaś w 1992 roku pod marką Oramus 
otworzyli pierwszy skład hurtowy przy ul. Kolejowej w Warszawie. Ora-
mus – formalnie należący do Krzysztofa – istniał do 2007 roku, następnie 
został wchłonięty przez FK Olesiejuk.

W lipcu 2002 roku firma przeniosła swoją siedzibę i większość magazy-
nów z wynajmowanych obiektów przy ul. Kolejowej (1800 mkw.) do włas- 
nego (2200 mkw.) w Ożarowie Mazowieckim. W 2016 roku ożarowski 
kompleks przeszedł kolejną rozbudowę. W 2006 roku oddano do użyt-
ku drugi magazyn – 4400 mkw. W chwili obecnej firma ma nowoczesny 
kompleks biurowo-magazynowy z halami wysokiego składowania o łącz-
nej powierzchni 8 tys. mkw. oraz magazyny w Pruszkowie o powierzch-
ni 30 tys. mkw., które kupiono w 2009 roku. Na transakcję tę wydano 
14,5 mln zł. 

Wszystkie magazyny FK Olesiejuk wyposażone są w najnowocześniej-
sze automatyczne urządzenia do kompletacji i składowania książek. W dal-
szym ciągu są przygotowywane kolejne usprawnienia techniczne. Popra-
wie wydajności służy program oparty na kodach kreskowych i czytnikach 
radiowych, eliminując konieczność drukowania dokumentów oraz niemal 
do minimum ograniczając pomyłki przy pakowaniu książek. Jako pierwsi 
w Polsce Olesiejukowie wprowadzili nowoczesne wagi, dzięki którym czas 
potrzebny do sprawdzania poprawności zamówień ze stanem faktycznym 
uległ skróceniu – liczone są tylko te paczki, których waga nie zgadza się 
z zapisem wygenerowanym przez system i znajdującym się na dokumen-
tach. FK Olesiejuk korzysta z obsługi firm spedycyjnych, które codziennie 
w dni powszednie rozwożą książki z centralnego magazynu do wszystkich 
odbiorców na terenie całego kraju.

Z początkiem 2011 roku Firmę Księgarską Olesiejuk spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością przekształcono w Firmę Księgarską Olesiejuk 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. 
Obecnie firma działa w formie sp. z o.o. spółki jawnej.

FK Olesiejuk należy do najczęściej nagradzanych podmiotów z bran-
ży książkowej. Wielokrotnie w ostatnich latach otrzymywała tytuł Lidera 
Przedsiębiorczości za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczo-
ści, innowacyjności i dostosowania do funkcjonowania na zintegrowanym 
rynku europejskim, tytuł Mazowieckiej Firmy Roku w kategorii „handel 
i dystrybucja”, a także dziewięć razy z rzędu tytuł Solidna Firma za termi-
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nowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie praw kon-
sumenta. W 2007 roku przedsiębiorstwo zostało oznaczone godłem Teraz 
Polska. W maju 2012 roku, podczas II Warszawskich Targów Książki, zo-
stała uhonorowana główną Nagrodą Ikar. Firma wielokrotnie otrzymywała 
również certyfikat,,Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jest wielokrotnym laure-
atem nagród związanych z jej działalnością na polu produkcji wydawni-
czych dla dzieci, jak przyznawane przez parentingowy magazyn wyróżnie-
nie „Superprodukt Mam Dziecko”.

Od 2005 roku przedsiębiorstwo posługuje się znakiem jakości ISO 9001. 
Na początku 2012 roku certyfikat ten został potwierdzony. Od 2013 roku 
FK Olesiejuk została licencjonowanym użytkownikiem systemu Krajowe-
go Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Firma Księgarska Olesiejuk – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 123,0 137,7 154,9 177,9 187,2 234,3 220,9 238,6 270,2 252,8 254,0

Sprzedaż w mln USD 37,7 44,7 55,9 74,7 60,2 77,6 65,0 73,2 85,5 72,2 65,1

Zysk netto w mln zł 10,8 9,4 12,5 10,5 15,8 40,4 19,6 14,0 bd 19,2 19,1

Kapitały własne w mln zł 27,3 36,9 49,4 51,3 74,7 113,7 117,7 131,7 bd 167,4 185,4

Pracownicy etatowi 65 98 121 145 181 208 240 245 265 275 283



30

RY
NE

K 
KS

IĄ
ŻK

I W
 P

OL
SC

E 
20

16 OSDW Azymut Sp. z o.o.

02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
Biuro zarządu: 95-010 Stryków, Tulipan Park, Smolice 1F
tel. (42) 680 44 00, faks (42) 680 44 03
www.azymut.pl, e-mail biuro@azymut.pl

W 2015 roku przychody ze sprzedaży firmy Azymut spadły o 4 proc., do 
poziomu 252,16 mln zł. Mimo znaczących zmian na rynku dystrybucji 
oferty podręcznikowej w 2014 roku, Azymut nie odnotował w tym okresie 
znaczącego spadku przychodów ze sprzedaży. Przeciwnie – wskaźnik ten 
zanotował wzrost o 6,4 proc. 

Jak wynika ze sprawozdania Grupy PWN, w 2015 roku spadek war-
tości sprzedaży towarów sięgnął 4 proc., z kolei sprzedaż usług wzrosła 
o 7 proc. Firma zakończyła rok z dodatnim wynikiem finansowym w wy-
sokości 2,5 mln zł. Zysk netto zanotowany w roku poprzednim wyniósł 
1,51 mln zł.

Skala wzrostu osiągana przez firmę na przestrzeni bieżącej dekady to 
przede wszystkim efekt wzmożonej aktywności handlowej w dwóch obsza-
rach: aktywnego rozwoju oferty i sprzedaży publikacji szkolnych, jak rów-
nież dynamicznie rosnącej sprzedaży realizowanej we współpracy z księ-
garniami internetowymi.

W bieżącej ofercie firmy znajduje się ok. 140 tys. tytułów, w ostatnich la-
tach Azymut wprowadzał do sprzedaży ok. 19 tys. nowych tytułów rocz-
nie. Oferta obejmuje łącznie kilkanaście kategorii produktowych. Oprócz 
książek drukowanych są to: e-booki, audiobooki (na płytach i pliki), fil-
my, muzyka, artykuły papiernicze, akcesoria elektroniczne (m.in. czytniki  
e-książek), puzzle, gry planszowe i logiczne oraz zabawki.

Po wprowadzeniu niekorzystnych dla rynku dystrybucyjnego zmian w ob-
rocie ofertą szkolną, Azymut zrestrukturyzował i zoptymalizował swoją ak-
tywność w tym obszarze, czego przykładem było przejęcie w 2016 roku na 
wyłączność dystrybucji oferty Cambridge University Press ELT w Polsce5.

Azymut konsekwentnie inwestuje w nowe rozwiązania logistyczne i ma-
gazynowe. W ostatnich pięciu latach firma przeznaczyła na rozwój logistyki 
ponad 20 mln zł. Oferuje szeroki zakres usług dystrybucyjnych, w tym: in-
wentaryzację dostaw, składowanie, kompletację, wystawianie dokumentów 
w imieniu wydawcy, transport i spedycję, obsługę zwrotów, raportowanie, 
obsługę klienta (BOK), jak również kodowanie, paletyzację i foliowanie.

[[ 5. Za: „Azymut wyłącznym dystrybutorem CUP”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 19 maja 2016.
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W 2013 roku firma pełniła również rolę operatora własnych e-księgarni: 

Zinamon.pl oraz Weltbild.pl (po zmianie nazwy Ravelo.pl). W drugiej po-
łowie 2013 roku stała się właścicielem księgarni internetowej Lideria.pl. 
W połowie 2014 roku rozpoczął się proces konsolidacji wszystkich bizne-
sów z obszaru e-commerce w ramach jednej marki i spółki – Ravelo.

Azymut prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci przedsta-
wicieli handlowych i rozwiniętego systemu zamówień elektronicznych. 
Największy udział w przychodach hurtowni ma sprzedaż podręczników 
szkolnych, następnie: książki naukowej i akademickiej, beletrystyki dla 
dorosłych, a także książek dla dzieci i młodzieży.

W 2006 roku hurtownia dysponowała 10 tys. mkw. powierzchni magazy-
nowej, realizując dziennie 1200 linii zamówień i 13,5 tys. paczek. W 2012 roku 
dysponowała sześcioma strefami kompletacji, na 12,5 tys. mkw. powierzchni 
magazynowej, co pozwalało na zabezpieczenie 6450 miejsc paletowych w czę-
ści zasobowej. Miała do dyspozycji 17 tys. półek o łącznej długości 17 kilo-
metrów, a dziennie była zdolna zrealizować 35 tys. linii zamówień i 6500 pa-
czek. Po zakończonej na przełomie 2013 i 2014 roku kolejnej rozbudowie, 
powierzchnia magazynu centralnego z platformami wynosi 20,5 tys. mkw. 
Liczba miejsc paletowych w części zasobowej przekracza 10,5 tys. Dziennie 
firma jest w stanie zrealizować 12 tys. paczek, 70 tys. linii zamówień.

Od kilku lat czołowy kanał sprzedaży Azymutu stanowią księgarnie in-
ternetowe, z którymi firma realizuje już ponad 40 proc. obrotów. W dalszej 
kolejności wymienić należy: księgarnie niezależne, sieci księgarskie i biblio-
teki. Według szacunków, Azymut realizuje ok. 70 proc. zakupów książek 
zamawianych przez polskie biblioteki publiczne.

Firma konsekwentnie rozwija usługi z zakresu marketingu i wsparcia 
sprzedaży. Informacje o tytułach rozpowszechnia poprzez e-mailingi – 
„Nowości” i „Zapowiedzi Wydawnicze” – wysyłane do blisko 3000 subskry-
bentów. Oferuje wysyłkę materiałów reklamowych do księgarń i bibliotek, 
organizację ekspozycji w księgarniach i udział w szkoleniach produktowych 
dla pionu sprzedaży Azymutu.

Od 2008 roku jest producentem i dystrybutorem programu służącego 
do zarządzania księgarnią o nazwie Homer.

Z Magazynu Wirtualnego firmy korzysta ponad 7000 aktywnych użyt-
kowników. Serwis notuje średnio 120 tys. odsłon w ciągu doby. Od 2008 ro-
ku Azymut wydaje kwartalnik „Twoja Księgarnia”, promujący nowości 
i zapowiedzi, skierowany do czytelników. Reklamowy periodyk ukazuje 
się w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy i kolportowany jest za po-
średnictwem księgarń i bibliotek, które obsługuje Azymut.

Od 2011 roku Azymut rozbudowuje kompetencje w zakresie usług poli-
graficznych, w tym druku na żądanie, połączonego z dystrybucją publikacji 
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16 produkowanych w ramach tego systemu. W ramach oferty poligraficznej 
Azymut świadczy usługi z zakresu: druku książek czarno-białych i kolo-
rowych, a także realizację opraw miękkich i twardych. W 2015 roku w za-
kresie produkcji poligraficznej firma współpracowała z grupą ponad 40 wy-
dawnictw.

W ostatnich latach Azymut aktywnie rozwijał także dystrybucję publi-
kacji elektronicznych. Na koniec 2015 roku firma obsługiwała ok. 500 pod-
miotów, dysponując ofertą 70 tys. pozycji w formacie cyfrowym, w tym 
25 tys. polskich tytułów i 6000 audiobooków. W tym zakresie obsługuje 
m.in. e-sklep Ibuk.pl oraz Ibuk Libra.

Historia

Firma rozpoczęła działalność w maju 1999 roku. Pierwsze lata to okres na-
znaczony wysokimi stratami, a kapitały notowały głęboko ujemny poziom 
(w najgorszym okresie – minus 23,3 mln zł), choć były one kilkakrotnie 
podnoszone przez właścicieli.

W latach 2007-2008 firma przeprowadziła się do nowoczesnego centrum 
dystrybucyjnego w Strykowie pod Łodzią, na terenie Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Perturbacje związane z przeprowadzką odbiły się na 
okresowej płynności jej funkcjonowania.

W 2014 roku firma obchodziła 15-lecie swojego istnienia. Była to okazja 
do analizy najważniejszych biznesowych wskaźników odnotowanych na 
przestrzeni półtorej dekady funkcjonowania. I tak, na koniec 1999 roku 
OSDW Azymut dysponował ofertą niespełna 10,5 tys. tytułów. W 2002 ro-
ku było to już 31,6 tys. tytułów. W 2006 roku – 53,9 tys. tytułów, w 2010 
– ponad 95 tys., a na koniec 2013 roku – ponad 131 tys. tytułów. Ponadto 
w 2013 roku do sprzedaży wprowadzono 16,1 tys. nowych tytułów.

Przygodę z rynkiem firma zaczynała, obsługując 375 wydawców, dwa 
lata później było ich 823, w 2006 roku – 1107, w 2010 – 1830, a na koniec 
2013 grupa ta liczyła już 2466 wydawców.

Azymut – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 114,8 123,5 121,7 140,9 163,0 189,2 181,9 214,0 244,5 261,3 252,1

Sprzedaż w mln USD 35,2 39,8 43,9 58,4 52,4 62,7 53,5 65,6 77,4 74,6 64,6

Zysk netto w mln zł 2,1 3,8 –2,6 3,2 5,3 6,2 2,8 1,2 2,6 1,5 2,5

Kapitały własne w mln zł 3,5 7,3 4,7 7,8 13,1 19,4 26,6 27,8 30,4 31,9 34,4

Pracownicy etatowi 149 213 298 249 235 268 251 250 255 250 bd
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Ateneum Sp. z o.o. sp. k.

Marr Business Park Hala B1.1
30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 10
tel. (12) 263 70 70
www.ateneum.com.pl, e-mail biuro@ateneum.com.pl

W 2015 roku firma Ateneum zrealizowała przychody ze sprzedaży w wy-
sokości 198,94 mln zł, wobec 167,97 mln zł rok wcześniej (wzrost o ponad 
18 proc.). Obecnie Ateneum jest najdynamiczniej rozwijającym się dys-
trybutorem książek na polskim rynku książki. Od momentu rozpoczę-
cia działalności handlowej firma notuje niemal wyłącznie wzrosty przy-
chodów. W ostatnich latach wzrost przychodów miał charakter skokowy 
– w 2013 roku firma zrealizowała sprzedaż o wartości 154,08 mln zł, rok 
wcześniej 113,1 mln zł, a 2011 roku było to 81,65 mln zł.

W latach 2011-2015 firma notowała pozytywny wynik finansowy netto 
w granicach 3,3 – 6,5 mln zł. Było to odpowiednio: w 2015 roku – 5,12 mln zł, 
w 2014 roku – 5,59 mln, w 2013 roku – 6,52 mln, w 2012 roku – 3,75 mln 
i w 2011 roku 3,34 mln zł. W tym samym okresie kapitały własne Ateneum 
wzrosły z 9,09 mln zł do 19,53 mln na koniec 2015 roku.

Ateneum to hurtownia o charakterze ogólnoasortymentowym, choć 
znaczna część jej przychodów zrealizowanych w pierwszej połowie bieżą-
cej dekady, pochodzi ze sprzedaży oferty szkolnej.

Od 2008 roku firma dysponuje rozwiniętą platformą informatyczną, 
ułatwiającą współpracę w sektorze B2B, w tym komunikację z klientami 
i realizację zamówień.

Od 2013 roku Ateneum ma nowoczesną bazą magazynową. Bieżąca ofer-
ta hurtowni to ok. 100 tys. tytułów. Centrum dystrybucyjne firmy zlokali-
zowane jest w Marr Business Park. Dziś dysponujemy dwoma magazynami 
w Krakowie. Jeden z nich – magazyn wysokiego składowania o powierzchni 
1400 mkw. – właśnie uruchomiliśmy na stałe, ponieważ dotychczas wynaj-
mowaliśmy go na trzy miesiące z uwagi na sezon podręcznikowy. Natomiast 
nasz podstawowy magazyn ma powierzchnię 2500 mkw. „po podłodze”, wy-
posażony jest w trzypoziomowe antresole oraz systemy wysokiego składu. 
Łącznie wykorzystywana powierzchnia przekracza w nim 5000 mkw. – re-
lacjonuje Adam Zegiel, wiceprezes zarządu i współwłaściciel firmy Ate-
neum6.

[[ 6. Rozmowa z Adamem Zegielem – współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu firmy 
dystrybucyjnej Ateneum, „Biblioteka Analiz” nr 12/2015.
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16 Według oceny dostawców Ateneum, firma nie specjalizuje się jednak 
w kreacji nowych kanałów dystrybucji, a wzrost sprzedaży realizuje przede 
wszystkim kosztem rynkowej konkurencji.

Taka obserwacja koresponduje z silnym wrażeniem wielu uczestników 
rynku, według których Ateneum należy do rynkowych graczy prowadzą-
cych najintensywniejszą politykę sprzedażową opartą o wysokie rabaty. 
Właśnie to miałoby stać za biznesowymi sukcesami firmy z ostatnich lat. 
Z taką interpretacją przebiegu wydarzeń nie zgadza się Adam Zegiel: Przez 
lata przylepiła się do nas taka łatka. Największy nacisk w budowaniu naszej 
przewagi konkurencyjnej kładziemy na jakość, szybkość dystrybucji oraz in-
dywidualne podejście do potrzeb naszych klientów. Inni dystrybutorzy nie 
mogąc konkurować na tych polach, stosują najprostsze pod słońcem metody, 
polegające na zwiększaniu rabatów. (…) Według mnie problem branży po-
lega na tym, że każda firma ma własny, autorski sposób na rozwój. Będę się 
jednak upierał przy przekonaniu, że w przypadku Ateneum nie jest to rabat, 
i że od lat konsekwentnie stawiamy na logistykę i stały rozwój oferowanego 
asortymentu. Gdy nawiązujemy współpracę z nowym klientem, to wolimy 
być na przykład przez rok jego drugim-, trzecim największym dostawcą, aby 
mógł osobiście sprawdzić i ocenić jak działamy. Dzięki czemu szybko zysku-
jemy przychylność naszych nowych klientów i stajemy się numerem jeden po-
śród jego dostawców. Podam inny przykład, jeżeli otrzymamy zamówienie 
do godz. 17 – nawet w ścisłym sezonie podręcznikowym – to gwarantujemy, 
że dostawa zostanie zrealizowana na następny dzień. W praktyce realizuje-
my większość zamówień spedycyjnych przyjętych po 17 do momentu odjaz-
du „liniówki” spedycyjnej w danym kierunku7.

Historia

Hurtownia Ateneum rozpoczęła działalność w 2004 roku. W ciągu kilku 
lat firma stała się największym hurtowym sprzedawcą książek w południo-
wych regionach kraju, a następnie także jednym z czołowych dystrybuto-
rów na rynku ogólnopolskim.

Właścicielami firmy są Maciej Bartłomiej Kogut i Adam Janusz Zegiel, 
którzy kontrolują po 50 proc. udziałów w spółce.

W ostatnich latach firma została laureatem wielu konkursów bizneso-
wych i wyróżnień. Firma jest m.in. sześciokrotnym laureatem nagrody Ga-
zele Biznesu, organizowanego przez dziennik ekonomiczny „Puls Biznesu”. 
Jest także posiadaczem certyfikatu Rzetelna Firma.

[[ 7. Ibid.
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Marka Ateneum znalazła się w raporcie „1000 firm, które inspirują Eu-

ropę” przygotowanym przez London Stock Exchange Group, jako jedno 
z 30 polskich przedsiębiorstw umieszczonych w tym zestawieniu8.

Ateneum – najważniejsze dane

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 66,6 81,7 113,1 154,1 167,7 198,9

Sprzedaż w mln USD 20,3 25,5 35,3 45,3 47,9 51,0

Zysk netto bd 3,3 3,7 6,5 5,6 5,1

Kapitały własne bd 9,1 9,3 15,9 16,4 19,5

[[ 8. Za: „Ateneum inspiruje Europę”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 15 listopada 2016.
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16 Super Siódemka Hurtownia Książek Spółka Jawna

60-012 Poznań, ul. Opłotki 23
tel./faks (061) 8531482, 6658040
www.super-siodemka.poznan.pl, e-mail dz.handlowy@super-siodemka.poznan.pl

Przychody Hurtowni Super Siódemka w 2015 roku zanotowały spadek 
o 13,8 proc., do 157,86 mln zł (183,17 mln zł rok wcześniej). To efekt zmian 
na rynku publikacji szkolnych, do których doszło w 2014 roku. Wcześ- 
niej, od początku obecnej dekady firma notowała dynamiczny wzrost. 
W ostatnich latach firma regularnie notuje zysk netto – w 2015 roku było 
to 1,96 mln zł, a w 2014 roku – 1,35 mln zł. Na koniec 2015 roku kapitały 
własne spółki wynosiły 15,92 mln zł. 

Super Siódemka przez wiele lat była jednym z liderów segmentu hurto-
wej sprzedaży oferty edukacyjnej, ok. 70 proc. obrotu firmy przypadało tra-
dycyjnie na tę część sprzedaży. Ofertę systematycznie poszerzano również 
o literaturę (beletrystykę i literaturę faktu), literaturę dla dzieci, publikacje 
poradnikowe, czyli stosunkowo szybko rotujące pozycje. Na koniec 2015 ro-
ku w ofercie Super Siódemki dostępnych było ponad 180 tys. tytułów.

Wzrost obrotów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ma kilka przyczyn: 
o charakterze rynkowym i organizacyjnym. Z jednej strony poznańską fir-
mę zawsze cechowały: dobre zaopatrzenie i szybsza obsługa. Z drugiej, na 
jej sukces wpłynęła duża elastyczność w podejmowanych działaniach ope-
racyjnych i umiejętność wykorzystania bieżącej sytuacji rynkowej. Hur-
townia stała się jednym z głównych beneficjentów rynkowych problemów 
hurtowni Wkra. Jednocześnie często figurowała w gronie podmiotów, które 
w rywalizacji o rynek nie stronią od agresywnej polityki rabatowej.

W ciągu ostatnich lat Super Siódemka podejmowała istotne inicjaty-
wy aktywizujące sprzedaż w tradycyjnych księgarniach niezależnych. 
W 2007 roku wspólnie z firmą outsourcingową Bedeker uruchomiła pro-
gram partnerskich księgarń Super Siódemki. W programie znalazło się 40 
z 500 współpracujących w tym okresie z dystrybutorem placówek. 

W 2012 roku firma zainicjowała program Polskie Księgarnie, którego ce-
lem była promocja niezależnego księgarstwa i operacyjna konsolidacja zna-
czącej liczby podmiotów z tego segmentu w celu ujednolicenia warunków 
zakupu i sprzedaży oferty wydawniczej. Pod adresem Polskie-ksiegarnie.pl 
działa obecnie serwis pozwalający na złożenie zamówienia na książki, któ-
re odebrać można w kilkudziesięciu uczestniczących w projekcie księgarń 
w całym kraju. 

Dystrybutor działa przede wszystkim jako hurtownia stacjonarna i firma 
dystrybucyjna, świadcząca dla swoich klientów także usługi magazynowo- 
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-logistyczne. W drugiej połowie 2016 roku Super Siódemka działała w opar-
ciu o poznański Oddział Główny, sześć oddziałów terenowych (Komorni-
ki, Kraków, Gdańsk, Łódź, Warszawa, Wrocław) oraz Magazyn Zwrotów 
i Reklamacji, zlokalizowany w Plewiskach. Firma dysponuje również siecią 
sześciu terenowych reprezentantów handlowych.

W 2015 roku Super Siódemka stała się udziałowcem spółki Porozumie-
nie Kultura, które w kolejnych miesiącach przejęło kontrolę właścicielską 
nad Przedsiębiorstwem Dom Książki Sp. z o.o., operacyjnie odpowiedzial-
nym za działalność księgarską pod rozpoznawalnymi na rynku markami: 
Gdański Dom Książki, Dom Książki Białystok oraz Akrybia. W pierwszej 
połowie 2016 roku sieć rozpoczęła działalność pod nową nazwą BookBo-
ok. W tym czasie Super Siódemka przejęła obsługę dostaw do sieci liczącej 
obecnie ponad 70 księgarń.

Historia

Hurtownia książek Super Siódemka powstała w 1996 roku w Poznaniu. 
Firma w innym układzie personalnym istnieje de facto dłużej – od lipca 
1995 roku do października 1996 roku funkcjonowała spółka Siódemka o ta-
kim samym profilu. Jesienią 1996 roku została zlikwidowana i powołano 
do życia dwie inne – Paszek Siódemka i Super Siódemka. Forma prawna 
Super Siódemki zmieniała się kilkakrotnie. 

W początkowym okresie Super Siódemki w Poznaniu istniały jeszcze: 
Kalambur, WSiP-Service oraz Porębscy, ale zbankrutowały, co pozwoliło 
na szybki rozwój bez silnej konkurencji. Super Siódemka posiadała począt-
kowo magazyn o powierzchni ok. 200 mkw., potem przejęła ok. 150 mkw. 
magazynu po Porębskich. Powierzchnię zwiększono znacząco w 2002 ro-
ku, kiedy zaczęto współpracować ze WSiP. W późniejszym okresie firma 
zajmowała ok. 1000 mkw. powierzchni przy ul. Towarowej. W 2011 ro-
ku firma zrealizowała inwestycję w nowoczesny magazyn o powierzchni 
3000 mkw., zlokalizowany przy ul. Opłotki 23.

Super Siódemka – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 50,0 60,8 72,0 76,4 89,5 110,2 126,0 149,1 166,8 183,2 157,9

Sprzedaż w mln USD 15,3 19,6 26,0 31,7 28,8 36,5 37,1 45,7 52,8 52,3 40,5

Zysk netto w mln zł bd bd bd bd bd 5,0 3,8 3,7 4,3 1,4 2,0

Kapitały własne w mln zł bd bd bd bd 11,7 16,7 16,8 20,5 20,0 18,1 15,9

Pracownicy etatowi 19 19 26 34 40 47 45 50 bd bd bd
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16 Wikr PL, Sp. z o.o. s.k.

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kręta 36
tel. (22) 631 48 33, 660 902 489
www.wikr.com.pl, e-mail wikr@wikr.com.pl, kontakt@wikr.com.pl

Firma należąca do Pawła Krysta i Roberta Witona jest jednym z podmio-
tów, które najbardziej dotkliwie odczuły zmiany na rynku publikacji edu-
kacyjnych zapoczątkowane w 2014 roku przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. 

Przychody ze sprzedaży hurtowni Wikr w 2013 roku spadły o 5 proc., ze 
190,3 do 180,26 mln zł. W kolejnym roku firmie udało się utrzymać je na 
niemal niezmienionym poziomie – 179,46 mln zł. Jednak 2015 rok zakoń-
czyła z blisko 30 proc. spadkiem, do poziomu 126,12 mln zł.

Gwałtowny spadek przychodów automatycznie przełożył się na dyna-
miczny spadek rentowności prowadzonego biznesu. Firma zakończyła rok 
z wynikiem netto w wysokości 129,9 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było 
to 4,41 mln zł. W 2015 roku kapitały firmy wzrosły do 14,39 mln zł.

Na przestrzeni ostatniej dekady firma stopniowo rozwijała ofertę poza-
podręcznikową, a w ostatnich latach coraz intensywniej również asorty-
ment z kategorii takich jak: zabawki, artykuły papiernicze i biurowe.

Wikr oferuje partnerom handlowym także szeroki wachlarz usług, m.in. 
w zakresie logistyki. Na przełomie 2008 i 2009 roku otwarto w Ożarowie 
Mazowieckim pod Warszawą nowoczesny kompleks magazynowo-biurowy 
z halą wysokiego składowania o powierzchni 4000 mkw., z 5500 miejsca-
mi paletowymi oraz dwupoziomową platformą o powierzchni 1000 mkw. 
Z usług logistyczno-magazynowych Wikru korzysta obecnie ok. 30 pod-
miotów, m.in.: Nowa Era, Grupa Wydawnicza Foksal, HarperCollins, Dwie 
Siostry, Wydawnictwo Ezop.

Od blisko dekady firma stopniowo rozwija własną sieć punktów sprzeda-
ży detalicznej. Obecnie należy do niej 14 punktów, zlokalizowanych w na-
stępujących miejscowościach: Bydgoszcz, Dęblin, Golub Dobrzyń, Biała 
Podlaska, Radom (dwa), Warszawa (trzy), Legnica, Łask, Zduńska Wola, 
Żelów, Żyrardów.

Historia

Hurtownia Wikr istnieje od 1991 roku. Jej założycielami i właścicielami są 
Robert Witon i Paweł Kryst (nazwa pochodzi od pierwszych liter ich na-
zwisk).
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Do 2004 roku Wikr miał trzy małe magazyny przy ul. Kolejowej w War-

szawie, o łącznej powierzchni 950 mkw. W połowie 2004 roku postawiono 
kolejny, wraz z zapleczem biurowym (ok. 350 mkw.), który został połączo-
ny z magazynem zasobowym. W nowym pawilonie prowadzona była wy-
łącznie sprzedaż podręczników, a w starym m.in. książek do nauki języków 
obcych i książek okołoedukacyjnych, bryków, lektur, książeczek dla dzieci, 
rynkowych hitów, materiałów biurowych itp. Na przełomie 2004 i 2005 ro-
ku Wikr powiększył i wyremontował powierzchnię wynajmowaną na par-
terze budynku (należącą wcześniej do hurtowni Akademia Klon, a potem 
do Matrasa). W 2008 roku po raz kolejny zwiększono powierzchnię ma-
gazynową kompleksu przy ul. Kolejowej – do 3200 mkw. W modernizację 
warszawskich magazynów firma zainwestowała łącznie ponad 1,5 mln zł. 
Od 2009 roku firma działa w Ożarowie Mazowieckim. 

Przez lata przychody firmy opierały się zarówno na klasycznej sprzeda-
ży hurtowej do odbiorców detalicznych, a także o tzw. półhurt, czyli sprze-
daż oferty edukacyjnej mniejszym, najczęściej lokalnym pośrednikom. Do 
2014 roku Wikr był udziałowcem grupy Wikr Konsorcjum, która zrzeszała 
regionalne hurtownie edukacyjne w całej Polsce, wspólnie realizując część 
zakupów u wydawców. 

Na początku 2016 roku doszło do połączenia hurtowni Wikr z firmą 
dystrybucyjną Milo. Od tego czasu hurtownia prowadzi sprzedaż z cen-
trali w Ożarowie Mazowieckim oraz za pośrednictwem krakowskiego od-
działu.

Wikr – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 93,9 116,4 127,7 138,9 169,8 185,0 180,0 190,3 180,3 179,5 126,1

Sprzedaż w mln USD 28,8 37,6 46,1 57,6 54,6 61,3 52,9 58,4 57,1 51,1 32,3

Zysk netto w mln zł 5,0 6,5 7,3 bd bd 11,7 6,4 8,5 5,1 4,1 0,1

Kapitały własne w mln zł 4,0 6,3 9,7 12,5 14,3 16,6 16,7 18,1 13,9 14,3 14,4

Pracownicy etatowi 19 30 27 31 45 60 65 69 70 66 65
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16 Platon Sp. z o.o.

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
tel./faks (22) 329 50 00
www.platon.com.pl, www.eplaton.pl, www.platon24.pl, e-mail platon@platon.com.pl

W 2015 roku przychody ze sprzedaży firmy Platon wzrosły o blisko 30 proc., 
do poziomu 105 mln zł. Rok wcześniej firma zanotowała jednorazowy spa-
dek przychodów, wyniosły 82,1 mln zł. Rok 2015 zakończyła zyskiem netto 
w wysokości blisko 4,5 mln zł. Wcześniej, w 2013 roku zanotowała skokowy 
wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 27 proc., z 68 mln do 85,5 mln zł. 
Kapitały własne na koniec 2015 roku wynosiły 14,5 mln zł. Zatrudnienie 
w firmie wzrosło do 57 osób. 

Firma dysponuje zbiorem ok. 110 tys. aktywnych indeksów tytułowych, 
w bieżącej ofercie ma ok. 35 tys. pozycji. Połowa przychodów firmy pocho-
dzi ze sprzedaży oferty beletrystycznej, choć na dostępny asortyment skła-
dają się także książki dla dzieci i poradniki oraz publikacje o tematyce spe-
cjalistycznej: ekonomicznej, prawniczej, informatycznej, książki z zakresu 
nauk społecznych i filozofii, albumy oraz słowniki.

Firma współpracuje z grupą ponad 850 wydawców. Do grona głównych 
dostawców należą: Muza, Czarna Owca, Czytelnik, Sic!, Czarne, Studio 
Emka, Rebis, Egmont, Jedność, Magnum, Bellona, słowo/obraz terytoria, 
Świat Literacki, Nobilis, Vis-a-vis Etiuda, W drodze, Galaktyka, Książni-
ca, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo A, Nowa, W.A.B., Znak, Media Ro-
dzina, Wilga, Bosz, Multico, PWE, Książka i Wiedza, MT Biznes, PWN. 
Platon jest wyłącznym dystrybutorem książek kilku oficyn, w tym takich 
jak: Galeria Książki i Axis Mundi.

Platon zaopatruje łącznie kilka tysięcy punktów detalicznych. Do gru-
py tej należą księgarnie indywidualne (ok. 150), a także sieci księgarskie 
(Empik, Akrybia, Książnica Polska, Dom Książki Warszawa, Bookszpan), 
hipermarkety (Tesco, Auchan, E.Leclerc), sieci dyskontowe (Biedronka, 
Lidl) i drogeryjne (Rossmann). Firma współpracuje także z bibliotekami. 
Obsługę punktów detalicznych firma prowadzi z wykorzystaniem nowo-
czesnych systemów IT i poprzez telemarketerów.

Platon aktywnie współpracuje ze sklepami internetowymi. Jest m.in. 
jednym z najważniejszych dostawców sklepu internetowego Empik.com. 
Znalazł się w grupie pierwszych hurtowych dostawców reaktywowanego 
na początku 2016 roku e-sklepu Merlin.pl.

W pierwszej połowie 2015 roku działalność rozpoczął podmiot o na-
zwie Platon Logistyka, odpowiedzialny za wsparcie logistyczne wydaw-
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ców9. W zakres tych usług wchodzi kompleksowa obsługa magazynowa 
obejmująca: przyjęcie, składowanie oraz wydanie towaru. Platon Logi-
styka działa w oparciu o zewnętrzny magazyn, co oznacza, że wszystkie 
zlecenia realizuje niezależnie od podstawowej działalności. 

Wzorem innych podmiotów z segmentu hurtowego, realizując polity-
kę dywersyfikacji przychodów, Platon nie stroni od inwestycji w stacjo-
narne punkty sprzedaży. Firma stała się na krótko właścicielem sieci księ-
garń Notabene, którą stosunkowo szybko zbyła na rzecz spółki Dressler 
Sp. z o.o. (właściciel sieci księgarń Świat Książki). Już w 2014 roku Platon 
wszedł w posiadanie kilku warszawskich księgarń należących wcześniej do 
Polskiego Domu Książki: Warszawianka przy Placu Bankowym, księgarni 
Wiedza przy ul. Jana Pawła II, księgarni przy ul. Pruszkowskiej. W 2016 ro-
ku przejęła zarządzanie kolejną stołeczną placówką – Księgarnią Fundacji 
Pomocy Bibliotekom (ul. Marszałkowska 74).

Historia

Platon istnieje od 1995 roku. Z lokalnego dostawcy urósł na jednego z czo-
łowych dystrybutorów w kraju, który nigdy nie operował w segmencie pu-
blikacji szkolnych. Jest hurtownią ogólnoasortymentową. Głównymi udzia-
łowcami Platona (po 45 proc.) są Paweł Filar i Jacek Darowski. Początkowo 
miał formę spółki jawnej, w czerwcu 2003 roku rozpoczęła działalność Pla-
ton Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 200 tys. zł, kontynuująca działalność 
spółki jawnej. Na przełomie lat 2003/2004 obie firmy działały równolegle. 
Efektem przekształceń własnościowych były duże inwestycje i szybki roz-
wój w kolejnych latach. W ciągu dekady przychody spółki Platon wzrosły 
blisko dziesięciokrotnie.

Firma jest laureatem licznych nagród i wyróżnień – w 2015 roku otrzy-
mała tytuł Diament Forbesa 2015.

Od 2010 roku Platon pracuje w oparciu o własne nowoczesne centrum 
magazynowo-logistyczne, zlokalizowane pod Ożarowem Mazowieckim. 
Początkowo powierzchnia magazynowa liczyła 3 tys. mkw. (w tym trzy-
poziomowa antresola), a biurowa 800 mkw. Koszt inwestycji przekroczył 
4,5 mln zł (10 mln zł wliczając w koszt działki), z czego 1 mln zł pochodził 
z funduszy unijnych. W latach 2012-2014 Platon zrealizował inwestycję 
związaną z rozbudową powierzchni składowania książek do 5000 mkw. 
oraz wdrożeniem nowego oprogramowania do obsługi procesów maga-

[[ 9. „18 proc. wzrostu”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 16 maja 2016.
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16 zynowych. W nowej przestrzeni zostało zorganizowanych 1950 lokalizacji 
paletowych oraz 36 tys. lokalizacji kompletacyjnych. W związku z powięk-
szeniem stref kompletacji, została wykonana rozbudowa linii przenośniko-
wej, zwiększająca wydajność systemu transportu wewnętrznego oraz proce-
su kontroli. Realizacja projektu umożliwiła uzyskanie wydajności procesu 
wydania na poziomie 40 tys. linii tygodniowo.

W przeszłości firma korzystała z dofinansowania w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 
Realizowany przez nią projekt związany był z planem budowy i wdrożenia 
sklepu internetowego opartego na systemie klasy ERP. Wartość projektu 
wyniosła 412 tys. zł. Projekt zrealizowano do końca 2012 roku. Na naszej 
zmodernizowanej stronie przedstawiamy autorską, biznesową aplikację, 
która została stworzona z myślą o naszych klientach i kontrahentach. Dzię-
ki wdrożeniu nowoczesnej aplikacji informatycznej będziemy mogli jesz-
cze bardziej usprawnić procesy sprzedażowo-zakupowe. Pozwoli to także 
w sprawny i szybki sposób zarządzać bazą produktów wydawców w naszych 
magazynach. Nasza aplikacja pozwala wydawcom m.in. na: zakładanie za-
powiedzi w naszym systemie, samodzielną możliwość modyfikacji kartoteki 
produktu, podgląd i transfer bieżącej oferty dostępnej w naszym magazynie 
oraz kompleksowy dostęp do raportów sprzedaży – czytamy w komunika-
cie firmy Platon podsumowującym tę inwestycję10.

W połowie 2013 roku firma uruchomiła program Commersoft, autorski 
system zarządzania bazą produktów dystrybutora przez wydawców. System 
ten pozwala na sprawne i szybkie zarządzanie bazą produktów wydawcy 
dostępnych w magazynie.

W tym samym okresie Platon uruchomił także dwa nowe serwisy inter-
netowe, których oferta skierowana jest do klientów indywidualnych. Jed-
nym z nich była tradycyjna księgarnia internetowa Platon24.pl, a drugim 
platforma Eplaton.pl oferująca ponad 20 tys. tytułów z kategorii e-booki 
i audiobooki.

Platon – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 17,0 24,9 36,8 43,3 51,0 56,6 52,4 68,0 85,5 82,1 105,0

Sprzedaż w mln USD 5,2 8,0 13,3 18,0 16,4 18,7 15,4 20,9 27,1 23,4 26,9

Zysk netto w mln zł 0,9 0,6 1,4 1,1 1,4 1,3 0,2 2,0 3,8 2,8 4,5

Kapitały własne w mln zł 1,4 1,9 2,4 3,5 5,0 6,3 6,7 8,7 12,4 12,6 14,5

Pracownicy etatowi 30 37 48 54 52 55 53 44 53 55 57

[[ 10. „Platon w nowej odsłonie”, za: Rynek-ksiazki.pl z dn. 26 września 2013.
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Kodeks 2002 Sp. z o.o.

86-005 Białe Błota, Lipniki 97 k/Bydgoszczy
tel./faks (52) 349 41 50
www.kodeks.net.pl, e-mail hurt@kodeks.net.pl, handlowy@kodeks.net.pl

W 2015  roku firma zanotowała spadek przychodów o ponad 9 proc., 
z 7 mln zł do 6,35 mln zł. Drugi rok z rzędu zanotowała niewielką stratę 
netto, tym razem w wysokości 80 tys. zł (58,6 tys. zł w 2014 roku). Kapitały 
własne spadły do 350 tys. zł.

Hurtownia specjalizuje się w sprzedaży oferty fachowej, naukowej i aka-
demickiej z zakresu: nauk ekonomicznych, prawa, informatyki, humanisty-
ki czy europeistyki. W katalogu dostępne są także pozycje z dziedzin takich 
jak: dla dzieci i młodzieży, nieruchomości, leksykony, encyklopedie.

Firma obsługuje księgarnie i inne punkty detaliczne we wszystkich liczą-
cych się ośrodkach akademickich w kraju. Bezpośrednio zaopatruje także 
biblioteki. Współpracuje z kilkunastoma najważniejszymi wydawnictwa-
mi, jednak w grupie kluczowych dostawców wymienić należy: C.H. Beck, 
LexisNexis oraz Wolters Kluwer Polska. Jest kluczowym dystrybutorem 
publikacji wielu oficyn uczelnianych.

Kodeks 2002 prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem księgarni 
internetowej Kodeks.net.pl oraz czterech księgarń stacjonarnych, zlokali-
zowanych w: Bydgoszczy (ul. Jezuicka 3), Poznaniu (ul. Św. Marcina 90 – 
Budynek Uniwersytetu Adama Mickiewicza), w Łodzi (Plac Dąbrowskiego 
5) i we Wrocławiu (ul. Podwale 30).

Historia

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku jako Hurtownia Książek 
Kodeks. W styczniu 2002 roku została zastąpiona przez Kodeks 2002 spół-
kę z o.o. Jej udziałowcami, a jednocześnie dwuosobowym zarządem spółki, 
są Bogdan i Elżbieta Pultyn.

Kodeks 2002 – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 8,9 10,7 12,2 13,8 13,1 13,0 9,6 9,2 7,8 7,0 6,4

Sprzedaż w mln USD 2,7 3,4 4,4 5,7 4,2 4,3 2,8 2,8 2,5 2,0 1,6

Zysk netto w mln zł 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 –0,1 –0,1

Kapitały własne w mln zł 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3

Pracownicy etatowi 23 19 18 30 18 17 15 17 16 16 14



Rozdział drugi

Księgarstwo detaliczne



Rozdział drugi

Księgarstwo detaliczne
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Rok 2015 to niestety czas kontynuacji wyniszczającej wojny cenowej, któ-
rą zapoczątkowała jeszcze w 2010 roku zapowiedź wprowadzenia 5-proc. 
stawki podatku VAT na książki drukowane. W ostatnich latach zjawisko 
sprzedaży premierowych tytułów z wysokim rabatem od ceny detalicz-
nej stało się branżową praktyką. Obecnie jest to niemal ogólnorynkowy 
standard, który dotyczy dominującej części rynku sprzedaży detalicznej, 
z powodów czysto ekonomicznych poza jego obszarem pozostają niemal 
wyłącznie najsłabsze podmioty. Jest to przede wszystkim wynik potężne-
go rozwarstwienia rynku dystrybucji detalicznej, a zwłaszcza warunków 
handlowych, w oparciu o które pracują reprezentanci poszczególnych seg-
mentów. W praktyce różnice w wysokości rabatów, udzielanych poszcze-
gólnym typom sprzedawców detalicznych, sięgają 15-20 proc. Najsłabszą 
pozycję mają księgarnie detaliczne, choć także wśród przedstawicieli tego 
segmentu występują różnice w warunkach handlowych, na jakich pracują 
– praktykowane rabaty to: 25, 27, 32, 35, 37 proc.

Na znacznie korzystniejsze warunki handlowe mogą liczyć duże sieci 
księgarskie, choć także tu panuje znaczące zróżnicowanie rabatów, które 
w zależności od podmiotu handlowego i dodatkowych kosztów związa-
nych na przykład z bezpośrednią współpracą handlową, wahają się nawet 
od 47 do 55 proc.

Jeden z najczęściej powtarzających się zarzutów firm specjalizujących się 
w stacjonarnej sprzedaży detalicznej, dotyczy różnic w rabatach handlo-
wych oferowanych sprzedawcom internetowym. Co więcej, czołowe firmy 
z segmentu hurtowego udzielają lepszych warunków handlowych tym sa-
mym podmiotom na potrzeby sprzedaży internetowej. Najczęściej prak-
tykowane warunki handlowe oferowane w tym obszarze kształtują się na 
poziomie 37-45 proc.

Rezultatem wojny rabatowej, która zdominowała rodzimy sektor deta-
liczny, jest postępująca w szybkim tempie deprecjacja wartości książki – 
w dniu wprowadzenia jej do sprzedaży oferowana jest często z rabatem od 
ceny detalicznej dochodzącym do 30-35 proc.
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16 Kilkuletni okres intensywnych przecen premierowej oferty w znacznym 
stopniu zmienił nawyki konsumenckie – obecnie czytelnicy wstrzymują 
się z zakupem książek w cenie sugerowanej przez wydawcę, do momentu 
znaczącej obniżki, lub migrują do innej księgarni w poszukiwaniu oferty 
korzystniejszej finansowo. Ma to realny wpływ na wizerunek samej książ-
ki, ale także branży wydawniczej. Ofiarami są przede wszystkim podmioty 
handlowe – zarówno te, które uczestniczą w wojnie cenowej, jak i te – na-
wet w większym stopniu – które się przed tym wzbraniają, z uwagi na ren-
towność realizowanej działalności biznesowej.

W opinii konsumentów ci, którzy nie rabatują, jawią się jako nieuczciwi 
sprzedawcy, celowo i sztucznie zawyżający ceny książek. Sytuację kompli-
kują praktyki sprzedażowe, realizowane przez wielu wydawców. Na po-
czątku bieżącej dekady standardem stała się sprzedaż książek w firmowej 
e-księgarni z rabatem przekraczającym najpierw poziom 15 proc., a na-
stępnie 20-25 proc. ceny detalicznej. Biorąc pod uwagę rynkowe realia, 
wydawcy – mimo stosowania powyższych praktyk – wcale nie oferowali 
swoich książek najtaniej na rynku. Jednak począwszy od 2014 roku coraz 
większa liczba firm wydawniczych decyduje się na stałą sprzedaż poprzez 
własne e-księgarnie z rabatem między 25 a 30 proc. od ceny detalicznej, 
a okresowo – i trzeba przyznać, że są to coraz dłuższe okresy – także się-
gającym 40 i 50 proc.

Poziom przecen wciąż jest daleki od rekordowych rabatów udzielanych 
przez niezależne księgarnie internetowe i sprzedawców oferty książkowej 
w serwisie Allegro.pl, te niebezpiecznie zbliżają się do poziomu rabatów udzie-
lanych przez wydawców ich partnerom handlowym, a w przypadku księgarń 
indywidualnych nierzadko przekraczają oferowany im poziom rabatów.

Kwestia wojen cenowych stanowi syntetyczny obraz problemów, jakich 
doświadcza obecnie sektor sprzedaży detalicznej książek: doskonale uzmy-
sławia skalę dysproporcji i konfliktu interesów, jakie istnieją między po-
szczególnymi częściami tego rynku. 

Obecnie liderem rynku pod względem udziału tytułów objętych pro-
mocją w bieżącej sprzedaży nie jest już Matras, który począwszy od 
2014 roku przeżywa coraz poważniejsze kłopoty biznesowe. Wskazanie 
takiego podmiotu w obecnej sytuacji rynkowej jest niemożliwe – dziś 
niemal wszystkie rynkowe podmioty uczestniczą w tej grze, zarówno 
bezpośrednio, realizując aktywną politykę rabatową we własnych księ-
garniach internetowych, jak również pośrednio – de facto nagradzając 
wyższą sprzedaż generowaną przez poszczególnych rynkowych kontra-
hentów lepszymi, korzystniejszymi warunkami handlowymi, które z ko-
lei pozwalają im na ofensywną politykę handlową we współpracy z seg-
mentem detalicznym.
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Państwo wygasiło rynek

Przyczyn obecnej kondycji rynku stacjonarnej sprzedaży detalicznej ksią-
żek należy upatrywać w zmianach, które przyniosła ze sobą reforma edu-
kacji z 2014 roku. Zainicjowany w tym okresie system finansowania części 
podręczników i pomocy szkolnych z dotacji celowej Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej w wymierny sposób wpłynął nie tylko na kondycję finan-
sową wydawców edukacyjnych, ale w olbrzymim stopniu zdestabilizował 
sytuację w obszarze sprzedaży detalicznej. Sektor księgarski stracił zna-
czącą część przychodów ze sprzedaży oferty, której dystrybucja przez lata 
zapewniała księgarzom stabilizację finansową. W przypadku niezależnych 
podmiotów lokalizowanych w małych miejscowościach sprzedaż podręcz-
ników generowała nawet do 60-70 proc. sprzedaży. W rezultacie przychody 
księgarń indywidualnych poniosły wielomilionowe straty. Wyautowanie 
księgarzy poza obrót podręcznikami spowoduje upadłość wielu ciągle jesz-
cze działających firm lokalnych (…). Polityka MEN polega na osiągnięciu 
iluzorycznego sukcesu kosztem wyłuskania z rynku części wydawców. Ci, 
przestraszeni utratą rynku, załatwią piarowe interesy ministerstwa. Nieste-
ty, zapłacą za to księgarze i wydawcy literatury. (…) Powyższe argumenty 
w żaden sposób nie świadczą o sprzeciwie księgarzy dla zmian zasad wybo-
ru i handlu podręcznikami. Chcielibyśmy jednak mieć przekonanie, że jeże-
li już mamy być poświęceni i zniknąć z polskich miast i miasteczek, to przy-
najmniej dla celu służącego rozwiązaniu rzeczywistych problemów polskiej 
szkoły i jej uczniów. Niestety, obecna histeria wokół podręczników jest wy-
dmuszką, nie sprzyja rozwojowi wykształcenia, a zatem nie przyczyni się 
do nowoczesności i innowacyjności naszej gospodarki. Nigdzie bowiem do 
tej pory prymitywne zastąpienie klasycznego podręcznika nośnikiem elek-
tronicznym nie zmniejszyło dysproporcji osiągnięć uczniów, generowanych 
przez pozycję społeczną i zasoby finansowe ich rodziców. Jeżeli zatem dą-
żenie MEN skupione jest wyłącznie na osiągnięciu celu politycznego, to wy-
dawcy jako najbardziej predysponowani do kontaktów pozabranżowych, 
powinni czuć się odpowiedzialni także za całość rynku książki. Pod żadnym 
pozorem nie można wykorzystać tej sytuacji do osiągnięcia jedynie własnych 
partykularnych i na dodatek, krótkofalowych interesów − pisał na łamach 
„Biblioteki Analiz” na początku 2014 roku Jan Lus, były prezes Izby Księ-
garstwa Polskiego11.

Już w pierwszym roku obowiązywania rządowego podręcznika do klasy 
I szkoły podstawowej, potencjalne straty wydawców z tego tytułu szacowa-
no na 70-80 mln zł. Wydawcom udało się w pewnym stopniu ograniczyć 

[[ 11. Jan Lus „O zasadach i wierności”, „Biblioteka Analiz” nr 4/2014.
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16 straty, wprowadzając istotne korekty w obszarze polityki handlowej. Naj-
popularniejszym trendem sprzedażowym było tworzenie wspólnych ofert 
wydawców podręczników i pomocy językowych na potrzeby pakietowych 
zakupów realizowanych przez szkoły. W 2015 roku wraz z utratą możli-
wości sprzedaży oferty dedykowanej kolejnemu rocznikowi, wartość seg-
mentu edukacyjnego uszczupliła się o kolejne 45 mln zł. 

Księgarstwo indywidualne otrzymało w ostatnich latach kilka silnych 
ciosów, które zatrzęsły jego posadami i w zasadniczy sposób wpłyną na 
jego przyszłą kondycję. Jakie zatem alternatywy rysują się przed tą częś- 
cią segmentu detalicznej sprzedaży stacjonarnej? Wszyscy myślą o tym, jak 
rynek detaliczny może się skurczyć i jak źle może to wpłynąć na branżę, ale 
niewiele osób zwraca uwagę na fakt, że te podmioty, które pozostaną na ryn-
ku, będą musiały skupić większą uwagę na innych publikacjach. Osobiście 
uważam, że to dla nich spora szansa. Nie dla wszystkich, ale na pewno dla 
tych, którzy zostaną… z dobrymi pomysłami na to co dalej. (…) Oczywiście 
wszystkiego nie da się nadrobić. Natomiast ci, którzy będą mieli pomysł na 
nową organizację swoich biznesów, na pewno znajdą ofertę wydawniczą, 
która może im w tym pomóc. Pewnie najwięcej możliwości mają w tym za-
kresie najmocniejsze podmioty dystrybucyjne, ale księgarze indywidualni 
także mają pewne możliwości. Rynek nie lubi pustki − w taki, trzeba przy-
znać dość optymistyczny sposób, patrzy na tę kwestię Marek Dobrowolski, 
dyrektor handlowy wydawnictwa Nasza Księgarnia12. Taki pogląd zdaje się 
podzielać nie tylko część podmiotów od dawna zaangażowanych w pro-
ces konsolidacji księgarń, ale także coraz liczniejsza grupa przedstawicieli 
sektora wydawniczego.

Ustawa o książce

Znaczna część środowiska wydawców i dominująca część środowiska księ-
garskiego za najlepszy, a w zasadzie jedyny ratunek dla branży uznaje re-
gulację rynku w oparciu o tzw. ustawę o książce.

Przez lata wątek ten regularnie powracał jako jeden z głównych tema-
tów w otwartej debacie na temat kondycji rodzimego rynku wydawnicze-
go, zwłaszcza w obszarze dystrybucji książek drukowanych.

W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, Polska nie doczeka-
ła się regulacji prawnej, która nakładałaby na wydawców obowiązek dru-
kowania cen na okładce. W rezultacie tę samą książkę w wielu miejscach 

[[ 12. Rozmowa z Markiem Dobrowolskim, prezesem i Anną Gajewską, wiceprezesem zarządu 
Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw, „Biblioteka Analiz” nr 18/2014.
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można kupić w różnych cenach. Jeszcze w 2003 roku rozgorzała dyskusja, 
kontynuowana również, czy na okładce należy drukować cenę czy nie i czy 
na wzór francuskiej tzw. ustawy Langa13 powinno się ustalać sztywne po-
ziomy rabatów14. Od lat na rynku nie brakuje zarówno zwolenników i prze-
ciwników takiego rozwiązania.

Ministerstwo Kultury zapowiadało przygotowanie stosownej ustawy, wzo-
rowanej na legislacji francuskiej. W latach 2004-2005 trwały konsultacje śro-
dowiskowe. Wprawdzie członkowie PIK projekt ustawy odrzucili, jednak 
temat powracał w kolejnych latach wielokrotnie. W maju 2009 roku przedsta-
wiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, Izby Księgarstwa Polskie-
go oraz Zrzeszenia Handlu i Usług, działając także w imieniu Stowarzyszenia 
Księgarzy Polskich, przedstawili w Senacie RP projekt ustawy o książce. Na 
spotkaniu obecny był także przedstawiciel Polskiej Izby Książki. Po konsul-
tacjach parlamentarnych projekt miał być skierowany do senackiej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu. Jednak następne miesiące i cały 2010 rok nie 
przyniosły dalszych rozstrzygnięć w tym temacie. Kwestię ustawy o książce 
poruszono także na zorganizowanym w maju 2010 roku sprawozdawczo- 
-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Książki. W przeprowa-
dzonym w tej sprawie głosowaniu większość członków opowiedziała się za 
ponownym podjęciem prac nad projektem rozwiązań legislacyjnych.

Rada PIK podjęła decyzję o zleceniu tego zadania Markowi Bukowskie-
mu z Kancelarii Bukowski & Wspólnicy. Podczas kolejnego Walnego Zgro-
madzenia PIK, które odbyło się w listopadzie 2010 roku, członkom Izby 
zaprezentowano dokument zatytułowany „Założenia do projektu ustawy 

[[ 13. Polski przekład ustawy wraz z wprowadzeniem ukazał się w 2004 roku nakładem Biblioteki 
Analiz, obecnie wydanie dostępne także w formie cyfrowej.
[[ 14. We Francji maksymalny upust może sięgać 5 proc. ceny detalicznej, przy czym księgarz 

musi o upuście informować zarówno wydawcę, jak i czytelnika. Zdaniem wielu wydawców, 
hurtowników i niektórych księgarzy, jest to zamach na wolność obrotu handlowego. Ceny 
drukowane są na okładkach prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w Stanach 
Zjednoczonych. Jako pierwsi zapis o stałej cenie wprowadzili Francuzi. W 1981 roku minister 
kultury Jacques Lang przeforsował kontrowersyjne zapisy ograniczające wolny handel książką. 
Twórcom francuskiej ustawy przyświecała idea, że „dobro kultury nie podlega prawom 
konkurencji”. Dla firm, które nie stosują stałej ceny, przewidziano w ustawie sankcje. Początkowo 
zapis ten budził kontrowersje w Unii, jednak w 1985 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
stwierdził zgodność ustawy z zapisami traktatu rzymskiego. W ślad za Francją poszły inne 
kraje. Stosowne ustawy przyjęto w: Austrii, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, a w 2002 roku także 
w Niemczech, gdzie przez wiele lat podobne zapisy regulowała umowa branżowa, której 
przestrzeganie nadzorował Związek Księgarstwa. Umowy branżowe istniały także w: Danii, 
Holandii i Luksemburgu – obecnie mają je zastąpić stosowne ustawy. Prace legislacyjne trwają 
we Włoszech i w Belgii. Jedynie w Wielkiej Brytanii wydawcy nie mają wpływu na wysokość 
rabatów udzielanych klientom przez wielkie sieci handlowe (głównie Tesco), choć i tam cena 
drukowana jest na okładce.
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16 o książce”. Jego treść publikowaliśmy w wydaniu „Rynku książki w Polsce” 
z 2011 roku. W 2011 roku środowisko nie podejmowało aktywnie tema-
tu regulacji rynku, zajęte przede wszystkim niwelowaniem negatywnych 
skutków wprowadzenia stawki 5 proc. podatku VAT na książki. W połowie 
2012 roku nowo powstała Sekcja Wydawców Beletrystycznych PIK podjęła 
działania na rzecz opracowania odpowiedniego projektu zmian w prawie. 
Prezentacji założeń tego projektu dokonano podczas Walnego Zgromadze-
nia PIK, które odbyło się jesienią 2012 roku, podczas 16. Targów Książki 
w Krakowie. Zmierzały one w kierunku wprowadzenia stałej ceny książek 
na określony czas i miałyby objąć wszystkie formy książek oraz obszary 
sprzedaży, w tym stacjonarną i internetową.

Twórcy tego projektu twierdzili, że: wprowadzenie stałych cen katalo-
gowych należy rozważać w kontekście przeciwdziałania budowaniu po-
zycji monopolistycznej przez wyspecjalizowane sieci handlowe działają-
ce na rynku książki ogólnej oraz przez sieci handlowe typu: Empik, HDS 
czy Matras, a także hipermarkety, supermarkety i dyskonty, które często 
działając na wąskiej ofercie handlowej, pozbawiają księgarzy przychodów 
ze sprzedaży bestsellerów15. Celem regulacji w zaproponowanym kształcie 
było więc zabezpieczenie wydawców przed naciskami ze strony podmiotów 
dominujących na rynku, na sprzedawanie książek po znacznie zaniżonych 
cenach pod groźbą nie wprowadzenia do obrotu danego tytułu. Ponadto 
według inicjatorów projektu wprowadzenie stałej ceny katalogowej miało 
umożliwić wydawcom oraz niezależnym księgarzom realizowanie wyż-
szych przychodów z tytułu sprzedaży bestsellerów i przeznaczenie dodat-
kowych środków na wydawanie i promowanie wolniej rotujących, mniej 
dochodowych, bardziej ambitnych tytułów.

Kolejny argument przemawiający za wprowadzeniem stałej ceny, to – 
zdaniem pomysłodawców projektu – pozytywny wpływ takiego rozwią-
zania na wyrabianie wśród konsumentów odruchu odwiedzania najbliż-
szej placówki oferującej książki, nie zaś szukania najniższej ceny. Taki 
system miałby pozwolić funkcjonować rozproszonym księgarniom, także 
w mniejszych miejscowościach, jednocześnie zwiększając szansę na zakup 
książek mniej mobilnym grupom społecznym. Kolejne miesiące poświęco-
no na szczegółowe prace koncepcyjne. W efekcie tych prac pod koniec lute-
go 2014 roku PIK zaprezentowała projekt ustawy o jednolitej cenie książki. 
Poniżej prezentujemy treść projektu opracowanego przez PIK:

[[ 15. Założenia do projektu ustawy o książce zostały zaprezentowane podczas Walnego 
Zgromadzenia Członków PIK, w dn. 26 października 2012 roku, cytowane fragmenty są zapisem 
z tego spotkania.
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Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapew-
nienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie 
urozmaicenia dostępnej oferty czytelniczej, propagowanie czytelnictwa ja-
ko narzędzia rozwoju intelektualnego i kulturalnego jednostki, i skuteczne-
go sposobu budowania kapitału społecznego oraz wspieranie różnorodnej 
i ambitnej twórczości literackiej, a także stworzenie ram dla funkcjonowania 
krajowego rynku książki, w tym umożliwienie budowania zróżnicowanych 
sposobów dystrybucji przy jednoczesnym wspieraniu księgarni jako miejsc 
upowszechniania kultury, stanowi się, co następuje:

Art. 1.
Ustawa określa:
1) zasady ustalania jednolitej ceny książki;
2) prawa i obowiązki wydawców, importerów oraz sprzedawców końco-

wych, związane z jednolitą ceną książki.

Art. 2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży książek w ramach ponad-

granicznego handlu elektronicznego, chyba że książka jest odbierana przez 
nabywcę końcowego na terytorium kraju w punkcie wskazanym przez sprze-
dawcę końcowego lub wysyłka do nabywcy końcowego następuje z teryto-
rium kraju.

Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) książka – publikację objętą symbolem 58.11.1 lub 58.11.2 Polskiej Kla-

syfikacji Wyrobów i Usług, z wyłączeniem ulotek;
2) nabywca końcowy – osobę, która nabywa książki w celach innych niż 

ich dalsza odsprzedaż, w szczególności w ramach wykonywanej przez 
siebie działalności gospodarczej;

3) sprzedawca końcowy – podmiot wykonujący działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu gospodarczego książkami, który sprzedaje książki 
nabywcy końcowemu;

4) terytorium kraju – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4.
1. Wydawca i importer są obowiązani do ustalenia, przed wprowadze-

niem książki do obrotu, jej ceny obowiązującej przy sprzedaży nabywcy 
końcowemu, obejmującej wartość podatku od towarów i usług, zwanej 
dalej „jednolitą ceną”.
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16 2. Jednolita cena obejmuje wszelkie dodatki sprzedawane wraz z książką, 
w szczególności zdjęcia, taśmy magnetyczne oraz inne nośniki utworów 
muzycznych i audiowizualnych.

3. Obowiązek ustalenia jednolitej ceny nie ma zastosowania do książek:
1) w wydaniach bibliofilskich, charakteryzujących się wysoką jako-

ścią wydania, mających przeznaczenie kolekcjonerskie i wydanych 
w numerowanym nakładzie, nieprzekraczającym 500 egzempla-
rzy;

2) artystycznych, których wydanie wymagało wykorzystania metod rę-
kodzielniczych;

3) wydanych na zamówienie, w łącznym nakładzie nieprzekraczają-
cym 150 egzemplarzy;

4) wydanych przez zagranicznego wydawcę w języku innym niż polski 
i importowanych na terytorium kraju.

Art. 5.
1. Jednolita cena oraz informacja o roku i miesiącu wprowadzenia książki 

do obrotu powinny zostać trwale umieszczone na książce lub zamiesz-
czone w internetowym katalogu wydawcy.

2. Wydawca i importer są obowiązani do przekazania do Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie, przed wprowadzeniem książki do obrotu, infor-
macji o jej cenie jednolitej.

Art. 6.
1. Jednolita cena sprzedaży w ramach subskrypcji lub w ramach jedno-

razowej sprzedaży całej serii lub kolekcji książek oraz wielotomowych 
encyklopedii i słowników może być różna od sumy jednolitych cen ich 
poszczególnych części lub tomów.

2. Jeżeli sprzedaż książki nabywcy końcowemu odbywa się na raty, suma 
rat nie może być niższa niż jednolita cena.

3. Wydawca lub importer mogą ustalić różne jednolite ceny książki w po-
szczególnych jej standardach edytorskich, w szczególności wydania 
w twardej lub miękkiej oprawie.

4. Wydawca lub importer mogą ustalić cenę inną niż jednolita cena dla 
prenumeratorów czasopism w przypadku sprzedaży książki wydanej 
przez wydawcę danej gazety lub czasopisma.

Art. 7.
1. Stosowanie jednolitej ceny jest obowiązkowe w okresie 12 miesięcy od 

końca miesiąca, w którym wprowadzono książkę do obrotu.
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2. Po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym wprowadzono 
książkę do obrotu, wydawca i importer są uprawnieni do wycofania 
z rynku całego nakładu książki i ustalenia nowej jednolitej ceny na 
okres pozostały do upływu okresu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług na 
książki w okresie, o którym mowa w ust. 1, wydawca i importer są 
uprawnieni do zmiany jednolitej ceny uwzględniającej tę podwyżkę.

4. W przypadku importu na terytorium kraju książki wydanej w Polsce, a na-
stępnie objętej eksportem, cena sprzedaży nie może, w okresie obowiązy-
wania jednolitej ceny, być niższa niż cena ustalona przez wydawcę.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku importowania książek 
z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba 
że obiektywne czynniki, a w szczególności brak rzeczywistej sprzedaży 
w tym państwie, pozwalają stwierdzić, że działanie to miało na celu 
obejście przepisów ustawy.

Art. 8.
1. Do stosowania jednolitej ceny jest obowiązany sprzedawca końcowy.
2. Obowiązek sprzedaży książki po jednolitej cenie nie ma zastosowania 

do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za granicę.

Art. 9.
Obowiązek sprzedaży książki po jednolitej cenie nie ma zastosowania do 

jej sprzedaży:
1) wydawcy książki,
2) importerowi książki,
3) przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie dys-

trybucji książek,
4) pracownikom podmiotów, o których mowa w pkt. 1-3,
5) autorowi książki – pod warunkiem zakupu książki na własny użytek.

Art. 10.
Sprzedawca końcowy jest obowiązany do oferowania książki do sprzedaży 

nabywcy końcowemu po cenie wynoszącej nie mniej niż 95 proc. i nie więcej 
niż 100 proc. jednolitej ceny.

Art. 11.
1. Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki w cenie 

stanowiącej między 80 a 100 proc. jednolitej ceny, jeżeli książka jest 
nabywana przez:
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16 1) bibliotekę w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bi-
bliotekach (Dz. U. z 2012 roku poz. 642 i poz. 908 oraz z 2013 roku 
poz. 829);

2) instytucję kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2012 roku poz. 406);

3) jednostki organizacyjne określone w art. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.)16.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku nabywania książek na po-
trzeby funkcjonowania podmiotów, o których mowa w ust. 1.

3. Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki w cenie sta-
nowiącej między 85 a 100 proc. jednolitej ceny podczas trwających nie 
dłużej niż 4 dni targów książki, podczas których książki do sprzedaży 
oferuje co najmniej 10 sprzedawców końcowych.

4. Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki w cenie 
stanowiącej między 85 a 100 proc. jednolitej ceny, jeżeli książką tą 
jest podręcznik kupowany przez stowarzyszenie rodziców uczniów 
danej szkoły korzystających z danego podręcznika, którego cele sta-
tutowe przewidują podejmowanie działań w tym zakresie.

5. Książki używane, wybrakowane, wadliwe lub uszkodzone mogą być 
sprzedawane po cenach innych niż jednolita cena, pod warunkiem 
poinformowania nabywcy końcowego o wadach danego egzempla-
rza.

[[ 16. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2004 roku:
 – Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 roku: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 

poz. 1020,
 – Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku: Nr 144, poz. 1043, 

Nr 208,
 – poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 roku: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791, Nr 120,
 – poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 roku: Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216,
 – poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 roku: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 

Nr 157,
 – poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 roku: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, 

poz. 857,
 – Nr 148, poz. 991, z 2011 roku: Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, 

poz. 887,
 – Nr 205, poz. 1206, z 2012 roku: poz. 941, 979 oraz z 2013 roku: poz. 87, 827, 1191, 1265 

i 1317.
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Art. 12.
1. Jeżeli w punkcie sprzedaży nabywca końcowy nie ma możliwości zakupu 

książki objętej ofertą handlową wydawcy lub importera, sprzedawca koń-
cowy ma obowiązek, na żądanie nabywcy końcowego i pod warunkiem do-
stępności książki u wydawcy lub importera, po zapłaceniu przez nabywcę 
końcowego ceny książki, zamówić bezpłatnie jeden egzemplarz takiej książ-
ki dla nabywcy końcowego. Kosztami związanymi wyłącznie z dostarcze-
niem książki sprzedawca końcowy może obciążyć nabywcę końcowego.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do punktów sprzedaży, w których głów-
na działalność nie polega na sprzedaży książek, w szczególności punk-
tów sprzedaży prasy i sklepów wielobranżowych.

Art. 13.
W okresie obowiązywania jednolitej ceny zakazane jest:
1) informowanie o stosowaniu cen niższych niż jednolita cena w miejscach 

innych niż miejsce sprzedaży książki nabywcy końcowemu;
2) oferowanie książki jako bezpłatnego dodatku do produktów lub usług, 

a także oferowania takich produktów lub usług jako dodatków do ksią-
żek, zarówno jako dodatków bezpłatnych, jak i dodatków w cenie zna-
cząco odbiegającej od ceny rynkowej tych produktów lub usług, chyba 
że sprzedaż tych towarów lub usług łącznie została przewidziana przez 
wydawcę lub importera i uwzględniona przy ustaleniu przez te podmio-
ty jednolitej ceny danej książki.

Art. 14.
Kto:
1) wbrew przepisowi art. 4 ust. 1 nie ustala jednolitej ceny,
2) wbrew przepisom art. 5 ust. 1 nie umieszcza trwale jednolitej ceny na 

książce albo nie zamieszcza jej w internetowym katalogu wydawcy,
3) nie stosuje jednolitej ceny w okresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
4) wbrew przepisowi art. 13 pkt. 1 informuje o stosowaniu cen niższych 

niż jednolita cena w miejscach innych niż miejsce sprzedaży książki 
nabywcy końcowemu,

5) wbrew przepisowi art. 13 pkt. 2 oferuje książki jako bezpłatne dodatki 
do produktów lub usług lub oferuje produkty lub usługi jako dodatki 
do książek – podlega karze grzywny.

Art. 15.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 14 następuje w trybie usta-

wy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wy-
kroczenia (Dz. U. z 2013 roku poz. 395, 765 i 1247).
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16 Art. 16.
W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej kon-

kurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.17 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 
U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804, 
z 2005 roku Nr 10, poz. 68, z 2007 roku Nr 171, poz. 1206, oraz z 2009 ro-
ku Nr 201, poz. 1540.

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzają-
ce w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze ozna-
czenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające 
w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsię-
biorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, na-
śladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, 
utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję 
publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie 
systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działal-
ności w systemie konsorcyjnym oraz sprzedaż książek po cenach innych 
niż jednolita cena, z naruszeniem przepisów ustawy z dnia… o jedno-
litej cenie książki (Dz. U. poz. …)”;

3) w art. 16 w ust. 1 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:
„7) reklama w miejscu innym niż miejsce sprzedaży książki nabywcy 
końcowemu mająca na celu informowanie nabywcy końcowego o sto-
sowaniu przez sprzedawcę cen niższych niż wymagane przez ustawę 
z dnia… o jednolitej cenie książki”.

Art. 17.
W ustawie z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach 

bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm. 3)18 w art. 5 po ust. 1 
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 ro-
ku Nr 130, poz. 1188, z 2008 roku Nr 171, poz. 1056 oraz z 2012 roku 
poz. 1529.
„1a. Wraz z egzemplarzami obowiązkowymi do Biblioteki Narodowej 
w Warszawie przekazuje się informację o jednolitej cenie danej książ-

[[ 17. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2004 roku: 
Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804, z 2005 roku: Nr 10, poz. 68, z 2007 roku: 
Nr 171, poz. 1206, oraz z 2009 roku: Nr 201, poz. 1540.
[[ 18. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2003 roku: Nr 130, poz. 1188, 

z 2008 roku: Nr 171, poz. 1056 oraz z 2012 roku: poz. 1529.
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ki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia… o jednolitej cenie książki 
(Dz. U.…) oraz o zmianie tej ceny”.

Art. 18.
Przepisy ustawy stosuje się do książek wydanych lub importowanych po 

dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upły-

wie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Według inicjatorów projektu regulacji, zaproponowane zmiany powinny 
mieć pozytywny wpływ m.in. na kondycję i zachowanie substancji księ-
garskiej, wzrost dostępności książek oraz długofalowy spadek cen książek 
dla klienta finalnego. W 2014 roku projekt ustawy trafił do Parlamentu 
oraz odpowiedniej reprezentacji urzędów centralnych. Jednak przez wiele 
miesięcy nie doczekał się wyraźnego stanowiska strony rządowej. Dopiero 
w połowie września 2014 roku ówczesna minister kultury, prof. Małgorzata 
Omilanowska, na antenie stacji TVN 24 opowiedziała się za wprowadze-
niem zasady jednolitej ceny książki na zasadach podobnych jak w innych 
krajach europejskich19.

Wracając do kwestii ustawy o książce, po wielomiesięcznych staraniach 
inicjatorów projektu PIK znalezienia dla niego poparcia politycznego, wio-
sną 2015 roku projekt za pośrednictwem klubu parlamentarnego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego został wniesiony do laski marszałkowskiej. Po nada-
niu mu urzędowego numeru (druk nr 3477), latem projekt trafił wreszcie 
do prac Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, a następnie stał się 
obiektem prac specjalnej podkomisji. Kolejne tygodnie, w których odbyło 
się kilka posiedzeń poświęconych projektowi, nie przyniosły jednak żad-
nych szczegółowych rozstrzygnięć. Tak ten ostatni etap prac nad projektem 
w poprzedniej kadencji parlamentu komentował Włodzimierz Albin, prezes 
Polskiej Izby Książki: Dla Polskiej Izby Książki, poza oczywistym rozgory-
czeniem i zaprzepaszczeniem wielu lat prac i analiz, oznacza to tylko jedno 
– narastający chaos na polskim rynku książki. Chaos, który już dziś spowo-
dował, że – korzystając z trafnej obserwacji znakomitej pisarki Magdaleny 
Parys – „z wydawców zrobili się handlarze, z pisarzy sfrustrowani autorzy, 
z czytelników klienci, a z literatury bazar”. Wrogiem Ustawy o książce nie 
był czas, bowiem jej projekt powstał dawno temu. Nie byli także jej oponenci. 
Jesteśmy zdania, że zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wprowadzenia 

[[ 19. „Biblioteki szkolne i jednolita cena książki”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 15 września 2014.
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16 regulacji na polskim rynku książek, dali się poznać jako ludzie, którym los 
książek nie jest obojętny. Takiego żywego zainteresowania sytuacją książek 
w Polsce zabrakło niestety niektórym posłom. Jak inaczej interpretować nie-
obecność w ostatnim etapie prac podkomisji, do której dobrowolnie zgłosiło 
się swój akces? Zmusza nas to do konstatacji, że kultura oraz książki, jako 
jeden z jej podstawowych symboli, nie są w naszym kraju traktowane jako 
dobro szczególne. Jednym z powodów, dla których tak się dzieje, prawdopo-
dobnie jest fakt, że o kulturę w naszym kraju walczy się, nomen omen, kul-
turalnie– bez strajków, bez blokad dróg ani manifestacji pod Sejmem20.

Po zmianach, jakie przyniosły ze sobą wybory parlamentarne z jesieni 
2015 roku, Polska Izba Książki nie zrezygnowała ze starań wprowadzenia 
regulacji rynku w oparciu o zapisy zawarte w projekcie przepracowanym 
przez poprzedni Parlament. Prace te skutkowały przecież pewnym zbliże-
niem stanowisk niektórych środowisk zaangażowanych w merytoryczny 
wymiar projektu, czego dowodem było uwzględnienie przez jego pomysło-
dawców części uwag zgłaszanych np. przez środowisko bibliotekarzy.

W obliczu nieoficjalnych deklaracji przedstawicieli zarówno Parlamentu, 
a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powrotu do kwe-
stii ustawy o jednolitej cenie książki można spodziewać się w 2017 roku.

Niezależnie jednak od ich finału, wydaje się w zasadzie przesądzonym, 
że samo wprowadzenie regulacji ustawowej w oparciu o zasadę wymogu 
utrzymania niezmienionej ceny książki przez okres 12 miesięcy od pre-
miery nie wystarczy, aby zapewnić rynkowi stabilność. Niezbędna wydaje 
się konieczność wprowadzenia w życie także porozumienia branżowego, 
które zapobiegałoby spodziewanej zamianie, toczącej obecnie rynek woj-
ny rabatowej na wojnę marżową. To z kolei oznacza wieloletnie negocjacje 
wewnątrz samego środowiska książki. Wydaje się także, że obydwa pro-
cesy powinny toczyć się jednocześnie, tak by w momencie ewentualnego 
wejścia w życie rozwiązań regulujących rynek, nie doszło do jego kolej-
nej destabilizacji w obszarze marż udzielnych przez wydawców w proce-
sie dystrybucji.

Świadczą o tym działania o charakterze konsolidacyjnym i inwestycyj-
nym, których dynamika wyraźnie przyspieszyła przynajmniej od 2013 ro-
ku. Należą do nich: ciągły wzrost liczby salonów i księgarń największych 
stacjonarnych sprzedawców detalicznych, czyli sieci Empik i Matras, dy-
namiczny rozwój sieci Księgarnie Świat Książki, zmiany własnościowe wo-
kół Domu Książki Białystok i zależnych od niego podmiotów, jak Gdański 
Dom Książki oraz Akrybia, które w 2016 roku zaowocowały startem nowej 

[[ 20. „Jednolita cena książki. Oświadczenie prezesa PIK”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 25 września 
2015.
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marki księgarskiej BookBook, jak również rozwój sieci Bookszpan. W dwa 
ostatnie szczególnie mocno zaangażowani są nie inwestorzy rodem z seg-
mentu dystrybucyjnego a wydawcy. O szczegółach tych inwestycji pisze-
my nieco dalej.

Od 2015 roku, decyzją MKiDN, działania dedykowane księgarzom w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przejął Instytut Książ-
ki. Jesienią 2015 roku ogłoszono start projektu o nazwie Polska Akademia 
Księgarstwa, który był wspólną edukacyjną inicjatywą Instytutu Książki, 
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Polskiej Izby 
Książki. Inicjatywa miała formę studiów podyplomowych lub kursu za-
wodowego. Funkcję wykładowców PAK pełnili uczestnicy i analitycy ryn-
ku książki, a także doświadczeni praktykujący księgarze. Projekt Polskiej 
Akademii Księgarstwa ma być kontynuowany w 2017 roku.

Ponadto, po wielu latach apelowania środowiska księgarskiego do władz 
państwowych o politykę wprowadzającą realne wsparcie państwa wobec 
księgarni niezależnych, wreszcie jesienią 2016 roku ogłoszono Programy 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok, a wśród nich 
premierową edycję Programu „Partnerstwo dla książki”21. Program obej-
muje cztery rodzaje zadań:

 – prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach 
publicznych;

 – prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach pu-
blicznych;

 – prowadzenie szkoleń dotyczących podniesienia kwalifikacji księga-
rzy;

 – promocja księgarń stacjonarnych i prowadzenie przez nie działań ani-
mujących czytelnictwo.

Budżet programu wyniósł: na kwotę wydatków w etapie konkursowym 
4,5 mln zł oraz 600 tys. zł jako kwotę zarezerwowaną dla zadań rozpatry-
wanych w etapie odwoławczym.

Wśród strategicznych celów programu znalazły się m.in. kwestia popra-
wy dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak również wzmoc-
nienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Szczegółowo określono je 
w następujący sposób:

a) uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkole-
nia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkow-
nikom bibliotek,

[[ 21. Za: www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-
mkidn-2017/partnerstwo-dla-ksiazki.php.
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16 b) rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb 
czytelników, zwłaszcza czytelników młodych,

c) wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę 
i aktywizujących społeczności lokalne,

d) wsparcie działalności księgarń stacjonarnych,
e) wsparcie profesjonalnego kształcenia księgarzy,
f) pomoc we wdrożeniu księgarń stacjonarnych do nowoczesnych stan-

dardów pracy,
g) wzmocnienie funkcji księgarń stacjonarnych jako ośrodków animu-

jących życie literackie.

Empik po korektach

Kłopotów z Empikiem nigdy dość. Kolejną solidną porcję strachu firma zafun-
dowała swoim kontrahentom handlowym w ostatnich miesiącach 2014 roku 
– pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Rynku książki w Polsce”22. W 2014 ro-
ku wartość akcji notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościo-
wych Grupy Empik Media & Fashion spadła o 76 proc. Co więcej, wynik 
netto grupy po trzech kwartałach 2014 roku był ujemny – firma zanotowała 
za ten okres stratę przekraczającą 114 mln zł, a ujemny wynik finansowy stał 
się m.in. udziałem sieci salonów marki Smyk i Empiku. Dlatego warunkiem 
przetrwania sieci salonów Empik i sklepu internetowego Empik.com było 
uzyskanie pożyczki od właściciela w wysokości 100 mln zł. Przyjęty plan 
naprawczy zakładał sprzedaż części aktywów – przede wszystkim biznesu 
modowego i szkoły języków obcych.

Dodatkowym utrudnieniem dla firmy był narastający konflikt między 
akcjonariuszami – funduszem inwestycyjnym Penta a rodziną spadkobier-
ców założyciela Empiku. Obecnie fundusze inwestycyjne Penta i Eastbrid-
ge kontrolują ponad 76 proc. udziałów w EM & F.

Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży wybranych części firmy miały 
zostać wykorzystane na potrzeby modernizacji głównego biznesu, czyli sie-
ci księgarń Empik, a także pomóc w spłacie pożyczki od głównych udzia-
łowców. Wspomniany kredyt pożyczkowy ma zostać spłacony właścicielom 
nie później niż do końca 2017 roku.

Kolejnych kilkanaście miesięcy to dla sieci okres nie tylko stabilizacji, 
ale wręcz powrotu na ścieżkę ponownego wzrostu przychodów ze sprze-
daży książek. Z punktu widzenia dostawców firma stała się znacznie bar-

[[ 22. „Rynek książki w Polsce 2015. Dystrybucja”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2015.
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dziej przewidywalnym partnerem handlowym, o co rynek postulował od 
wielu lat.

Ostatnie lata i prowadzona przez sieć polityka sprawiły, że Empik prze-
stał być podmiotem dysponującym ofertą najbardziej reprezentatywną dla 
rodzimego rynku wydawniczego. Strategia optymalizacji oferty i jej kon-
centracja na książkach o potencjalnie najwyższej rotacji, automatycznie 
spowodowały, że sieć odwróciła się od wielu wydawców, zwyczajnie tracąc 
zainteresowanie ich produkcją. O ile od lat na rynku obecne było sformu-
łowanie o „książkach do marketów”, o tyle już od 2011 roku coraz częściej 
w branżowych rozmowach mówiło się też o „książkach do Empiku”.

Nie da się pozytywnie oceniać tej strategii sieci. Przez lata Empik był 
postrzegany przez klientów jako miejsce możliwie pełnej oferty kultural-
nej, nie zaś szczegółowo wyselekcjonowanej i ograniczonej do bestsellerów, 
które na dobrą sprawę dostępne są wszędzie, a w wielu miejscach można je 
kupować taniej i wygodniej.

Wyższe przychody sieć zaczęła osiągać poprzez… dodatkowe koszty po 
stronie wydawców. Empik na wiele sposobów obciąża współpracę z dostaw-
cami dodatkowymi kosztami po ich stronie, chcąc w ten sposób pozyskać 
jak najwięcej gotówki. Od dłuższego czasu bardzo otwarcie przekonujemy 
Empik, że wzajemna współpraca nie może tak wyglądać. Wydaje się, że fir-
ma ta myśli przede wszystkim o tym, jak ściągnąć pieniądze z wydawców za 
pośrednictwem przeróżnych dodatkowych opłat, co tylko komplikuje przebieg 
obrotu handlowego i generuje zbędne koszty – mówił pod koniec 2012 roku 
dyrektor handlowy wydawnictwa Czarna Owca, Marek Korczak23. 

Empik, wzorem innych podmiotów z sektora detalicznego, przystąpił 
do ogólnorynkowej wojny cenowej i konsekwentnie oferuje klientom licz-
ne promocje, najchętniej pod hasłem „2 za 3”. 

Na początku 2015 roku doszło do kolejnej zmiany w kierownictwie fir-
my, a na jej czele stanęła Ewa Szmidt-Belcarz, która uprzednio zajmowa-
ła stanowisko partnera w McKinsey & Company, gdzie kierowała Pionem 
Sprzedaży Detalicznej i Dóbr Konsumenckich, specjalizując się w doradz-
twie z zakresu kształtowania strategii marketingowo-sprzedażowej oraz 
poprawy efektywności operacyjnej.

W poprzedniej edycji „Rynku książki w Polsce”, pisaliśmy: W obliczu od 
lat powtarzających się cyklicznie zarzutów wobec sieci w zakresie płatności 
(także wydawców z grupy Empik z płatnościami wobec drukarń), trudno 
prognozować spokojną przyszłość dla rynku. Empik, jako sieć handlowa, być 
może w przyszłości ograniczy ofertę na półkach jeszcze bardziej, odsyłając 

[[ 23. Rozmowa z Pawłem Książkiewiczem, prezesem i Markiem Korczakiem, dyrektorem 
handlowym Wydawnictwa Czarna Owca, „Biblioteka Analiz” nr 25/2012.
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16 klientów do sklepu Empik.com. Z punktu widzenia kosztów ma to – nieste-
ty – uzasadnienie. Utrzymujący się niski, z punktu widzenia segmentu wy-
dawniczego, stanowczo zbyt niski poziom zakupów realizowanych przez sieć, 
w efekcie spowodował zwiększenie aktywności wydawców w poszukiwaniu 
alternatywnych rynków zbytu, a w wielu przypadkach wręcz wycofanie częś- 
ci tytułów z oferty Empiku24.

W pierwszych miesiącach 2015 roku firma stanęła przed nagłośnio-
nym medialnie „buntem oburzonych”, kiedy do prezes sieci skierowano 
list otwarty, podpisany przez 160 ludzi kultury. Pomysłodawcą listu i ca-
łej akcji był pisarz i dziennikarz Remigiusz Grzela. Więcej półek dla ma-
łych wydawców, więcej półek z książkami nominowanymi do nagród i na-
gradzanymi, promocja literatury, dobrze zorientowani księgarze, wreszcie 
Empik jako miejsce, w którym masz pewność, że znajdziesz książkę, której 
szukasz. To nie wydaje się takim trudnym do wykonania planem − mówił 
w jednej z licznych wypowiedzi dla mediów, które skwapliwie nagłaśniały 
akcję25. W gronie sygnatariuszy listu znaleźli się m.in.: Piotr Bratkowski, 
Krystyna Janda, Inga Iwasiów, Magdalena Tulli i Mariusz Szczygieł. Inte-
lektualiści doczekali się oficjalnej reakcji kierownictwa sieci w postaci listu 
od prezes Ewy Schmidt-Belcarz, która m.in. tak odpowiadała: Dziękuję za 
list – z uwagą zapoznałam się z jego treścią i odbieram go jako konstruktyw-
ną opinię. Jesteśmy w momencie opracowywania strategii na najbliższe lata 
i głos artystów oraz ludzi kultury jest dla nas bardzo istotną wskazówką na 
drodze do pozytywnych zmian. Jako zespół Empiku czujemy się wyróżnie-
ni, że jesteśmy dla Państwa partnerem do dyskusji o kondycji czytelnictwa 
w Polsce. Będąc w trakcie prac nad definicją potrzebnych zmian, chcielibyś- 
my równocześnie wspomnieć, że już dziś Empik realizuje szereg działań, 
o których mowa w Państwa liście – działania te będziemy również kontynu-
ować w kolejnych latach. Generalnie odpowiedź ta przybrała formę katalogu 
działań na rzecz upowszechniania książek i czytelnictwa, jakie podejmuje 
Empik. Bardziej szczegółowo omówimy go przy opisie firmy26.

W efekcie wspomnianych wydarzeń z początku roku, kilka miesięcy 
później Empik zainicjował projekt pod hasłem „100 książek, które trzeba 
przeczytać”, propagujący kanon literacki. W pierwszym etapie akcji, do 
stworzenia takiej listy wybranych dzieł literackich zaproszono znane po-
staci świata polskiej kultury. Znaleźli się wśród nich dziennikarze piszący 
o literaturze: Piotr Bratkowski, Katarzyna Montgomery, Mariusz Cieślik, 
Anna Dziewit-Meller, Małgorzata Halber, Magdalena Żakowska i Karoli-

[[ 24. „Rynek książki w Polsce 2015. Dystrybucja”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2015.
[[ 25. „Ludzie kultury piszą do Empiku”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 6 marca 2015.
[[ 26. „Empik odpowiada intelektualistom”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 13 marca 2015.
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na Korwin-Piotrowska, jak i sami autorzy książek oraz literaturoznawcy: 
Sylwia Chutnik, Remigiusz Grzela, Katarzyna Tubylewicz, Jakub Żulczyk, 
Janusz Leon Wiśniewski oraz reprezentujący Fundację Wisławy Szymbor-
skiej Michał Rusinek. W połowie lipca listę opublikowano, a do pracy ru-
szyli internauci, którzy w głosowaniu mogli wskazywać na nazwiska z li-
sty ekspertów, ale również zgłaszać swoje propozycje. Ostateczny wybór 
nowego kanonu literackiego dokonał się jesienią, a w listopadzie w ofercie 
salonów sieci Empik pojawiły się odpowiednio oznaczone tytuły, wybrane 
do kanonu zarówno przez ekspertów, jak i czytelników.

W omawianym czasie z pomocą przyszła rynkowa rzeczywistość, którą 
wyznaczyły m.in. realne widmo upadku wielu księgarń niezależnych, które 
po 2014 roku utraciły istotną część przychodów pochodzących ze sprzeda-
ży podręczników, jak również potężna destabilizacja biznesowej kondycji 
największego konkurenta w obszarze stacjonarnej sprzedaży detalicznej 
książek, czyli Matrasa. Jednocześnie Empik ustabilizował swoje kontak-
ty z dostawcami, opracował strategię rozwoju na kolejne lata, podejmując 
prace nad optymalizacją procesów wspomagających sprzedaż.

Na koniec 2013 roku Empik pracował w oparciu o 198 salonów, na koniec 
2014 roku sieć liczyła 218 salonów, a w kolejnych dwunastu miesiącach pracę 
rozpoczęło 10 następnych. W 2013 roku firma zanotowała spadek przycho-
dów − o 6 proc., do 959 mln zł. Jednocześnie sieć odnotowała wzrost udzia-
łu kategorii „książka” w przychodach ze sprzedaży – do 43 proc., przychód 
firmy ze sprzedaży książek wyniósł nieco ponad 412 mln zł. W 2014 roku 
obroty firmy wyniosły 988,6 mln zł, a w 2015 roku – 1,03 mld zł. Według 
deklaracji sieci, książka stanowi dla niej obecnie strategiczną kategorię 
produktową, której udział w przychodach w 2015 roku wyniósł 44 proc., 
co w wartościach bezwzględnych oznacza przychód ze sprzedaży w wyso-
kości ok. 450 mln zł.

W połowie 2016 roku firma uruchomiła w katowickim Centrum Han-
dlowym 3 Stawy pilotaż nowego konceptu salonów27. Oficjalna premiera 
konceptu odbyła się pod koniec września w warszawskiej Galerii Moko-
tów. W aranżacji nowego typu salonu Empik dominują przyjazne kolory 
– jest nowocześnie, designersko, ale też przytulnie. Dużą wagę przywią-
zano do intuicyjnego rozmieszczenia poszczególnych działów, porusza-
nie się po salonie będzie znacznie łatwiejsze dzięki czytelnej nawigacji. 
Wprowadzono jasny język kolorów, który ma ułatwić klientom szybkie 
odnalezienie strefy nowości, bestsellerów czy produktów rekomendowa-
nych przez Empik lub dostępnych tylko w tej sieci. Nowa koncepcja ma 
podkreślać strategiczną pozycję książek w ofercie firmy. Książka stanowi 

[[ 27. „Empik w nowym formacie”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 28 lipca 2016.
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16 część DNA Empiku – tak było i na pewno się to nie zmieni. Jest odpowie-
dzialna za ok. 45 proc. naszej sprzedaży, a jej ekspozycja w salonach zaj-
muje zawsze niemal połowę powierzchni. Empik jest kojarzony z książką, 
bo według mnie jest księgarnią. Mimo, że w ostatnich latach firma koncen-
trowała się na promowaniu pozawydawniczych kategorii produktowych, 
m.in. w obszarze prezentacji oferty w salonach, to tak naprawdę książka 
zawsze była podstawą działalności firmy. Nowa koncepcja księgarni po-
zwala wyrazić nam to przywiązanie – książka eksponowana jest już od 
wejścia, ze szczególnym pietyzmem potraktowaliśmy tę część ofert. Na re-
gałach pojawiły się nowe sekcje, jak „Tylko w Empiku” czy „Empik poleca”, 
która opiera się o rekomendacje poszczególnych tytułów, częściowo autor-
stwa czytelników, a częściowo pracowników naszej firmy – deklaruje pre-
zes firmy Ewa Schmidt-Belcarz28. Wszystkie salony firmy, które zostaną 
otwarte w 2017 roku, zrealizowane będą w nowym formacie. Sieć będzie 
dostosowywać do niego także pięć-sześć wcześniej istniejących sklepów, 
tak by do 2019-2020 roku wprowadzić nowy format w 30 najważniejszych 
lokalizacjach.

Kłopoty Matrasa

„Księgarnie Matras mają poważne kłopoty. Widmo upadku” – to tytuł tek-
stu opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” z 3 czerwca 2016 roku. Niestety 
tytuł ten zdaje się oddawać wiele lęków, jakie finansowa sytuacja drugiego 
na polskim rynku książki stacjonarnego detalisty wzbudza wśród jego kon-
trahentów handlowych, przede wszystkim wydawców i dystrybutorów.

Na utratę stabilności finansowej spółki wpływ miało wiele czynników. 
W rzeczywistości problemy zaczęły się krótko po zmianach właściciel-
skich, jakie zaszły w Matrasie w połowie 2014 roku, po przejęciu firmy przez 
Nowe Powierzchnie S.A. Nabywcą była spółka celowa, powołana na po-
trzeby przejęcia sieci. Za transakcję odpowiadał jednak Jerzy Kowalewski, 
współwłaściciel firmy Konsalnet, w branży wydawniczej kojarzony przede 
wszystkim z konceptem Traffic Club. Przy finansowaniu transakcji zaku-
pu Matrasa nabywca skorzystał z kredytu bankowego. Kwota transakcji 
nie została ujawniona. W trakcie wielomiesięcznych negocjacji do mediów 
przebijały się doniesienia o wycenie firmy na poziomie 30-40 mln zł. Nowy 
właściciel w znaczący sposób dofinansował firmę, udzielając jej pożyczki, 
której kwota miała sięgnąć 30 mln zł. Część z tych środków przeznaczono 

[[ 28. Rozmowa z Ewą Schmidt-Belcarz, prezesem zarządu Empiku, „Biblioteka Analiz” 
nr 21/2016.
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na spłatę bieżącego zadłużenia wobec dostawców, część potraktowano jako 
kapitał na dalszy rozwój sieci księgarń.

W pierwszej połowie bieżącej dekady Matras był jednym z symboli dy-
namicznych zmian w segmencie sprzedaży detalicznej. Dodatkowo w ob-
liczu okresowych problemów Empiku sieć zdecydowanie poprawiła swoje 
notowania i wizerunek w oczach dostawców, zwłaszcza że notowała dy-
namiczny wzrost wskaźników ekonomicznych, szybko zwiększając udział 
w sprzedaży wielu czołowych wydawców.

W 2012 roku przychody Matrasa wyniosły 180 mln zł, rok później prze-
kroczyły 220 mln zł. Na koniec 2013 roku w sieci funkcjonowało 170 księ-
garń. W kolejnym roku dynamika rozwoju sieci straciła nieco wcześniejsze 
tempo, co należy wiązać przede wszystkim z zawirowaniami, jakie towa-
rzyszyły firmie w okresie zmian własnościowych. W rezultacie na koniec 
2014 roku w sieci działało 175 księgarń.

W 2014 roku firma zanotowała kolejny wzrost przychodów ze sprze-
daży – tym razem do nieco ponad 245 mln zł. Wynik finansowy netto 
z tego okresu to 3,3 mln zł. Wyniki finansowe firmy za 2015 rok prezen-
tują się pozytywnie. Firma odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży 
o 20 mln zł, do poziomu 265 mln zł, zysk z działalności operacyjnej w wy-
sokości 8,7 mln zł brutto, a EBITDA była na poziomie 15,8 mln zł.

W tym okresie firma kontynuowała inwestycje w nowe księgarnie – 
otwarto 24 punkty sprzedaży, a poniesione w związku z tym koszty sięg- 
nęły 20 mln zł29.

Od początku bieżącej dekady największy wpływ na wizerunek sieci mają 
przeceny (20-25 proc. na nowości i nawet do 70 proc. na starsze publika-
cje). Dość dawno już strategia ta przez niektórych wydawców, ale zwłasz-
cza przez księgarzy indywidualnych, została ochrzczona mianem psucia 
rynku. Jak mówiono, klient raz przyzwyczajony do wyprzedaży, nie zwróci 
się w stronę nowości, której nikt nie oznaczył hasłem „rabat”. Trudno się 
z tą argumentacją nie zgodzić – inaczej sytuacja prezentuje się jednak, je-
żeli wyprzedaż z akcji o charakterze incydentalnym staje się długofalową 
strategią. Tak stało się w przypadku Matrasa – dla wielu klientów księgar-
nie sieci stały się miejscami, do których przychodzi się ze świadomością, 
że za wiele premierowych tytułów będzie można zapłacić znacznie mniej 
niż gdzie indziej. 

Powyższa strategia stała się podstawą szybkiego rozwoju firmy, w do-
datku w okresie, w którym rynek zmagał się z wyraźnym obniżeniem ko-
niunktury. Tak o strategii firmy mówił pod koniec 2013 roku jej ówczesny 
prezes Mariusz Rutowicz: Jako sprzedawcy detaliczni wcale nie konkurujemy 

[[ 29. „Komunikat sieci Matras”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 17 czerwca 2016.
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16 między sobą wyłącznie w zakresie tego, kto sprzeda więcej lub mniej egzem-
plarzy tej samej książki. Należy pamiętać o tym, że klient decydujący o włas- 
nych zakupach dysponuje portfelem o ograniczonej zasobności. Przykłado-
wo promocja organizowana przez sieć Sephora spowoduje, że znaczną część 
swoich pieniędzy wyda na kosmetyki, a nie w Matrasie. Zatem nie jest tak, 
że my konkurujemy wyłącznie z Empikiem w zakresie tego, który z nas sprze-
da więcej książek Dana Browna czy E.L. James, ale rywalizujemy po prostu 
o klienta i jego pieniądze z licznymi podmiotami z różnych branż. Dlatego 
w moim mniemaniu jeżeli nie organizujemy sprzedaży promocyjnej, prezen-
tację nowych tytułów ograniczając jedynie do ich wystawienia w witrynach 
czy na stołach ekspozycyjnych sprawiamy, że klienci pozbawieni są tego do-
datkowego bodźca, który powoduje, że chcą wejść do księgarni i dokonać 
zakupu. (…) Dzięki temu systematycznie sprzedajemy coraz więcej państwa 
książek. Niestety tak działa ten mechanizm. Warto prześledzić to, co dzieje 
się w centrach handlowych np. 27 grudnia, kiedy tłumy kupujących są na-
wet większe niż 22 grudnia. Sklepy, które nie decydują się w tym okresie na 
wyprzedaże są omijane przez klientów. Konsumenci szukają okazji ceno-
wych, dlatego jeżeli Matras, Empik czy jakikolwiek inny podmiot sprzedający 
książki nie zdecyduje się na taką sprzedaż, zostanie przez klienta pominięty. 
Niestety, tak myślą konsumenci, a sprzedawca nie może, we własnym dobrze 
pojętym interesie, działać wbrew potrzebom konsumenta30.

Pierwsza połowa obecnej dekady była okresem, w którym większość księ-
garń działających w ramach sieci przeszła gruntowną modernizację, w re-
zultacie zwiększając efektywność sposobu prezentacji asortymentu, czy to 
w witrynach, czy punktach ekspozycyjnych w samych księgarniach. Marka 
firmy zanotowała szybki wzrost rozpoznawalności i komercyjnej wartości. 
Jednak podobnie jak większość podmiotów z segmentu detalicznego, tak-
że Matras nie ustrzegł się w ostatnich latach cyklicznych problemów z do-
trzymywaniem terminów płatności wobec dostawców.

W pierwszej połowie 2014 roku Matras wstrzymał realizację harmono-
gramu spłat zobowiązań finansowych. W efekcie grupa firm, które znajdo-
wały się w ścisłej czołówce wydawnictw najwięcej sprzedających do Matra-
sa, zablokowała dostawy nowości. Po części wydarzenia te można zrzucić na 
karb specyfiki okresu, w którym prowadzono aktywne negocjacje w spra-
wie zmian właścicielskich w firmie, w które zaangażowane były właśnie 
wspomniane podmioty. Problemy finansowe firmy zostały wyciszone dzię-
ki zastrzykowi finansowemu od nowego właściciela.

Jednak sieć stanęła przed kolejnymi wyzwaniami, związanymi m.in. 
z ograniczeniem w handlu ofertą podręcznikową na rynku detalicznym. 

[[ 30. Paweł Waszczyk „50 twarzy rynku…”, „Biblioteka Analiz” nr 23/2013.
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Sprzedaż oferty szkolnej odpowiadała za istotną część przychodów, a dla 
wyników finansowych firmy miała wręcz decydujące znaczenie. Dla firmy 
panaceum na te problemy miało być dalsze poszerzanie oferty o multime-
dia i produkty pozawydawnicze − w tym sprzedaż artykułów papierniczych 
oraz asortymentu okołoszkolnego.

Kontynuując realizację obranej na początku dekady strategii „podąża-
nia za klientem”, sieć nie rezygnowała z dalszej ekspansji, przede wszyst-
kim w zakresie tworzenia nowych punktów sprzedaży w galeriach han-
dlowych. Firma notowała ciągły wzrost marży, dzięki optymalizowaniu 
warunków współpracy handlowej z dostawcami. Można i warto dzielić się 
marżą z partnerem biznesowym, kiedy się współpracuje bezpośrednio z sie-
cią jak Matras, która również pokrywa koszty logistyki. Myślę, że w intere-
sie zarówno sieci jak i wydawców jest wspomagać ten rynek, by mieć gdzie 
swoje książki sprzedawać, szczególnie w tak szerokiej ofercie. Możliwe, że na-
wet warto podzielić inaczej marżę i powiedzmy, zaoferować sieci dodatkowe 
5 proc., które pomoże jej przetrwać i rozwijać się jako sieci księgarń, a wy-
dawnictwom zapewni sprawny, przewidywalny i rosnący kanał sprzedaży, 
i rynek zbytu na długie lata − przekonywał w czerwcu 2014 roku ówczesny 
prezes zarządu Matrasa31. 

W rezultacie w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy walnie przyczyniło 
się do skonfliktowania firmy z czołowymi dostawcami, zwłaszcza z segmen-
tu wydawniczego, dla których sieć stopniowo, lecz konsekwentnie stawała 
się w tym zakresie „klonem” Empiku, popełniając błędy w obszarze ko-
munikacji i kształtowania warunków współpracy handlowej, które w po-
przednich latach wcześniej charakteryzowały działalność czołowego ryn-
kowego konkurenta.

Narastający konflikt z dostawcami wzmacniały dodatkowo powtarzające 
się problemy sieci z dotrzymywaniem terminów płatności. W pierwszej poło-
wie 2015 roku właściciel sieci podjął decyzję o zmianach personalnych w kie-
rownictwie firmy, dokonując zmiany na stanowisku prezesa, w wyniku czego 
Mariusza Rutowicza na czele spółki zastąpił Stanisław Wierzbicki, menedżer 
z kilkunastoletnim stażem w handlu detalicznym, w przeszłości związany 
m.in. z brytyjską siecią handlową Tesco. W ciągu kilku miesięcy Matras ob-
jął większy „zaciąg” personalny z tej firmy. W ostatnim kwartale 2015 roku 
doszło do kolejnych zmian personalnych, w tym w obszarze działu handlo-
wego, a na początku 2016 roku stery w firmie objął Jerzy Kowalewski.

W tym samym czasie zarejestrowano nowy podmiot – Księgarnie Ma-
tras S.A. W akcjonariacie znalazła się także „stara” spółka.

[[ 31. Rozmowa z Mariuszem Rutowiczem, prezesem firmy Matras S.A., „Biblioteka Analiz” 
nr 13/2014.
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16 W pierwszej połowie 2016 roku sieć stanęła w obliczu m.in. potężnych 
problemów ze spłatą przeterminowanych zobowiązań, z jednej strony wo-
bec dostawców, a z drugiej wobec właścicieli lokali w centrach handlowych 
zajmowanych przez firmę.

Za wiele problemów Matrasa odpowiada również nieudolna polityka in-
formacyjna, przede wszystkim wobec wydawców. W wielu przypadkach fir-
ma wybrała milczenie i brak inicjatywy w kontaktach z dostawcami, w tym 
w zakresie ustalania harmonogramu spłat istniejącego zadłużenia.

Był to również okres kilkudziesięciu windykacji sądowych i nakazów 
zapłaty. Problemy ze spłatą zobowiązań wobec dostawców przełożyły się 
automatycznie na realne problemy z zatowarowaniem, zwłaszcza w ryn-
kowe premiery i innego rodzaju atrakcyjny asortyment, stanowiący o po-
tencjale sprzedażowym.

Dodatkowych trudności w bieżącym funkcjonowaniu firmy przysporzy-
ła jej negatywna „reklama” w mediach, która wpłynęła na destabilizację 
płynności finansowej. Firma zaczęła również dotkliwie odczuwać skutki 
zaciągniętych w przeszłości zobowiązań, które pozwalały finansować kolej-
ne inwestycje, w tym w rozwój sieci sprzedaży i nowoczesnej bazy magazy-
nowo-logistycznej. W trzecim kwartale 2016 roku MLP Group przekazało 
spółce z Grupy Matras łącznie 14,2 tys. mkw. w parku logistycznym MLP 
Pruszków II, z czego 13,5 tys. mkw. przeznaczone było na cele magazyno-
we, a pozostałe nieco ponad 700 mkw. na cele socjalno-biurowe32. Jedno-
cześnie firma zmieniała lokalizację swojej centrali, po wielu latach przeno-
sząc się z kompleksu przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie do budynku przy 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jest to zarazem adres wspomnianej już 
nowej spółki założonej kilka miesięcy wcześniej.

Księgarnie Świata Książki

Biorąc pod uwagę reprezentowany biznesowy potencjał, kolejną czołową 
siłą w segmencie stacjonarnej sprzedaży książek drukowanych jest sieć 
Księgarnie Świat Książki. Obecnie jest to struktura zarządzana operacyjnie 
przez spółkę Dressler, kontrolowana przez Ipopema Fundusz Inwestycyj-
ny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Za zaopatrzenie sieci odpowiada 
Firma Księgarska Olesiejuk.

Sieć należy do jednych z najszybciej rozwijających się detalicznych pod-
miotów na rynku książki, zwłaszcza w zakresie uruchamiania nowych księ-
garń, zlokalizowanych głównie w nowoczesnych galeriach handlowych.

[[ 32. „Nowe magazyny Matrasa”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 30 sierpnia 2016.
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Ostatnich kilka lat to okres dużych zmian strukturalnych i własnościo-
wych w sieci księgarń Świat Książki. W 2011 roku dotychczasowe księgarnie 
Świata Książki (wcześniej należące do Grupy Bertelsmann Media) rozpoczę-
ły działalność pod nowym brandem Weltbild, a ich oferta i charakter uleg- 
ły całkowitej niemal zmianie, oddalając się zdecydowanie od typowo księ-
garskiego profilu. Na przełomie 2012 i 2013 roku niemiecki właściciel firmy 
ogłosił decyzję o swoim wycofaniu się z polskiego rynku. W rezultacie sieć 
księgarń została wystawiona na sprzedaż, a kilka miesięcy później nowym 
właścicielem detalicznej części firmy Weltbild została wspomniana już spółka 
Dressler. Wiosną 2013 roku inwestor przejął 33 księgarnie oraz trzy punkty 
franczyzowe i wznowił ich działalność. W kolejnych miesiącach trwały inten-
sywne prace rozwojowe, podpisywano umowy na wynajem kolejnych lokali 
i uruchamiano nowe punkty sprzedaży, w tym w miejscach gdzie wcześniej 
działały sklepy sieci Notabene, przejęte od firmy dystrybucyjnej Platon. 

Strategia rozwoju spółki koncentruje się na otwieraniu nowych punktów 
sprzedaży w centrach handlowych. Znak firmowy księgarń to nowoczesna 
i przyjazna klientowi ekspozycja oferty, w której oprócz książek dostępny 
jest bogaty asortyment artykułów papierniczych oraz produktów służących 
edukacji i rozrywce (m.in. gry, upominki, zabawki).

Pod koniec 2015 roku w sieci działało już blisko 60 księgarń, rok póź-
niej – ponad 70 placówek, w tym w: Gdańsku (pięć), Gdyni (trzy), Rumii, 
Sopocie, Szczecinie (dwie), Warszawie (osiem), Wrocławiu (pięć), Zabrzu, 
Zielonej Górze, Koninie, Lublinie, Częstochowie, Lubinie, Białymstoku 
(dwie), Toruniu (dwie), Poznaniu (cztery), Rzeszowie, Wałbrzychu, Ra-
domiu, Opolu, Łodzi (sześć), Legnicy, Tomaszowie Mazowieckim, Woło-
minie, Kielcach (dwie), Gliwicach, Bydgoszczy (trzy), Koszalinie, Bielsku- 
-Białej, Jeleniej Górze, Katowicach (dwie), Krakowie (trzy), Olsztynie, Pile, 
Sosnowcu, Mielcu (dwie).

BookBook

W połowie 2015 roku działalność rozpoczęła nowa spółka Porozumienie 
Kultura Sp. z o.o., której współudziałowcami są m.in. podmioty z segmentu 
wydawniczego: Grupa Helion, Zysk i S-ka, Rebis, Prószyński Media, Czar-
na Owca, Publicat, poznańska hurtownia Super Siódemka oraz inwestor 
finansowy, którego reprezentantem we władzach spółki, pełniącym obo-
wiązki prezesa zarządu, jest Kristof Zorde, doświadczony menedżer debiu-
tujący w branży książkowej.

W październiku 2015 roku firma przejęła większościowy pakiet udzia-
łów Dom Książki Sp. z o.o. (w ostatnich latach kontrolowane kapitałowo 
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16 przez spółkę ABC Księgarnie), które było większościowym udziałowcem 
Gdańskiego Domu Książki. Od początku 2016 roku powstała, w wyniku 
tych zmian udziałowych, sieć księgarń pod marką BookBook, oparta na 
dotychczasowych punktach sprzedaży związanych z brandami Gdański 
Dom Książki, Dom Książki Białystok, Akrybia, ale także rozpoznawalnej 
stołecznej księgarni MDM. Łącznie w ramach sieci funkcjonuje ponad 70 
księgarń w ponad 30 miejscowościach, m.in. w Białymstoku, Siemiatyczach, 
Mońkach, Węgorzewie, Sokółce, Supraślu, Suwałkach, Piszu, Olecku, Rab-
ce, Warszawie, Krakowie, Tczewie, Łomży, Nowym Targu.

Łączny obrót realizowany w księgarniach, które zasiliły aktywa sieci Bo-
okBook kształtował się na poziomie ok. 45-50 mln zł.

Należy podkreślić, że działalność nowego, większościowego właścicie-
la białostockiej sieci dotyczy tylko sfery operacyjnej w obszarze sprzeda-
ży detalicznej, poza jego kontrolą pozostaje własność lokali zajmowanych 
przez księgarnie należące do sieci. Zmiany własnościowe zainicjowały sze-
reg zmian administracyjnych i logistycznych w samej spółce. W przeszłości 
księgarska firma opierała swój system dostaw na firmie Azymut, w 2016 ro-
ku rolę kluczowego dostawcy przejął jeden z jej udziałowców – hurtownia 
Super Siódemka.

Wiosną 2016 roku sieć zainicjowała proces rebrandingu, który w pierw-
szej kolejności objął kilkanaście najbardziej rentownych placówek. W ko-
lejnych miesiącach, w ramach rozwoju sieci, uruchomiono kilka nowych 
księgarń, m.in. w Złocieńcu i Krakowie.

Wspomniana poznańska hurtownia Super Siódemka od 2012 roku roz-
wija projekt Polskie Księgarnie, dotyczący grupy księgarń partnerskich, 
w ramach której znajduje się ponad 120 placówek z całej Polski. Celem pro-
jektu jest przede wszystkim współpraca w zakresie dostaw oferty książko-
wej i jej promocji w punktach sprzedaży detalicznej.

Bookszpan

Nowym podmiotem, który w kolejnych latach ma szansę zająć ważne miej-
sce na mapie stacjonarnej sprzedaży książek, jest sieć Bookszpan. To wspól-
ne przedsięwzięcie osób związanych w przeszłości z firmą Matras: Jana 
Sierackiego i Piotra Zelmana, w które kapitałowo zaangażowana jest także 
właścicielka Wydawnictwa Sonia Draga oraz Marcin Nowak, współwłaści-
ciel firmy dystrybucyjnej Dictum. Konkretnie mam 38 proc. I bardzo jestem 
z tego powodu zadowolona, a sieć rozwija się jakby od zera, bo nie przej-
mowała żadnych istniejących wcześniej księgarń, tylko tworzy własne. (…) 
Widać, że sieć się rozwija i to bez niepotrzebnego bagażu, jakim w przypad-
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ku przejmowania istniejącej sieci są funkcjonujące już wcześniej księgarnie. 
Wtedy do rozwiązania jest sporo problemów, zwłaszcza gdy przykładowe 
księgarnie handlowały wcześniej w dużej mierze podręcznikami. My mamy 
inną koncepcją – Bookszpanową. Z jednej strony wydaje się, że jest to ogrom 
pracy, bo budujemy sieć od zera, ale z drugiej strony nie mamy żadnego ba-
lastu za sobą – tłumaczy Sonia Draga33.

Firma prowadzi obecnie kilkanaście księgarń w miastach takich jak: 
Tomaszów Lubelski, Gdańsk, Warszawa, Racibórz, Wrocław, Czechowice- 
-Dziedzice, Jaworzno, Lubliniec, Kluczbork, Opole, Bytom czy Katowice.

Książnica Polska

Dla firm wywodzących się z tradycyjnego księgarstwa, w tym podmiotów, 
które w prywatne firmy księgarskie przeistoczyły się po zmianach ustrojo-
wych 1989 roku z państwowego monopolisty, jakim przez lata pozostawało 
Przedsiębiorstwo Dom Książki, przykładem nowoczesnego podejścia do 
detalicznej sprzedaży książek od wielu lat pozostaje firma Książnica Pol-
ska. Centrala znajduje się w Olsztynie, a sama firma – mimo iż historycz-
nie wywodzi się z północno-wschodnich regionów kraju, obecnie działa 
w kilkudziesięciu miejscowościach zlokalizowanych w różnych wojewódz-
twach. Księgarnie należące do sieci, a także współpracujące z nią w ra-
mach funkcjonującego od 2009 roku autorskiego programu „Partnerstwo 
dla Księgarń”, zlokalizowane są na obszarze: Mazowsza, Dolnego Śląska, 
Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. W połowie 2016 roku z firmą iden-
tyfikować można było łącznie 38 placówek. Od kilku lat roczne przychody 
sięgają poziomu 27-30 mln zł.

Program „Partnerstwo dla Księgarń” jest formą współpracy pomiędzy 
firmą zarządzaną przez Jerzego Okuniewskiego, a innymi prywatnymi 
księgarniami. Program pozwala zachować partnerowi niezależność oraz 
wzmacnia jego fundamenty organizacyjne i finansowe. Jednocześnie da-
je partnerowi dostęp do całego know-how Książnicy Polskiej, w tym fi-
nansowanie bieżącego asortymentu. Partner jest odpowiedzialny, w sen-
sie materialnym, za funkcjonowanie swojej placówki, ale ryzyko finansowe 
związane z zatowarowaniem księgarni pozostaje po stronie Książnicy Pol-
skiej. Ja natomiast posiadam niezależność taką, że w 95 proc. kształtuję cha-
rakter księgarni, w sensie autorów, tytułów, również pewnego asortymentu 
– przyznaje Krzysztof Kossakowski z księgarni Odeon w Giżycku, która 

[[ 33. Rozmowa z Sonią Dragą, właścicielką Wydawnictwa Sonia Draga, „Biblioteka Analiz” 
nr 18/2016.
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16 uczestniczy w programie olsztyńskiej firmy34. Dzięki partnerstwu można 
swobodnie budować ofertę księgarni, zamawiać towar, nie ponosząc kosz-
tów. Odpada zatem zaangażowanie finansowe oraz nawał pracy związa-
nej z księgowością oraz rozliczeniami z kontrahentami – wtóruje mu Piotr 
Krzemiński z warszawskiej księgarni Sylabus, która w ramach programu 
funkcjonuje od końca 2009 roku35.

Najistotniejszą cechą programu jest jego pozytywny wpływ na efektyw-
ność prowadzonej działalności wydawniczej, ponieważ po wejściu do pro-
gramu partnerskiego wzrastają obroty o ok. 20-30 proc.36 

Inne sieci księgarskie

Ważną rolę w segmencie sprzedaży detalicznej książek pełnią wieloasorty-
mentowe punkty zorganizowane według konceptu sieci HDS Polska. W jej 
skład wchodzą takie marki jak: Discover, Relay, Inmedio, 1 Minute, Virgin, 
Akapit, Inmedio Cafe. W ramach sieci działa ponad 500 sklepów. Połowa 
ma w ofercie książki. W ostatnich latach zaszły dynamiczne zmiany w ob-
szarze prezentacji oferty wydawniczej. W rezultacie coraz więcej salonów 
sieci HDS – w odbiorze klientów – przypomina klasyczne księgarnie, po-
nieważ ekspozycja książek stanowi kluczowy punkt w ich wizerunku.

Wyłącznym dostawcą książek do sieci HDS jest Firma Księgarska Olesie-
juk. Książkowa oferta sieci HDS koncentruje się na: nowościach, bestselle-
rach, literaturze pięknej i popularnej, książkach historycznych, literaturze 
faktu, poradnikach, literaturze motywacyjnej, komiksach, audiobookach 
oraz kolekcjach prasowych.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej polityki ofertowej, sieć odgrywa waż-
ną alternatywną rolę przy okazji wprowadzania głośnych książkowych pre-
mier, w tym także w zakresie ograniczonej wyłączności na wybraną ofertę. 
Tym samym zaczyna stanowić realną konkurencję wobec usług promocyj-
nych, oferowanych wydawcom i klientom przez pomioty takie jak Empik 
czy Matras.

Liderem rynku księgarskiego w regionie Podkarpacia jest firma Nova 
Duo, która od lat łączy aktywność w sprzedaży detalicznej, internetowej 
i hurtowej. W ostatnich latach firma utrzymuje 22 księgarnie stacjonarne 
zlokalizowane w 17 miastach regionu, hurtownię o zasięgu regionalnym 
oraz księgarnię internetową, która oferuje m.in. możliwość darmowego 

[[ 34. „Program Wsparcia Partnerstwo dla Księgarń”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 20 maja 2016.
[[ 35. Ibid.
[[ 36. Ibid.
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odbioru przesyłek w firmowych księgarniach stacjonarnych. W wyniku 
zmian zachodzących na rynku detalicznym, zwłaszcza utraty przycho-
dów ze sprzedaży oferty podręcznikowej oraz pogłębiającej się konkurencji 
opartej na walce cenowej, firma notuje systematyczny spadek przychodów. 
Obecnie roczne przychody firmy wynoszą ok. 20-22 mln zł.

Udział księgarstwa w rynku detalicznym

Udział księgarstwa detalicznego w rynku dystrybucji książek drukowa-
nych w Polsce wyniósł w 2015 roku 36 proc., notując spadek o blisko 2 proc. 
w stosunku do 2014 roku. Jest to trzeci rok z rzędu, w którym księgarstwo 
detaliczne odpowiada za mniej niż 40 proc. przychodów z tytułu sprzedaży 
detalicznej oferty książkowej w Polsce. Wcześniej, do 2013 roku przez po-
nad dekadę, udział tego segmentu w całym obrocie detalicznym produkcją 
książkową wynosił ok. 40 proc. 

Analizując dane historyczne, wyraźnie widoczna jest różnica w bieżącym 
znaczeniu tego segmentu rynku, a jego rolą w pierwszych latach transfor-
macji gospodarczo-ustrojowej po 1989 roku. Wystarczy przypomnieć tylko, 
że w 1995 roku udział księgarń wyniósł 62,5 proc. ogólnej wartości rynku 
detalicznego. Trzeba to z żalem powiedzieć, księgarnia straciła znaczenie 
instytucji kultury, stała się jednym z wielu punktów sprzedaży książek. 

Ostatni raz wzrost udziału segmentu księgarskiego w przychodach rynku 
nastąpił w 2010 roku. Niewielki wzrost z 40,2 do 40,8 proc. należało łączyć 
z dynamicznie rozwijającymi się w tamtym czasie największymi podmio-
tami sieciowymi, z Empikiem, Matrasem i Książnicą Polską z Olsztyna na 
czele. Był to zresztą okres, w którym obroty wydawców wzrosły o 3 proc. 
– z 2,86 do 2,94 mld zł, a obrót księgarski zanotował wzrost o 4,5 proc. – 
z 1,55 do 1,62 mld zł.

Rok 2011 przyniósł poważny kryzys. Z uwagi na perturbacje związane 
z wprowadzeniem 5 proc. stawki podatku VAT należy podzielić ten okres na 
dwie części. Pierwsza, związana z okresem przejściowym, charakteryzowa-
ła się znacznym spadkiem liczby nowych tytułów wprowadzonych na rynek 
(co zaowocowało niemal wygaszeniem sprzedaży nowości w tym czasie) 
i znacznymi spadkami sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 
2010 roku. Jednocześnie od ostatnich dni grudnia 2010 roku w księgarniach 
trwały remanenty, trzeba było zmienić ceny, ponownie oznakować towar, 
wprowadzić nowe ceny do systemów komputerowych, a zmiany nie doty-
czyły przecież wyłącznie książek, bo zmieniała się też z 22 na 23 proc. staw-
ka VAT na inne artykuły – jak np. oferta działu papierniczego czy szkolnego 
w wielu placówkach księgarskich. Remanenty oznaczały dodatkowe kosz-



76

RY
NE

K 
KS

IĄ
ŻK

I W
 P

OL
SC

E 
20

16 ty, dłuższy czas pracy, a w wielu przypadkach także realną utratę obrotów, 
bo nie każdy zdążył otworzyć księgarnię 2 stycznia już z nowymi cenami. 
Kolejny remanent nastąpił w maju, kiedy kończył się okres przejściowy na 
stawkę 0 proc. VAT dla tytułów wprowadzonych do obrotu przed 31 grud-
nia 2010 roku. Zmianom tym towarzyszyły przeceny i wyprzedaże, które 
w późniejszych miesiącach i latach na trwałe wrosły w krajobraz rodzime-
go rynku książki, ale przede wszystkim ogromne fizyczne zwroty towaru 
do hurtowników i do wydawców.

Według badań Biblioteki Analiz, sprzedaż w księgarniach liczona w ce-
nach wydawców w 2011 roku spadła z 1,2 do 1,1 mld zł. W 2012 roku war-
tość tej sprzedaży spadła do 1,07 mld zł. Kolejne lata to pogarszająca się 
sytuacja, w 2014 roku wartość rynku księgarskiego wynosiła już tylko 
940 mln zł w cenach zbytu wydawców i 1,33 mld zł w cenach detalicz-
nych. W 2015 roku mogliśmy właściwie mówić o stabilizacji, spadek war-
tości sprzedaży bez marży detalicznej wyniósł zaledwie 5 mln zł (w sumie 
935 mln zł). Wartość sprzedaży w cenach detalicznych zmalała z 1,33 mld 
do 1,3 mld zł.

W ostatnich latach marża księgarska utrzymuje się na podobnym uśred-
nionym poziomie, w wysokości ok. 36 proc. To oczywiście wynik kompro-
misowy, nacechowany różnicami między wysokością rabatów udzielanych 
poszczególnym typom podmiotów detalicznych przez wydawców i dystry-
butorów. Jednocześnie jest to efekt tendencji dotyczącej wzrostu kosztów 
pośredników pomiędzy wydawcą a detalistą, przede wszystkim firm dys-
trybucyjnych, odpowiedzialnych za składowanie, logistykę, zatowarowa-
nie i ekspozycję. 

Największy poziom rabatów uzyskuje sprzedaż internetowa, która wciąż 
ma dynamiczny wzrost przychodów, ale jednocześnie bardzo niską ren-
towność, gdyż przy dużych kosztach pracuje na bardzo niskich marżach, 
zarabiając na efekcie skali (lub nie zarabiając, bo z wynikiem finansowym 
różnie bywa). Mówiąc o sprzedaży w internecie trzeba pamiętać o platfor-
mach aukcyjnych, czyli przede wszystkim serwisie Allegro.pl. Tu sprzeda-
żą żądzą zupełnie inaczej kształtowane ceny.

Na pewien czas, zwłaszcza w latach 2010-2013, na znaczeniu zyskały tak-
że podmioty zajmujące się sprzedażą tzw. taniej książki. Jednak począwszy 
od 2013 roku rynek znalazł się w dynamicznym trendzie wyprzedażowym, 
w ramach którego rabaty uzyskiwane przez klientów ostatecznych w inter-
necie i w punktach stacjonarnych znacząco zbliżyły się do poziomu ofero-
wanego tradycyjnie przez podmioty z segmentu taniej książki. 

Określenie perspektyw rozwojowych segmentu księgarskiego wydaje 
się kwestią złożoną, również ze względu na fakt zawieszenia, w jakim zda-
je się przebywać idea ustawy o jednolitej cenie książki. Jednocześnie na 
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rynku próżno szukać siły, która wymogłaby na znaczącej grupie reprezen-
tantów tego środowiska, działań na co dzień nacechowanych pozytywnie 
pod względem etycznym. Czy ustawa o książce czy samoregulacja rynku? 
Oczywiście mamy wolny rynek, a widać, że przez ponad 25 lat rynek nie był 
w stanie poddać się samoregulacji. Zresztą wydaje się, że dla normalizacji 
rynku potrzebne są oba te elementy. Wyraźnie widać, że rynek jest niedo-
inwestowany, że wszystkim jego uczestnikom brakuje pieniędzy. Empikowi 
w sposób oczywisty nie podoba się rynkowa praktyka, według której bardzo 
dobre nowości oferowane są na rynku – ogólnie rzecz ujmując – poza księgar-
skim. To po prostu nie fair wobec rynku księgarskiego. Absolutnie zgadzam 
się, że takie praktyki w ujęciu średnio i długoterminowym oznaczają dewa-
luację książki, a także realne straty finansowe dla wydawców. Oczywiście 
chętnie „odszczekam” swoje słowa, jeżeli za rok, dwa, trzy dyskonty zaczną 
w Polsce regularnie handlować książką, w rozumieniu utrzymywania stałej 
oferty, z back katalogiem, przez 365 dni w roku – stwierdził Michał Toma-
niak, szef Działu Książki sieci salonów Empik podczas dyskusji na temat 
etyki w działalności na rynku książki, jaka odbyła się w ramach 20. Mię-
dzynarodowych Targów Książki w Krakowie37.

Alternatywne wobec tradycyjnych księgarń niezależnych jak i sieci 
księgarskich kanały dystrybucyjne wpłynęły na kształt zmian, które za-
szły w ostatnich latach. Jedną z takich zmian jest kreowanie księgarni jako 
miejsca przyjaznego klientowi, co umiejętnie wykorzystały silne ekono-
micznie salony multimedialne – jak sieć Empik – oraz – choć w znacznie 
mniejszej skali – również coraz modniejsze i częściej powstające nowe ini-
cjatywy biznesowe, realizowane w ramach konceptu kawiarnio-księgarni 
czy klubo-księgarni. Co warte podkreślenia, nowe podmioty księgarskie, 
które budowane są i funkcjonują według tak zarysowanych koncepcji, 
prowadzą jednocześnie działalność operacyjną według zmodyfikowanych 
założeń biznesowych. Na rynku działa coraz więcej młodych, ze stażem 
zawodowym nie przekraczającym pięciu lat, niezależnych księgarń i księ-
garzy, których biznesowe nastawienie, a przede wszystkim oczekiwania, 
znacznie różnią się od przyzwyczajeń i potrzeb księgarzy starszych na 
przykład o pokolenie. Moim zdaniem podręczniki w istocie rozleniwiły 
wielu księgarzy, którzy nie inwestowali w swoje firmy, w zasadzie żyjąc od 
sezonu do sezonu. (…) My od początku mieliśmy inny i chyba lepszy po-
mysł, którego słuszność dopiero od niedawna zaczyna dostrzegać rynek. 
Uznaliśmy, że nie ograniczamy się do sprzedaży podręczników, ale także 
zaczęliśmy działać u podstaw. (…) Mamy do tego możliwości, od samego 
początku postawiliśmy na liczniejszy personel, a więc zaakceptowaliśmy 

[[ 37. „Samokontrola rynku?”, „Biblioteka Analiz” nr 23/2016.
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16 związane z tym koszty. Nasze podejście sprawdza się biznesowo, od same-
go początku księgarnia notuje systematyczne wzrosty ze sprzedaży ksią-
żek. Oczywiście tak jak cały rynek mocno odczuliśmy spadek przychodów 
z oferty podręcznikowej. Jednak przez te pięć lat potrafiliśmy tak przygoto-
wać się na takie zdarzenia, że nie są one w stanie doprowadzić do upadku 
księgarni. Zresztą uważam, że nowe pokolenie księgarzy ma inne podej-
ście, także do realizowanych przychodów. Właściciele nowo otwieranych 
księgarń mniej oczekują jeżeli chodzi o zarobek – przekonuje Agnieszka 
Podgórska-Kryst, prowadząca Księgarnię Między Kartkami w Warszawie, 
dawniej znaną jako Księgarnia im. Baczyńskiego, zlokalizowaną przy ul. 
Stefana Żeromskiego 8138.

Od początku bieżącej dekady obserwujemy dynamiczny rozwój wicelide-
ra segmentu sprzedaży detalicznej książek, czyli sieci Matras, który mimo 
wciąż osiąganych niezłych wskaźników przychodów i rentowności, w la-
tach 2014-2016 notuje okres wyraźnego spowolnienia, a przede wszystkim 
nie radzi sobie z poziomem zobowiązań wobec dostawców, co w 2016 roku 
skutkowało m.in. kilkakrotnym wstrzymaniem dostaw nowości wydawni-
czych do sieci, a nawet zerwaniem umowy o współpracy handlowej przez 
wydawnictwo Muza.

Ponadto naśladując politykę dużych sieci księgarskich, jak Empik czy 
Matras, księgarnie indywidualne musiały bardziej otworzyć się na ak-
tywne wsparcie sprzedaży oferty swoich dostawców. Jednocześnie coraz 
więcej właścicieli księgarń indywidualnych świadomie rezygnuje z walki 
o klienta za pośrednictwem największych rynkowych bestsellerów. Gorą-
ce tytuły – przede wszystkim beletrystyczne – stały się w ostatnich latach 
obiektem tak brutalnej i zażartej walki konkurencyjnej, u podstaw której 
leżą olbrzymie promocje dla klientów ostatecznych, że coraz częściej nie 
trafiają do sprzedaży w księgarniach w momencie rynkowej premiery, 
a ich dystrybucja zajmuje w największym stopniu segment hurtowy, jak 
również konkretnych wydawców. Za ten trend odpowiada także inne zja-
wisko, czyli okresowych wyłączności na dany tytuł przyznawanych kon-
kretnym podmiotom detalicznym. W oczywisty sposób w największym 
stopniu dotyczy to rynkowego lidera stacjonarnej sprzedaży detalicznej, 
czyli sieci Empik. Ta praktyka od lat spotyka się z otwartą krytyką kon-
kurencji, szczególnie aktywną zwłaszcza ze strony tradycyjnych księga-
rzy. Jak często zdarza się na rynku wydawniczym, opinie na temat biz-
nesowych efektów takich praktyk nie mają jednolitego charakteru. Tak 
potrzebę wyłączności uzasadnia Michał Tomaniak, szef Działu Książki 

[[ 38. „Wiele prawd o rynku”, „Biblioteka Analiz” nr 21/2016.
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sieci Empik: Musimy i nie tylko dlatego, że chcemy, ale przede wszystkim 
dlatego, że Empik jest firmą, która ponosi obecnie największe inwestycje 
w polski rynek książki. Mimo naturalnych ograniczeń, jakie narzucają na 
nas koszty prowadzenia takiej działalności detalicznej, staramy się utrzy-
mywać najszerszą ofertę na rynku w tym obszarze. Poza tym, jeżeli prze-
analizujecie państwo ofertę publikacji, które trafiają do nas na wyłączność, 
to znajdziecie tam niewiele hiper bestsellerów klasy „A+”, a przede wszyst-
kim są to książki z klasy „A”, których sukces wydawniczy nie koniecznie 
dorówna rynkowemu fenomenowi Harry’ego Pottera39.

Jeżeli dodamy do tego postępującą deregulację rynku książki, gasnącą 
zawodową solidarność środowiskową, czy postępującą niezdolność do zwy-
kłej przyzwoitości i etyki, rysuje się niezwykle ponury obraz rynku, który 
wydaje się zmierzać w bardzo niebezpiecznym kierunku, wskazującym ra-
czej na perspektywę upadku niż harmonijnego rozwoju. 

Obroty na rynku księgarskim w latach 1995-2015

Lata 
Sprzedaż książek 

ogółem
w mln zł

Sprzedaż 
w księgarniach

w mln zł (w cenach
wydawców)

Sprzedaż 
w księgarniach

w mln zł (w cenach
detalicznych)

Procentowy udział 
w rynku

1995 640 400 540 62,5

1996 930 550 740 59,1

1997 1240 730 985 58,9

1998 1490 840 1140 56,4

1999 1730 890 1200 51,4

2000 1950 940 1270 48,2

2001 2100 910 1185 43,3

2002 2080 860 1160 41,3

2003 2090 860 1160 41,1

2004 2210 925 1250 41,9

2005 2460 960 1310 39,0

2006 2380 960 1315 40,3

2007 2600 1025 1405 39,4

2008 2910 1160 1570 39,9

2009 2860 1150 1555 40,2

2010 2940 1200 1620 40,8

2011 2710 1100 1580 40,6

2012 2670 1070 1530 40,1

2013 2680 1020 1480 38,1

2014 2480 940 1330 37,9

2015 2410 935 1300 36,0

[[ 39. Ibid.
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16 Rok 2015 był kolejnym z rzędu, w którym odnotowaliśmy spadek udzia-
łu księgarstwa indywidualnego w rynku. Jeszcze w 2010 roku wynosił on 
15 proc., a na koniec 2015 roku był trzykrotnie niższy. Tradycyjnie już 
w opozycji do tego segmentu stoi dynamika rynkowego udziału sieci księ-
garskich – w 2015 roku ich udział wzrósł z 28 do 30 proc.

Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w obrotach na rynku książki (w proc.)

Lata 19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Księgarnie
indywidualne

45 44 44 42 34 34 29 26 24 24 21 19 17 17 17 15 13 12 11 8 5

Sieci księgarskie 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 16 18 19 20 23 24 26 27 28 30

Domy książki 14 12 11 9 8 7 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1

Inne kanały 
dystrybucji

39 41 41 44 49 52 57 59 59 58 61 60 61 60 60 59 60 60 61 62 64

Kanały sprzedaży alternatywne do tradycyjnego stacjonarnego księgar-
stwa sieciowego i indywidualnego umacniają swoją dominującą pozycję – 
w 2015 roku ich udział wzrósł do 64 proc. Największą rolę w tym procesie 
odgrywa sprzedaż internetowa, która w omawianym okresie zanotowała 
kolejny wzrost – o 3 proc. – do wysokości 38 proc. całego rynku. Natomiast 
udział hipermarketów szacować można na 15 proc., co oznacza pewną sta-
bilizację, choć segment ten po raz kolejny odnotował 1 proc. spadku.

Chociaż temat sprzedaży bezpośredniej omawiamy osobno w dalszej 
części niniejszego tomu, to już w tym miejscu warto jednak podkreślić, że 
w 2015 roku udział sprzedaży klubowej i wysyłkowej spadł ponownie o po-
łowę i osiągnął niemal śladowy udział w wysokości 1 proc. rynku.

Pozytywną koniunkturę utrzymuje natomiast sprzedaż oferty książko-
wej realizowana przez punkty sprzedaży prasy, choć obecnie segment ten 
charakteryzuje specyfika kompletnie odmienna od tej z najlepszego dla tego 
segmentu okresu, czyli lat 2005-2007. W 2015 roku jego udział zanotował 
ponowny wzrost, tym razem o 1 proc.

Fragmentacja rynku dystrybucji (w proc.)1

Lata 19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Księgarnie 56 51 48 43 41 41 42 39 40 39 40 40 41 41 40 39 38 36

Kluby i wysyłka 24 26 26 29 30 30 29 26 26 25 25 21 17 12 10 5 2 1

Internet 0 1 1 2 3 4 5 5 7 10 13 15 18 21 25 30 35 38

Akwizycja 9 11 14 15 14 12 9 6 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Hipermarkety 5 7 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 16 16 17 16 15

Kioski z prasą 5 4 4 4 4 4 6 14 11 11 7 8 7 7 6 6 7 8

1 Bez tzw. partworków, czyli książek będących elementem wydawnictw ciągłych z numerem ISSN (np. kolekcje 
DeAgostini czy wydawnictwa Polskie Media Amer.com).
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Przyczyn pogarszającej się kondycji polskiego księgarstwa jest wiele. 
Oprócz wymienionych już czynników rynkowych, do najważniejszych 
przyczyn zewnętrznych należą:

 • zmiany w infrastrukturze handlowej i zmiany nawyków zakupowych 
konsumentów, w tym odpływ klientów z tradycyjnych dzielnic i ulic 
w centralnych punktach dużych miast na rzecz centrów handlowych, 
również rosnąca liczba wielkopowierzchniowych sklepów ogólnoasor-
tymentowych, które w swojej ofercie mają książki, rozwój handlu elek-
tronicznego i niskie początkowe koszty uruchomienia tego rodzaju dzia-
łalności,

 • coraz większa popularność alternatywnych rozrywek (gry komputero-
we, filmy DVD, internet),

 • coraz większy udział sprzedaży bezpośredniej w przypadku publikacji 
specjalistycznych czy sprofilowanych pod konkretne grupy odbiorców 
(prawników, menedżerów, finansistów),

 • zjawisko nielegalnej dystrybucji treści, które obecnie zdominował in-
ternet, a masowe kserowanie publikacji naukowych i akademickich 
w znacznej mierze zostało już zastąpione przez nieautoryzowaną wy-
mianę plików w sieci, a w największym stopniu dotyczy segmentu ksią-
żek zarówno fachowych, jak i beletrystyki.
Jednak na rynku nie brakuje także negatywnych opinii o aktywności 

księgarstwa niezależnego i jego zaangażowaniu w budowanie alternaty-
wy wobec dużych podmiotów sieciowych czy innych kanałów sprzedaży. 
Zarzuty te dotyczą m.in. realizacji od lat niemodyfikowanej polityki han-
dlowej, wizerunkowej i braku inicjatywy w obszarze aktywnego kreowa-
nia popytu.

Część z tak sformułowanych zarzutów jest oczywiście uzasadniona. Księ-
garz, myśląc o stabilności prowadzonego biznesu, nie zaryzykuje szerokie-
go zatowarowania w produkty, które nie gwarantują szybkiej rotacji i re-
alnej sprzedaży. Zatem działa na rynku według takich samych przesłanek 
biznesowych, które kierują konkurencyjnymi podmiotami sieciowymi czy 
internetowymi. Skala jego sprzedaży jest jednak dużo mniejsza, w rezulta-
cie zwykle pracuje na mniejszej marży, ma większy koszt zakupu towaru 
i wysokie koszty stałe. Receptą mogłoby być zbliżenie operacyjne, a mo-
że również właścicielskie istotnej części firm z tego segmentu. Księgarnie 
niezależne absolutnie mają szanse na dobre funkcjonowanie, tylko muszą 
pójść na kompromis w postaci jakiejś formy zjednoczenia. Na rynku jest 
wiele hurtowni, które chętnie obsłużą 200, 300 czy 500 księgarń, które mog- 
łyby liczyć na naprawdę dobre rabaty. Pomyślmy chwilę, na jaki rabat od 
wydawcy mógłby liczyć pojedynczy salon Empiku czy jedna księgarnia Ma-
trasa? Jestem pewien, że niezbyt duży. Co innego jeżeli po drugiej stronie stoi 
partner dysponujący przykładowo 200 punktami sprzedaży. Do księgarzy 
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13 mogę tylko zaapelować, żeby zacieśniali współpracę operacyjną i zakupów 
dokonywali jako grupa. Płaćcie wydawcom czy hurtowniom w terminach, 
a będziecie mogli liczyć na dużo lepsze rabaty. Czy to naprawdę taki duży 
problem? – takie pytanie do księgarń niezależnych kieruje Krzysztof Ole-
siejuk, współwłaściciel Firmy Księgarskiej Olesiejuk40.

Liczba placówek księgarskich i zatrudnionych  
w branży księgarskiej w latach 1999-2015

Lata Liczba  
placówek

Liczba  
pracowników

Średnia liczba etatów 
na 1 księgarnię

1999 2900 8200 2,83

2000 2770 7800 2,82

2001 2620 7400 2,82

2002 2520 6800 2,70

2003 2490 6600 2,65

2004 2520 6650 2,64

2005 2500 6600 2,64

2006 2470 6550 2,65

2007 2510 6700 2,67

2008 2580 6850 2,66

2009 2520 6730 2,67

2010 2450 6590 2,69

2011 2370 6440 2,72

2012 2250 6170 2,74

2013 2140 5790 2,79

2014 2050 5820 2,83

2015 1930 5750 2,97

W 2015 roku łączna liczba spadających księgarń zmalała o ok. 120 punk-
tów. To oczywiście wynik uśredniony, ponieważ w ostatnich latach mamy 
do czynienia z szybkim rozwojem kilku sieci księgarskich. Największą dy-
namikę w tym obszarze prezentują podmioty takie jak: Empik, Matras, 
Księgarnie Świat Książki, Bookszpan. Ta ostatnia stanowi modelowy przy-
kład zaangażowania segmentu wydawniczego w rozwój sektora sprzeda-
ży detalicznej. Od 2015 roku udziałowcem firmy jest Sonia Draga, wydaw-
ca największych bestsellerów ostatnich lat, z erotyczną serią E.L. James 
o Greyu oraz hitowymi powieściami Dana Browna na czele. Konkretnie 
mam 38 proc. i bardzo jestem z tego powodu zadowolona, a sieć rozwija się 
jakby od zera, bo nie przejmowała żadnych istniejących wcześniej księgarń, 
tylko tworzy własne. Widać, że sieć się rozwija i to bez niepotrzebnego baga-
żu, jakim w przypadku przejmowania istniejącej sieci są funkcjonujące już 
wcześniej księgarnie. Wtedy do rozwiązania jest sporo problemów, zwłaszcza 

[[ 40. „Wiele prawd o rynku”, „Biblioteka Analiz” nr 21/2016.
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gdy przykładowe księgarnie handlowały wcześniej w dużej mierze podręcz-
nikami. My mamy inną koncepcją – Bookszpanową. Z jednej strony wydaje 
się, że jest to ogrom pracy, bo budujemy sieć od zera, ale z drugiej strony nie 
mamy żadnego balastu za sobą – mówi właścicielka Wydawnictwa Sonia 
Draga41. Do końca 2016 roku firma ma prowadzić blisko 15 księgarń w kil-
kunastu miastach m.in. na Śląsku i Mazowszu.

W latach 2012-2015 silny był trend dotyczący zakładania nowych punk-
tów handlowych, w szczególnie atrakcyjnych lokalizacjach o dużym poten-
cjale sprzedażowym – przede wszystkim w nowo powstających galeriach 
handlowych. W kolejnych miesiącach zauważalny jest jednak nowy trend 
dotyczący stopniowego powrotu księgarń do potencjalnie atrakcyjnych ko-
munikacyjnie i sprzedażowo lokalizacji w dużych miastach.

Z drugiej strony, w 2016 roku wśród dystrybutorów panowało silne prze-
konanie, że wiele z tzw. niezależnych księgarń, które coraz dotkliwiej odczu-
wają brak możliwości sprzedaży podręczników na skalę sprzed 2014 roku, 
powinno ulec likwidacji już z końcem 2015 roku, jednak nieco nieodpowie-
dzialnie sztucznie wydłuża funkcjonowanie, stanowiąc potencjalnie wyso-
kie zagrożenie dla kontrahentów handlowych w razie zbyt późno podjętej 
decyzji o zakończeniu aktywności biznesowej.

Na rynku pozostaje coraz mniej miejsca dla księgarń „z poprzedniej 
epoki”, w których nie obowiązuje model samoobsługowy. Widoczny w ta-
beli powyżej wzrost liczby etatów na jedną placówkę księgarską (z 2,83 do 
2,97 etatów) to tendencja zapoczątkowana w 2009 roku, która stanowi re-
zultat coraz większego udziału w liczbie księgarń ogółem placówek siecio-
wych. Małe rodzinne księgarnie, tradycyjnie często w ogóle nie zatrudnia-
ją pracowników, wszystkim zajmują się sami właściciele, żony, mężowie, 
dorosłe dzieci.

Niestety przez blisko dwie i pół dekady funkcjonowania wolnego rynku 
wydawniczego w Polsce nie udało się wypracować jednorodnej klasyfika-
cji, w oparciu o którą można by jednoznacznie ustalić, który podmiot jest 
księgarnią, a który nie. Każda z funkcjonujących statystyk rządzi się swo-
imi prawami i wystarcza drobna nawet zmiana wskaźników, by całkowicie 
odwrócić, a nawet zaprzeczyć ogólnorynkowym trendom.

Jesienią 2015 roku, dzięki współpracy Instytutu Książki, Polskiej Izby 
Książki oraz firmy analitycznej Biblioteka Analiz, powstała Ogólnopolska 
Baza Księgarń – bezpłatny portal internetowy, informujący o istniejących 
księgarniach ze wskazaniem na ich lokalizację, produktowy profil i reali-
zowane aktywności. W OBK publicznie dostępne są dane o charakterze 

[[ 41. Rozmowa z Sonią Dragą, właścicielką i prezesem Wydawnictwa Sonia Draga, „Biblioteka 
Analiz” nr 18/2016.
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16 lokalizacyjnym (nazwa księgarni, ulica, numer budynku, numer lokalu, 
kod, miejscowość, województwo, powiat, telefony, adres email, adres stro-
ny www) oraz informacyjno-komercyjnym (nazwa sieci księgarskiej, rok 
otwarcia, rok prywatyzacji, oferta asortymentowa, rodzaj księgarni, liczba 
wydarzeń prowadzonych w księgarni).

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania OBK w zasobach bazy zna-
lazły się dane ponad 1720 księgarń, co oznacza średnio 107 placówek na 
województwo42. Ponad 80 podmiotów zarejestrowanych na portalu okre-
śla się mianem klubokawiarni. We wrześniu 2016 roku aż 70 proc. księgarń 
zarejestrowanych w bazie miało charakter ogólnoasortymentowy, a kolejne 
8 proc. ogólnoasortymentowy i edukacyjny. Udział księgarń specjalistycz-
nych różnych typów, w tym stricte edukacyjnych, naukowych i popular-
nonaukowych, religijnych czy dziecięcych nie przekraczał 4 proc. Co cie-
kawe, ponad 60 proc. z księgarń obecnych w bazie prowadziło równolegle 
sprzedaż stacjonarną i internetową.

Zanim przejdziemy do omówienia najważniejszych sieci księgarskich 
oraz czołowych księgarń indywidualnych, przyjrzyjmy się krótkim cha-
rakterystykom innych, konkurencyjnych wobec księgarstwa, form sprze-
daży, w których występuje bezpośrednia relacja pomiędzy klientem a sprze-
dawcą.

Alternatywne punkty sprzedaży

Z roku na rok alternatywne kanały stacjonarnej sprzedaży książek zyskują 
coraz większy udział w polskim rynku. Utrata przez księgarnie stacjonar-
ne kluczowej pozycji wśród podmiotów skoncentrowanych na stacjonar-
nej sprzedaży detalicznej, to m.in. wynik rynkowej koniunktury charak-
terystycznej nie tylko dla branży książkowej, ale dla całego segmentu retail 
i dystrybucji produktów rozrywkowych.

Proporcje są jednak dość złożone. Niektóre z alternatywnych kanałów 
są stale rozwijane, notując systematyczne wzrosty sprzedaży, inne po za-
kończeniu okresu pierwotnych sukcesów, naznaczonego pewnym odium 
nowości i zainteresowania klientów, generują coraz wyższe poziomy zwro-
tów, co dowodzi spadku efektywności, a zatem również rentowności tego 
obszaru.

W obliczu postępującej ofensywy ze strony sprzedaży internetowej, dys-
trybutorzy starają się optymalizować wyniki osiągane dzięki wykorzystaniu 
alternatywnych kanałów dystrybucji, co odbywa się kosztem przede wszyst-

[[ 42. Za: www.obk.pik.org.pl.
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kim tradycyjnych księgarń. Należy pamiętać również, że każdy z tych kana-
łów ma swoją specyfikę, która odzwierciedla oczekiwania klientów – przede 
wszystkim, co do charakteru oferty i proponowanych cen książek.

Paradoksalnie, dla firm dystrybucyjnych, czy wydawców decydujących 
się na bezpośrednią współpracę, część z alternatywnych kanałów sprzeda-
ży jest – biorąc pod uwagę koszty obsługi dostaw czy wysokość realizowa-
nej marży – mniej atrakcyjna niż segment tradycyjny. Nie rzadko jednak 
za takim modelem przemawia potencjał sprzedażowy, którego gwarantem 
jest odpowiednie sformatowanie oferty.

Dlatego też, z uwagi na potrzebę optymalnej dywersyfikacji sprzedaży, 
dla poszczególnych typów publikacji tworzy się przestrzeń, która byłaby 
naturalnym miejscem odwiedzin klienta potencjalnie zainteresowanego za-
kupem produktu o danej charakterystyce. Przykładowo, oferta wydawców 
publikacji dziecięcych od lat obecna jest w asortymencie nie tylko najwięk-
szych sieci handlowych czy lokalizowanych na mniejszych powierzchniach 
sieciowych sklepów o charakterze wielobranżowym, ale jednocześnie firmy 
te chętnie angażują się we współpracę z podmiotami z branży parentingo-
wej – sklepami odzieżowymi i z zabawkami dla dzieci.

Innym przykładem jest aktywność wydawców z sektora kartograficz-
nego i turystycznego, dla których ważnym kanałem dystrybucji pozostają 
stacje paliw, czy sklepy z ofertą sprzętu turystycznego. Choć w przypadku 
stacji benzynowych stałym zjawiskiem stała się również sprzedaż popu-
larnej beletrystyki, książek z gatunku literatury faktu (biografii, książek 
wspomnieniowych, książek historycznych), a także audiobooków. Dodat-
kowo stacje paliw stały się coraz powszechniej wykorzystywanym elemen-
tem rynku dystrybucji książek, jako punkty odbioru zamówień z księgarń 
internetowych.

Inny przykład alternatywnego kanału sprzedaży stanowią kioski para-
fialne, od lat wykorzystywane przez wydawców katolickich, choć w opinii 
tego środowiska, ich potencjał jest obecnie wykorzystywany w znacznie 
mniejszym stopniu niż miało to miejsce w przeszłości, np. w latach 90. po-
przedniego wieku.

Książka w hipermarketach

Rynkowy udział sprzedaży książek w sieciach marketów w 2015 roku sza-
cujemy na ponad 15 proc., co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu z po-
przednim rokiem. Wyrażona w liczbach bezwzględnych wartość sprzedaży 
w marketach wyniosła ok. 380 mln zł, co z kolei oznacza spadek o 22 mln zł 
(spadek o 5,5 proc).
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16 Specyfika handlu w sieciach marketów i dyskontów związana jest z kon-
kretnymi wymaganiami wobec samych produktów oraz warunków handlo-
wych. Książki muszą być odpowiednio sprofilowane (tematycznie, graficznie 
i cenowo), zgodnie z wymaganiami zakupów impulsowych. Także warunki 
handlowe narzucane przez sieci należą do bardzo wymagających, stąd tak 
niewielka liczba podmiotów współpracujących z nimi na stałe − sieci pracują 
średnio na marży w granicach 45-50 proc. ceny sprzedaży w sklepie.

Pierwsza sprawa to konieczność pewnego rodzaju wierności wydawcy wo-
bec partnerów handlowych, z którymi pracuje od wielu lat – nawet, a może 
zwłaszcza w przypadku sytuacji, w której wydawcy trafia się prawdziwy be-
stseller. Wydaje się, że te najpopularniejsze premierowe tytuły nie powinny 
trafiać do sprzedaży w marketach obok przysłowiowej „pietruszki”, bo pro-
wadzi to do prostej dewaluacji książki – twierdzi Danuta Skóra, dyrektor 
w SIW Znak43. 

Stosunek do marketów, jako kanału dystrybucji oferty książkowej, wy-
znacza niecodzienny wspólny front wielu na codzień konkurujących ze so-
bą środowisk branży wydawniczej. Empikowi w sposób oczywisty nie podo-
ba się rynkowa praktyka, według której bardzo dobre nowości oferowane są 
na rynku – ogólnie rzecz ujmując – poza księgarskim. To po prostu nie fair 
wobec rynku księgarskiego. Absolutnie zgadzam się, że takie praktyki w uję-
ciu średnio i długoterminowym oznaczają dewaluację książki, a także real-
ne straty finansowe dla wydawców. Oczywiście chętnie „odszczekam” swoje 
słowa, jeżeli za rok, dwa, trzy dyskonty zaczną w Polsce regularnie handlo-
wać książką, w rozumieniu utrzymywania stałej oferty, z back katalogiem, 
przez 365 dni w roku – stwierdził Michał Tomaniak, szef Działu Książki 
sieci Empik44.

Tak z kolei specyfikę tego rodzaju działalności dystrybucyjnej komen-
tuje Adam Zegiel, wiceprezes firmy dystrybucyjnej Ateneum: Nie jest to 
łatwy rynek i choć przyjemnie robi się przy jednym stoliku sześciocyfrową 
transakcję, bo takie również się zdarzają, ale cechą charakterystyczną tego 
typu transakcji bywają zwroty na poziomie 50-60 proc. książek nie do koń-
ca dobrych jakościowo, dla których niezwykle trudno znaleźć jeszcze miej-
sce na rynku. To zabija całą marżę, którą można wygenerować na takich 
przedsięwzięciach. Jak na razie nie staramy się podbijać tego sektora rynku, 
choć trudno powiedzieć, do czego zmusi nas sytuacja w branży za rok czy 
dwa lata45.

[[ 43. Za: „Samokontrola rynku?”, „Biblioteka Analiz” nr 23/2016.
[[ 44. Ibid.
[[ 45. Rozmowa z Adamem Zegielem, współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu firmy 

dystrybucyjnej Ateneum, „Biblioteka Analiz” nr 12/2015.
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Ostatnie lata, to okres konsekwentnych zmian w strukturze sprzedaży 
oferty książkowej w marketach. Wyznaczają ją zjawiska takie, jak postępu-
jący spadek wartości i wolumenu sprzedaży realizowanej w tradycyjnych 
wielkopowierzchniowych ogólnoasortymentowych hipermarketach, rów-
noważone przez wzrost koniunktury oferty książkowej i generowanej sprze-
daży w sieciach dyskontowych oraz mniejszych podmiotach sieciowych, 
które prowadzą dystrybucję oferty stricte wyselekcjonowanej, zarówno pod 
względem typów prezentowanych publikacji, jak i ceny.

Inne zjawiska charakteryzujące tę część rynku dystrybucji, to wyraźne 
przesunięcie się zainteresowania konsumentów sklepów wielkopowierzch-
niowych z beletrystyki i publikacji turystycznych na rzecz literatury po-
radnikowej, hobbystycznej, także pozycji wspomnieniowych, o tematyce 
historycznej i biografii.

Na osobną uwagę zasługuje także szeroko pojęta książka dla dzieci. Od-
notowujemy szybki wzrost sprzedaży zarówno oferty stricte literackiej (kla-
syka baśni i bajek, poezja dla dzieci), jak również publikacji o charakterze 
okołoedukacyjnym i rozwojowym, z jednej strony stanowiących autorską 
produkcję polskich wydawców wykorzystujących, a z drugiej wykorzy-
stujących uznane globalne brandy produktowe, dzięki czemu wspierane 
również od strony promocyjnej na innych rynkach, na przykład w branży 
zabawkowej oraz przez komunikację w innych mediach, jak: telewizja, pra-
sa dziecięca, gry czy internet. Szacuje się, że sprzedaż publikacji dla dzie-
ci odpowiada za ok. 1/3 przychodów ze sprzedaży książek realizowanego 
w omawianym segmencie.

Czołowi dostawcy asortymentu wydawniczego do tego kanału dystrybu-
cji to niezmiennie Firma Księgarska Olesiejuk i Platon, choć na przestrze-
ni roku do sprzedaży trafiają także zestawy publikacji przygotowanych 
przez wybranych wydawców.

Obie firmy odpowiadają za dostawę oferty mieszanej, czyli pochodzącej 
od różnych wydawców, przy czym funkcjonujące w strukturach pierwszego 
z tych podmiotów Wydawnictwo Olesiejuk znajduje się w ścisłej czołów-
ce marek wydawniczych nie tylko najszerzej prezentowanych w punktach 
sprzedaży, ale również generujących najwyższe przychody. W tym kanale 
znakomicie radzą sobie również inne podmioty wyspecjalizowane w pro-
dukcji wydawniczej skierowanej do młodszych odbiorców, jak: Wilga, Zie-
lona Sowa, czy Ameet. 

W skali całego segmentu największą dynamikę wzrostu przychodów 
i wolumenu sprzedaży notuje należąca do firmy Jeronimo Martins sieć 
Biedronka. Komercyjny sukces sieci zbudowano dzięki inwestycji w sklepy 
o mniejszej powierzchni, zlokalizowane przede wszystkim w mniejszych 
miejscowościach, a dopiero potem zagościły one także w największych  
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16 miastach. Na koniec 2015 roku firma działała w oparciu o ponad 2260 skle-
pów. W odniesieniu do sprzedaży oferty książkowej, firma przyjęła jedno-
cześnie kilka modeli. Podstawowym z nich jest sprzedaż akcyjna, zakła-
dająca ograniczoną liczbę kilkudziesięciu tytułów o określonej tematyce 
lub charakterze sezonowym, w okresie do dwóch tygodni. Sprzedaż oferty 
książkowej ma charakter uniwersalny, co oznacza, że prowadzi ją każdy 
sklep sieci. Handel książką skupiony jest w dziale o nazwie „Biblioteka Bie-
dronki”. Choć w przypadku największych rynkowych hitów Biedronka nie 
stroni również od pokusy organizowania sprzedaży promocyjnej takiego 
tytułu w cenie… najniższej na rynku.

Pierwszym dostawcą oferty książkowej do portugalskiej sieci była Firma 
Księgarska Olesiejuk. Drugim największym dostawcą do sieci jest Platon. 
Obie firmy notują regularny, dochodzący do kilkunastu procent w ska-
li roku, wzrost obrotów na współpracy z tym partnerem. Charakterystyką 
dystrybucji w tym kanale jest znacznie niższa cena niż ta, po której ofero-
wane są te same tytuły w tradycyjnych punktach detalicznych. W praktyce 
ceny książek dostępnych w sieci są niższe od oficjalnych cen okładkowych 
nawet o 35 do 60 proc., w zależności od typu publikacji, akcji promocyjnej 
i charakteru dostawcy 35 do 50 proc.

W sieci Biedronka najlepiej sprzedaje się literatura komercyjna − jednak 
ważne miejsce zajmuje książka dziecięca służąca zarówno rozrywce, jak 
i edukacji pozaszkolnej, tytuły popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży 
(leksykony, pozycje językowe), także edycje kieszonkowe, publikacje kar-
tograficzne oraz podróżnicze, poradniki i publikacje dla hobbystów (zdro-
wie, kulinaria, ogród, motoryzacja).

Z roku na rok sieć Biedronka generuje coraz wyższy wolumen sprze-
daży, na co wpływ ma nie tylko zwiększająca się liczba prowadzących ją 
punktów, ale również systematycznie rosnąca efektywność w przeliczeniu 
na jeden sklep. Ten pozytywny trend udaje się utrzymać, mimo iż od kilku 
lat książki coraz częściej muszą w niej konkurować o sprzedażowe miej-
sca m.in. z: filmami na płytach DVD, grami komputerowymi, zabawkami, 
materiałami edukacyjnymi, artykułami papierniczymi itp.

W obszarze obrotu ofertą wydawniczą Biedronka podejmuje także wła-
sne inwestycje, jak choćby specjalna oferta językowa w postaci „Fiszek” do 
nauki angielskiego dla dorosłych oraz dla dzieci. Inna ważna inicjatywa re-
alizowana na tym polu, to zainaugurowany w pierwszej połowie 2015 roku 
konkurs „Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”. Konkurs 
składał się z dwóch etapów: w pierwszym, spośród ponad 4000 zgłoszeń 
wyłoniony został najlepszy tekst książki dla dzieci w wieku 4-10 lat, w dru-
gim – z ponad tysiąca przesłanych kompletów ilustracji wybrano najlepsze 
prace, obrazujące zwycięski tekst. Autorki tekstu – Katarzyna Szestak i ilu-
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stracji – Natalia Jabłońska, zwycięskiej publikacji o finalnym tytule „Sza-
ry domek” otrzymały nagrody pieniężne (po 100 tys. zł każda), a premiera 
zwycięskiej książki w ofercie sieci odbyła się 30 listopada. Książka dostępna 
była w cenie 9,99 zł. Jej sprzedaż osiągnęła poziom 30 tys. egz. i przyniosła 
sieci przychód w wysokości 299,7 tys. zł46. W lutym 2016 roku wystartowa-
ła druga edycja akcji, w wyniku której do sprzedaży w sklepach sieci trafi-
ła publikacja autorstwa kolejnego kobiecego duetu: Monika Radzikowska 
(tekst) i Monika Biała (ilustracje).

Największy dyskontowy konkurent Biedronki, czyli niemiecki Lidl, 
stopniowo rozszerza aktywność na polu dystrybucji oferty książkowej, ale 
w skali całego roku sieć notuje znacznie mniejszą liczbę akcji sprzedażo-
wych dedykowanych książkom i w tym obszarze obie firmy dzieli wyraź-
ny dystans. Choć od 2013 roku książka pełni bardzo specyficzną, a zara-
zem niezwykle ważną funkcję w strategii budowania wizerunku sieci Lidl 
w Polsce. Największy nakład od lat, książka która z końcem roku trafia pod 
strzechy, do grubo ponad miliona klientów sieci Lidl (ostatnie komunikaty 
sieci mówią o nakładzie podstawowym na poziomie miliona egzemplarzy 
i dodruku w wysokości 200 tys. egz.), czyli zbiór 104 przepisów kulinarnych 
„Pascal kontra Okrasa”, to atrakcyjny edytorsko gadżet, ładnie wydruko-
wany, w twardej oprawie, elegancko złożony, z dobrymi zdjęciami. Gadżet, 
ale czy książka? Ktoś, kto zadecydował w Lidlu o tej publikacji, z książkami 
raczej ma niewiele wspólnego. Ta publikacja nie zawiera prócz samej treści 
i nazwisk autorów przepisów żadnych informacji, nic na temat wydawcy, 
nie ma numeru ISBN, nie ma redaktora, autora fotografii, twórcy koncepcji 
graficznej etc. Oczywiście, nie musi nic mieć, to nie przestępstwo, ale jednak 
świadczy o zupełnym braku kultury edytorskiej. W milionowym nakładzie 
trafia do czytelników książka, która z tradycją edytorską nie ma nic wspól-
nego. Będzie na milionach półek, ale raczej nie trafi do Biblioteki Narodo-
wej. Być może jej wydawca nawet nie wie, że taka instytucja istnieje − pisał 
Łukasz Gołębiewski o tym niewątpliwym wydawniczym fenomenie, choć 
pozostającym niemal poza właściwym rynkiem wydawniczym47.

Książka nie była dostępna w tradycyjnej sprzedaży − można było otrzy-
mać ją w marketach sieci Lidl, wydając na zakupy sześć razy po 50 zł. Sza-
cowany koszt wydania publikacji mógł osiągnąć nawet 10 mln zł, nie licząc 
kosztów promocji tego projektu. Niezwykłego jeszcze z innego powodu, ponie-
waż w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie 2013 roku stał się on bardzo 
popularnym produktem oferowanym w serwisie aukcyjnym Allegro.pl, śred-
nio w cenie 30 zł. Tymczasem branżowym wydawcom książek kucharskich 

[[ 46. „30 tys. sprzedanych egzemplarzy”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 23 lutego 2016.
[[ 47. Łukasz Gołębiewski „Milionowy gadżet”, „Biblioteka Analiz” nr 27/2013.
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16 takim, które mają swoich redaktorów, korektorów i numery ISBN, Lidl za-
pewne nieco popsuł świąteczny nastrój48.

W kolejnym roku Lidl zamiast książki kucharskiej podczas przedświą-
tecznej akcji promocyjnej zaoferował… noże kuchenne. Kolejny kulinarny 
poradnik, tym razem z przepisami na desery, pojawił się jednak w podob-
nym systemie na Wielkanoc 2015 roku, kiedy ponownie rozdano – jako 
premię za zakupy – około ćwierć miliona książek. Trend ten kontynuowano 
także w tym samym roku w okresie poprzedzającym święta Bożego Naro-
dzenia („Ryby są super” Karola Okrasy i Doroty Welmann).

Książki dyskontu były dotąd wydawniczymi hitami. Pierwsza publikacja 
miała milion egzemplarzy, druga już półtora, a trzecia aż 2 mln. A to spra-
wiało, że sieć dyskontów stawała się jednym z największych wydawnictw 
w Polsce – o trzech pierwszych książkowych akcjach Lidla pisał Sebastian 
Ogórek na portalu WP Finanse49. W listopadzie 2016 roku Lidl skrócił okres 
promocyjny, stąd niższe nakłady, ale za to wprowadził dwie książki: „Kuch-
nia polska” Karola Okrasy (milionowy nakład) oraz – wprowadzoną niemal 
równolegle – „Cukiernię Lidla” Pawła Małeckiego (podobny nakład).

Hipermarkety stanowią istotny kanał dystrybucji książek od ponad 
15 lat. Od wielu lat „klasyczne” hipermarkety notują jednak spadki sprze-
daży. Sprzedaż nie rośnie, rentowność jest coraz niższa, a schyłek hipermar-
ketów to bezpośredni efekt dynamicznego rozwoju sieci dyskontowych.

Książki dostępne są również w sieciach hipermarketów budowlanych 
takich jak: Castorama, Praktiker, OBI czy Leroy Merlin. Dostępna oferta 
to przede wszystkim książki fachowe (np. informatyczne albo budowlane) 
oraz pozycje poradnikowe przeznaczone dla hobbystów (przede wszystkim 
z kategorii „dom i ogród”).

Ponadto od 2009 roku Firma Księgarska Olesiejuk dystrybuuje książki 
do sieci marketów z elektroniką: Saturn i Media Markt (Grupa Metro AG). 
Obecnie w ofercie obu sieci dostępne są książki z kilkudziesięciu katego-
rii, w tym: książki beletrystyczne (klasyka literatury, sensacja, kryminały, 
thrillery, romans, powieści obyczajowe, fantastyka, literatura młodzieżo-
wa), poradniki, książki dla dzieci, literatura faktu, słowniki, książki o ar-
chitekturze, sztuce, fotografii, albumy itd. Asortyment ten uzupełniają wy-
dania kieszonkowe oraz audiobooki na płytach CD.

W dalszym ciągu największe ze wszystkich hipermarketów powierzch-
nie na ekspozycje książek przeznaczają: Carrefour, Tesco i Auchan, któ-
re oferują jednorazowo nawet do ponad 2000 tytułów, a więc zaledwie 

[[ 48. Ibid.
[[ 49. „Lidl znowu rozdaje książki”, www.finanse.wp.pl z dn. 4 listopada 2016. 
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20-25 proc. oferty, którą jest w stanie zaprezentować duża wielkomiejska 
księgarnia.

Stopniowo, choć stosunkowo powoli – np. w porównaniu z Biedronką – 
rośnie znaczenie dystrybucji książek w mniejszych sieciach handlowych, 
jak: Żabka, Lewiatan czy Stokrotka, które koncentrują się na oferowaniu 
klientom bardzo wąskiej prezentacji oferty, głównie o charakterze mass-
marketowym, książek dla dzieci i popularnej beletrystyki (romans, krymi-
nał, sensacja), także publikacji poradnikowych i hobbystycznych.

Pewnego rodzaju zawód towarzyszy natomiast historii rozwoju dystry-
bucji książek w sklepach drogeryjnych (Rossmann, Hebe, Natura), która 
szczególnie dynamicznie zadebiutowała na początku bieżącej dekady, a na-
stępnie stopniowo traciła na znaczeniu promocyjnym i sprzedażowym.

Wartość sprzedaży w hipermarketach w latach 1998-2015 (w mln zł)

Lata 19
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02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Wartość 
sprzedaży

75 121 137 147 166 188 199 246 262 312 349 372 412 432 429 455 402 380

Księgarnie prasowe

Choć najlepszy okres dla tego kanału dystrybucji oferty książkowej przy-
padł na drugą połowę poprzedniej dekady, w ostatnich latach notujemy 
stopniowe ożywienie w tym obszarze działalności wydawniczej i sprze-
dażowej.

W 2016 roku udział sprzedaży książek w punktach kolportażu prasy 
wzrósł z 7 do 8 proc., co przekłada się na przychód w wysokości 155 mln zł. 
Rok wcześniej udział sprzedaży książek w punktach kolportażu prasy wzrósł 
z 6 do 7 proc., co przy malejącym rynku w ujęciu ogólnym i tak przełożyło 
się na spadek o 10 mln zł, do 151 mln zł.

Ostatnie lata przyniosły stopniowy wzrost liczby serii wydawniczych do-
stępnych w punktach sprzedaży prasy. Choć ich liczbę i wolumen produk-
cyjno-sprzedażowy trudno porównywać z okresem najlepszej koniunktu-
ry, to na rynku rysuje się pewien wzrost zainteresowania tak sprofilowaną 
ofertą, towarzyszącą najprężniej działającym tytułom prasowym. 

Należy jednocześnie pamiętać, że analizując sprzedaż w księgarniach 
prasowych mamy na myśli zarówno tytuły książek dodawanych do pism, 
jak i serie wydawnicze funkcjonujące niezależnie od nich, ukazujące się 
regularnie (np. co tydzień). Przy czym w analizie tej nie uwzględniamy 
tzw. partworków, samoistnych serii wydawanych np. przez DeAgostini czy 
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16 Hachette, które w formie kolekcji sprzedają zarówno książki (np. seria „Bi-
blioteka II Wojny Światowej”) jak i zabawki oraz rozmaite bibeloty, które 
można oferować hobbystom w długich seriach.

W latach 90. o sukcesie sprzedaży książek w punktach prasowych decy-
dowały komercyjne wyniki dystrybucji tasiemcowych serii wydawnictw 
Harlequin czy PolNordica, choć przez długi czas ważnym graczem było 
też wydawnictwo Prószyński i S-ka ze swoją „Biblioteczką Poradnika Do-
mowego”.

W pierwszej dekadzie XXI wieku prawdziwym hegemonem tego seg-
mentu był koncern Agora (współpracujący w tym zakresie m.in. z polsko- 
-hiszpańską firmą Mediasat). Efektywnie wykorzystywany przez kilka lat 
przez firmę koncept produktowy zapoczątkowany został edycją kolekcji 
słynnych powieści XX wieku. Pierwszą pozycją było „Imię róży” Umber-
to Eco, książka została bezpłatnie dołączona do ogólnopolskiego wydania 
„Gazety Wyborczej”. Jej nakład wyniósł 600 tys. egz. 

W kolejnych latach do sprzedaży trafiały wyselekcjonowane i sprofilo-
wane serie, głównie o charakterze referencyjnym: encyklopedie, leksykony 
i słowniki, ale również: atlasy, samouczki i kursy językowe, przewodniki, 
publikacje poradnikowe, książki dla dzieci (wybory klasycznych baśni i ba-
jek), mapy, romanse, powieści kryminalne i sensacyjne, powieści fantasy 
i science fiction, komiksy, audiobooki. Kolekcje książkowe zawsze stano-
wiły połączenie szansy na zwiększenie przychodów i efektywnego narzę-
dzia do budowy własnego wizerunku, choć z biegiem czasu i wraz ze stop-
niowym nasycaniem się rynku, efektywność tego konceptu biznesowego 
systematycznie spadała.

Obecnie wydawnicza działalność Agory ma zgoła odmienny charakter, 
znacznie bardziej zbliżony do standardowej aktywności edytorskiej. Przy-
chody koncernu Agora ze sprzedaży publikacji opracowywanych w dziale 
Projektów Specjalnych w dużej mierze decydowały o obrazie tego rynku 
w kolejnych latach. Obecnie pion Projekty Specjalne obejmuje m.in. dzia-
łalność Wydawnictwa Agora oraz działalność związaną z produkcją fil-
mów.

W 2004 roku ze sprzedaży pierwszej kolekcji Agora zanotowała przychód 
w wysokości 58,5 mln zł (w cenach, po jakich sprzedawane były kolporte-
rom – fakt, że ich formalnym wydawcą pozostawał Mediasat). W 2005 roku 
było to już 181 mln zł, ale część przychodów pochodziła ze sprzedaży do-
łączanych do kolekcji płyt CD i DVD. W kolejnym roku firma odnotowała 
spadek sprzedaży w tym obszarze – do 123 mln zł, a w 2007 roku kolejny 
wzrost, tym razem do poziomu 127,2 mln zł (3 proc.). W 2008 roku przycho-
dy firmy z tego tytułu spadły o połowę, do 63,2 mln zł, a w 2009 roku ponow-
nie wzrosły – do 79,8 mln zł. 2010 rok to okres kolejnego spadku (o 26 proc.) 
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– tym razem do 58,7 mln zł, kiedy koncern sprzedał ok. 2,5 mln książek 
i książek z płytami DVD lub CD. 2011 rok także stał pod znakiem spad-
ków – przychody koncernu z projektów specjalnych wyniosły 49,4 mln zł, 
a wolumen sprzedaży zamknął się liczbą 1,6 mln egz. W 2012 roku przy-
chody ze sprzedaży kolekcji zanotowały kolejny potężny spadek, o ponad 
35 proc. – do zaledwie 32 mln zł. Wolumen sprzedaży z tego okresu to za-
ledwie 1 mln egz. książek oraz książek z płytami. W 2013 roku przychody 
Działu Projektów Specjalnych wyniosły 36,5 mln zł, jednak istotna część 
przychodów to efekt komercyjnego sukcesu filmu „Drogówka” Wojciecha 
Smarzowskiego, którego Agora była koproducentem, a który w pierwszym 
kwartale 2013 roku obejrzało blisko 1 mln widzów. Od 2014 roku przycho-
dy pionu Projekty Specjalne rejestrowane są jako część sprzedaży segmentu 
Film i Książka. W całym 2014 roku przychody z tytułu działalności wy-
niosły 31,5 mln zł. W tym okresie Wydawnictwo Agora, działające w ra-
mach pionu Projekty Specjalne opublikowało 69 wydawnictw jednorazo-
wych oraz wydało serię audiobooków „Mistrzowie Słowa 3”. W rezultacie, 
w omawianym okresie sprzedano około 700 tys. książek i książek z płytami 
CD i DVD50. W 2016 roku przychody z działalności Wydawnictwa Agora, 
w ramach pionu Projekty Specjalne wyniosły 64,3 mln zł, wobec 31,5 mln zł 
w 2015 roku51, co oznacza wzrost o ponad 104 proc. Jednak – jak podkreś- 
la się w sprawozdaniu Grupy za ten okres – istotny, pozytywny wpływ na 
wzrost tych przychodów miał udział w dystrybucji i koprodukcji gry „Wiedź-
min 3. Dziki Gon”, który przyniósł wydawnictwu 25,8 mln zł w 2015 roku52. 
W tym okresie Wydawnictwo Agora wydało 53 nowe książki, 13 wydaw-
nictw muzycznych i 6 wydawnictw filmowych, a sprzedało ok. 1 mln egz. 
książek i książek z płytami CD i DVD. 

Sukcesy Agory na wiele lat zainspirowały do inwestycji w ofertę serii 
wydawniczych także wydawców tradycyjnie związanych z rynkiem książ-
ki. Liczne publikacje na zamówienie koncernów medialnych w swoim do-
robku mają firmy takie jak: Wydawnictwo Naukowe PWN, Langensche-
idt Polska, Zielona Sowa, Muza, Rebis, Bellona, Hachette, Wolters Kluwer, 
Edgard czy Egmont. Własne kolekcje, wprowadzane samodzielnie do sieci 
dystrybucyjnych, mają na koncie i wciąż – od czasu do czasu – wprowadzają 
nowe takie oficyny i koncerny prasowe jak: G+J i Burda, Presspublica, Axel 
Springer Polska, Edipresse, Spółdzielnia Wydawnicza „Polityka”, Murator, 
Infor, Platforma Mediowa Point Group.

[[ 50. Dane i informacje opisowe pochodzą z komunikatów prasowych koncernu Agora, 
dostępnych pod adresem www.Agora.pl.
[[ 51. „Skonsolidowany raport roczny – całość”, www.Agora.pl.
[[ 52. Ibid.
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Wartość sprzedaży w punktach kolportażu prasy w latach 1998-2015 (w mln zł)1

Lata 19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Wartość 
sprzedaży

73 69 78 84 83 84 133 344 252 282 211 220 206 189 159 161 151 155

1 Bez partworków

Antykwariaty

Jeżeli traktujemy to czysto biznesowo, to niewątpliwie w Polsce nie ma osoby, 
która na tym potrafiłaby zarobić. Wynika to ze specyfiki rynku antykwarycz-
nego, który jest słabiutki. Można nawet powiedzieć, że cały czas jest w powi-
jakach, a do tego występuje ogromne rozdrobnienie firm działających na tym 
rynku. Są to małe podmioty o niewielkim kapitale, albo nawet bez kapitału! 
Powoduje to, że wszyscy działamy raczej na granicy opłacalności niż po stro-
nie zysku − tak rodzimy rynek antykwaryczny charakteryzuje jeden z naj-
ważniejszych przedsiębiorców na nim działających, współwłaściciel grupy 
antykwariatów „Książka dla każdego”, Waldemar Szatanek53.

Wspomniany wtórny rynek książki jest w znacznej części niezbadany. 
Funkcjonuje na marginesie codziennych problemów wydawców i dystrybu-
torów, chociaż bez wątpienia odbiera im część klientów, szczególnie wów-
czas, gdy trafiają do niego księgarskie nowości. W Polsce działa obecnie 
ok. 150 antykwariatów naukowych oraz niezliczona liczba punktów sprze-
daży tanich, używanych książek.

W obszarze sprzedaży tradycyjnej obecnie wyodrębnia się trzy typy an-
tykwariatów: działy z książką używaną zlokalizowane w obrębie zwykłych 
księgarń (stoiska takie często zajmują się przede wszystkim pośrednictwem 
w obrocie podręcznikami szkolnymi i swój najlepszy biznesowo okres no-
tują na przełomie września i października), stoiska i kramiki (nierzadko 
o imponującym metrażu, przewyższającym powierzchnię niejednej dobrze 
zaopatrzonej księgarni) tzw. bukinistów oraz antykwariuszy z prawdziwe-
go zdarzenia – często zlokalizowane w obrębie wyższych uczelni, ciągów 
komunikacyjnych czy na dworcach, a także antykwariaty naukowe, które 
posiadają ofertę dla prawdziwych kolekcjonerów i łowców białych kruków. 
Niewielka część bukinistów oferuje książkę rzeczywiście antykwaryczną, 
raczej są to pozycje szybko rotujące – bestsellery, romanse, literatura faktu 
oraz kolekcje prasowe wycofane już z kiosków.

[[ 53. Rozmowa z Waldemarem Szatankiem, współwłaścicielem grupy antykwariatów „Książka 
dla każdego”, „Biblioteka Analiz” nr 1/2013.
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W praktyce największym obecnie antykwariatem w Polsce jest interne-
towy serwis aukcyjny Allegro.pl, gdzie można kupić niemal każdą książkę 
i nie chodzi wyłącznie o publikacje polskojęzyczne. Nie ujmujemy jednak 
tego sklepu w części poświęconej antykwariatom, zaliczając do sprzeda-
ży on-line.

W tym miejscu zaznaczmy tylko, że zgodnie z deklaracjami samego ser-
wisu, w 2015 roku 31 proc. książek sprzedanych za pośrednictwem platfor-
my stanowiły publikacje używane, co oznacza jednak spadek o 6 proc. ich 
udziału w stosunku do 2014 roku54. Dodać do tego należy, że wśród aukcji 
książkowych istotnie duży jest udział firm antykwarycznych – coraz mniej 
stacjonarnych, a coraz częściej wirtualnych, często gromadzących ogrom-
ne księgozbiory w prywatnych mieszkaniach a nawet w wynajmowanych 
na ten cel halach czy magazynach. Allegro, a czasami eBay, są dla nich je-
dynymi „witrynami” sprzedażowymi.

Jednocześnie w sieci działa pokaźna grupa bardziej tradycyjnych pod-
miotów, prowadzących rzeczywistą działalność antykwaryczną (zresztą 
również stacjonarną). Należą do niej m.in.: Antykwariat Warszawski (An-
tykwariat.waw.pl), Antykwariat Cień Wiatru, Atticus, Exlibris Chamera czy 
Stara Dobra Książka. Zresztą wiele podmiotów z segmentu tradycyjnego 
decyduje się na rozszerzenie działalności właśnie w internecie.

Wartość rynku antykwarycznego (bez wtórnego obrotu podręcznikami 
i bez sprzedaży serwisu Allegro) może sięgać ponad 25 mln zł, ale tak na-
prawdę trudno go zmierzyć, gdyż tylko w niewielkim stopniu realizowa-
ny jest przez podmioty księgarskie. Bez wątpienia ostatnie lata przynoszą 
jednak wzrost – zarówno liczby transakcji, jak i liczby księgarń, które wy-
dzielają działy z książką używaną.

Prestiżowy charakter utrzymuje rynek aukcji bibliofilskich. Jego roczna 
wartość szacowana była w poprzednich latach na 9-10 mln zł, choć w naj-
większym stopniu zależna pozostaje od atrakcyjności eksponatów wysta-
wianych do sprzedaży w danym okresie.

Znaczące osłabienie tej koniunktury zanotowano w 2015 roku. W tym 
okresie odbyło się 14 aukcji bibliofilskich, czyli mniej niż rok wcześniej, wy-
stawiono mniej zabytkowych eksponatów. Wartość sprzedaży z tego okresu 
to ok. 7,7 mln zł. Przyczyną tej zmiany jest brak atrakcyjnych ofert55. 

Zdaniem Pawła Podniesieńskiego, rzeczoznawcy rynku bibliofilskie-
go Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2016 roku wygra-
ją ci antykwariusze, którzy przygotują na stacjonarnych aukcjach biblio-
filskich nowy asortyment dla młodych kolekcjonerów. Dziś typowa oferta 

[[ 54. Za: „Allegro rośnie na książkach”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 1 kwietnia 2016 roku.
[[ 55. Za: „Brakuje białych kruków”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 5 stycznia 2016.
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16 na aukcjach to pozycje historyczno-patriotyczne. Młodzi chcą kupować co 
innego, np. pierwsze wydania Tolkiena, Stanisława Lema, Andrzeja Sap-
kowskiego. Pierwszych wydań Lema zaczynają poszukiwać kolekcjonerzy 
ze świata!56.

Czołowi detaliści

Na kolejnych stronach przedstawiamy najważniejszych w Polsce detalicz-
nych dystrybutorów książek. W zestawieniu nie uwzględniono podmiotów 
specjalizujących się w sprzedaży książek importowanych, które omawiamy 
w osobnym rozdziale.

Jesienią 2015 roku działalność rozpoczęła Ogólnopolska Baza Księgarń. 
W drugiej połowie 2016 roku w jej zasobach znalazło się ponad 1750 placó-
wek księgarskich z całego kraju: salonów sieci Empik, księgarń należących 
do ogólnopolskich sieci jak Matras, Świat Książki, BookBook, Książnica 
Polska oraz regionalnych sieci księgarskich i placówek niezależnych.

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych firm operujących na 
rynku detalicznej sprzedaży książek w punktach stacjonarnych. Warto też 
przypomnieć firmy, które w przeszłości ogłaszały upadłość lub wycofywa-
ły się z rynku: Dom Książki Warszawa, Dom Książki Lublin, Dom Książki 
Szczecin, Fundusz Beta, a wcześniej też m.in.: Mar-Ka, Dom Książki Łódź, 
Dom Książki Kraków, Dom Książki Wrocław. Ten krótki przegląd ważnych 
niegdyś uczestników detalicznego obrotu książką pokazuje, jak wiele pod-
miotów z niego ubyło.

[[ 56. Ibid.
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Empik S.A.

00-001 Warszawa
ul. Marszałkowska 104/122 
tel./faks (22) 461 08 00
www.empik.com, www.emf.pl, e-mail informacja@empik.com

Empik jest kojarzony z książką, bo według mnie jest księgarnią. Mimo, że 
w ostatnich latach firma koncentrowała się na promowaniu pozawydawni-
czych kategorii produktowych, m.in. w obszarze prezentacji oferty w salo-
nach, to tak naprawdę książka zawsze była podstawą działalności firmy – 
twierdzi Ewa Schmidt-Belcarz, prezes firmy Empik57.

Na koniec 2015 roku w obrębie sieci działało 220 salonów. Przychody 
sieci ze sprzedaży książek przekroczyły 450 mln zł, co oznacza powrót na 
drogę wzrostów, po znaczącym spadku wartości sprzedaży realizowanej na 
tej grupie produktowej w latach 2012-2013. Już w 2015 roku firma zanoto-
wała najwyższe od wielu lat wzrosty sprzedaży w poszczególnych salonach. 
Obecny kwartał jest siódmym z rzędu, w którym notujemy wzrosty najważ-
niejszych wskaźników finansowych – stwierdziła w październiku 2016 roku 
szefowa sieci, która kilka tygodni wcześniej zmieniła formę prawną firmy 
ze sp. z o.o. w spółkę akcyjną58. 

Empik od lat jest dla większości wydawców najważniejszym kanałem dystry-
bucji, w którym realizują nawet 30-60 proc. obrotów. Powszechnie sieć wraz ze 
sklepem Empik.com uznaje się za lidera sprzedaży oferty beletrystycznej z po-
nad 50 proc. udziałem w segmencie. Jako najsilniejszy gracz sektora detalicz-
nego obrotu książkami w Polsce, ma olbrzymi wpływ na kondycję całego ryn-
ku. Działalność sieci w latach 2015-2016 cechuje pewna stabilizacja, a przede 
wszystkim Empik stał się przewidywalnym partnerem handlowym.

Empik wydaje bezpłatny kolorowy magazyn dla swoich klientów („Tom 
Kultury”). To ważne dodatkowe źródło dochodów. Koszt zamieszczenia 
materiałów promocyjnych w tej publikacji sięga nawet kilkunastu tysię-
cy złotych. Wspólnie z wydawcami firma organizuje liczne promocje – za-
równo podpisywanie książek, jak i przeceny czy specjalne ekspozycje. Em-
pik czasami obejmuje patronatem wydanie jakiegoś tytułu – pozycja taka 
zazwyczaj trafia na półki w salonach sieci na dwa tygodnie przed premie-
rą w innych kanałach dystrybucji. Coraz częściej zdarza się, że konkretne 
– potencjalnie bestsellerowe – tytuły są dostępne tylko w ofercie Empiku. 

[[ 57. Rozmowa z Ewą Schmidt-Belcarz, prezesem zarządu Empik S.A., „Biblioteka Analiz” 
nr 21/2016.
[[ 58. Ibid.
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16 To zresztą „kość niezgody” między liderem sprzedaży detalicznej, a resztą 
graczy z tego segmentu, zwłaszcza księgarń niezależnych. 

Wydawcy coraz chętniej decydują się wprowadzać do sieci część nakła-
du wybranej publikacji w innej szacie graficznej niż wersja podstawowa, 
dystrybuowana na rynku księgarskim.

Przez wiele lat renomą cieszył się plebiscyt o nazwie „Asy Empiku”, 
w którym wygrywały produkty najlepiej sprzedające się w salonach sie-
ci w danym roku. Od 2009 roku w miejsce Asów firma przyznaje na-
grodę Bestsellera roku, wręczaną m.in. w pięciu kategoriach książko-
wych. Ranking najlepszych tytułów to efekt konsumenckich wyborów 
zarejestrowanych na 30 mln paragonów, wygenerowanych w 2015 roku 
w salonach Empik w całym kraju oraz sklepie internetowym Empik.
com – każdy zakup to głos w tym największym plebiscycie kulturalnym 
w Polsce59. I tak za 2015 rok w poszczególnych kategoriach nominowa-
no i nagrodzono:

Literatura polska 
 • „Okularnik” – Katarzyna Bonda (Muza)
 • „Arena szczurów” – Marek Krajewski (Znak)
 • „Czas pokaże” – Anna Ficner-Ogonowska (Znak)
 • „Ja, inkwizytor. Kościany galeon” – Jacek Piekara (Fabryka Słów)
 • „Najgorszy człowiek na świecie” – Małgorzata Halber (Znak)

Literatura obca 
 • „Dziewczyna z pociągu” – Paula Hawkins (Świat Książki)
 • „Co nas nie zabije” – David Lagercrantz (Czarna Owca)
 • „Grey. Pięćdziesiąt twarzy Greya oczami Christiana” – E.L. James (So-
nia Draga) 

 • „Pogromca lwów” – Camilla Läckberg (Czarna Owca)
 • „Uległość” – Michel Houellebecq (W.A.B.)

Literatura dla dzieci 
 • „Nela i tajemnice świata” – Nela (Burda Książki)
 • „Dziennik cwaniaczka. Droga przez mękę” – Jeff Kinney (Nasza Księ-
garnia)

 • „Magiczne Drzewo. Świat Ogromnych” – Andrzej Maleszka (Znak)
 • „Ronaldo. Chłopiec, który wiedział, czego chce” – Yvette Żółtowska- 
-Darska (Egmont Polska)

 • „Zezia i wszystkie problemy świata” – Agnieszka Chylińska (Pascal)

[[ 59. „Bestsellery Empiku za 2015 rok”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 19 lutego 2016.
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Literatura dla młodzieży 
 • „Wróć, jeśli pamiętasz” – Gayle Forman (Nasza Księgarnia)
 • „Feblik” – Małgorzata Musierowicz (Akapit Press) 
 • „Girl Online” – Zoe Sugg (Insignis)
 • „Losing Hope” – Colleen Hoover (Otwarte)

Poradnik 
 • „Red Lipstick Monster. Tajniki makijażu” – Ewa Grzelakowska-Kosto-
glu (Flow Books)

 • „Elementarz stylu” – Katarzyna Tusk (Muza)
 • „Magia sprzątania” – Marie Kondo (Muza)
 • „Superfood na co dzień. Co jeść, by dobrze się czuć” – Jamie Oliver (In-
signis)

 • „Twój dziennik. 12 nowych lekcji i myśli na każdy dzień” – Regina Brett 
(Insignis).

Od kilku lat Empik realizuje autorski program promocji czytelnictwa 
najmłodszych „Przecinek i kropka”. Każdego roku w warsztatach pro-
wadzonych w ramach projektu bierze udział kilkanaście tysięcy dzieci. 
Empik organizuje także powiązany z tym projektem konkurs na Naj-
lepszą Książkę dla Dzieci „Przecinek i kropka”. Publikacje nominuje do 
nagrody jury, a ostatecznego wyboru zwycięzcy dokonują czytelnicy za 
pośrednictwem strony internetowej Przecinekikropka.pl. Triumfato-
rem szóstej edycji konkursu, rozstrzygniętej wiosną 2015 roku, została 
książka „Messi. Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem” Yvette 
Żółtowskiej-Darskiej, z ilustracjami Joanny Rusinek (Wydawnictwo Eg-
mont). W siódmej edycji nagrody, rozstrzygniętej w kwietniu 2016 roku, 
zwycięzcą okazała się książka „Niesamowite przygody dziesięciu skar-
petek (czterech prawych i sześciu lewych)” Justyny Bednarek z ilustra-
cjami Daniela de Latour, która ukazała się nakładem wydawnictwa Po-
radnia K.

Empik prowadzi również wiele działań w obszarze promocji książki 
i czytelnictwa. Przykładem tego typu przedsięwzięć jest zrealizowana wio-
sną 2014 roku, z okazji obchodów Światowego Dnia Książki, kampania in-
formacyjna pod hasłem: „Książka – stosuj codziennie”, której towarzyszyła 
akcja promocyjna „3 za 2”, a także konkurs internetowy na filmy zachęca-
jące do czytania. Empikowa Kuracja Książkowa ruszyła pełną parą! Em-
pik zaleca codzienne stosowanie książek! Dawkowane w stanach marazmu 
i postępującej nudy, ubytków wyobraźni i zwiększonego zapotrzebowania 
na wiedzę, są cudownym remedium! Coraz mniej Polaków czyta – potrzeb-
na im intensywna kuracja książkowa. Codzienna dawka słowa pisanego jest 
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16 niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu − informowała sieć w dedyko-
wanym akcji komunikacie prasowym60.

W maju 2016 roku Empik zorganizował premierową edycję, zapowia-
danego jako cykliczne, wydarzenia o nazwie Apostrof – Międzynarodowy 
Festiwal Literatury, z międzynarodową obsadą autorską. Festiwalowe wy-
darzenia odbywały się w dniach 16-22 maja w ośmiu miastach: Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Szczecinie. 
Polskę odwiedzili wówczas i spotkali się z czytelnikami: Jaume Cabré, Lars 
Saabye Christensen i Paullina Simons. Łącznie w ramach festiwalu odby-
ło się ponad 70 wydarzeń. W programie znalazły się spotkania autorskie 
z najbardziej lubianymi i cenionymi pisarzami, tematyczne panele dysku-
syjne, warsztaty i spacery literackie.

Kilka miesięcy później Empik ogłosił konkurs towarzyszący programo-
wi „Przecinek i Kropka”. Głosy oddało łącznie blisko 400 tysięcy polskich 
uczniów. Do konkursu zgłosiło się ponad 300 podstawówek z całej Polski. 
Plebiscyt trwał miesiąc. Od 5 października do 6 listopada w specjalnej apli-
kacji na stronie Przecinekikropka.pl codziennie można było oddać jeden 
głos na ukochaną bibliotekę szkolną, która miała szansę na jeden z dzie-
sięciu książkowych pakietów fundowanych przez Empik. Empik, w którym 
książki zajmują szczególne miejsce, postanowił wzbogacić trwający od wielu 
lat program rozwoju czytelnictwa wśród najmłodszych – „Przecinek i krop-
ka” – o nowy ważny element. – Zwróciliśmy uwagę na biblioteki w szkołach 
podstawowych, które są często miejscem pierwszego kontaktu dzieci z lite-
raturą. To tam najmłodsi „połykają haczyk”, poznają niezwykłe historie, 
które rozbudzają wyobraźnię. Jednak nie wszystkie biblioteki mogą zaofe-
rować dzieciom aktualny księgozbiór i ciekawe nowości. Do serii bezpłat-
nych warsztatów edukacyjnych i corocznego Konkursu na Najlepszą Książkę 
Dziecięcą, doszła właśnie akcja wsparcia dla bibliotek w szkołach podstawo-
wych z całej Polski. Kolejna edycja już za rok – zapewnia prezes Empiku, 
Ewa Szmidt-Belcarz61.

Zakup książek sfinansowano z części kwoty z każdej transakcji z uży-
ciem karty autorskiego programu lojalnościowego sieci o nazwie Mój Em-
pik. W ten sposób uczestnicy nowego programu lojalnościowego Empiku 
przyczynili się do zapełnienia półek bibliotek i wsparcia rozwoju czytel-
nictwa wśród dzieci.

[[ 60. „Światowy Dzień Książki w Empiku, czyli Empikowa Kuracja Książkowa”, informacja 
prasowa z dn. 17 kwietnia 2014.
[[ 61. „Empik rozdaje szkołom 10 tys. książek!”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 18 listopada 2016.
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Historia

Geneza Empiku sięga działających w Polsce od 1948 roku Klubów Między-
narodowej Prasy i Książki (KMPiK). W 1991 roku w jej strukturze było 
ok. stu punktów, z czego 36 przejął Empik. Jako pierwszy zaczął budować 
megastory – nowoczesne, ogromne sklepy multimedialne o powierzchni 
ponad 2500 mkw., z ponad 30 tys. tytułów w ofercie (m.in. Kraków, War-
szawa, Wrocław).

W 2000 roku wspólnie z Muzą Empik zainwestował w spółkę Polska 
Dystrybucja Książek, która miała plany konsolidacji hurtu księgarskie-
go. Kupiono udziały w hurtowniach: Wkra, Polmap i Fis. Przedsięwzięcie 
zakończyło się fiaskiem, hurtownie przynosiły straty i w lutym 2003 roku 
zostały przejęte przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W 2004 roku 
Empik odsprzedał udziały w PDK Muzie za symboliczną złotówkę.

W marcu 2004 roku Empik wraz z innymi spółkami z Eastbridge został 
wniesiony aportem do giełdowego NFI Hetman, nad którym grupa East-
bridge przejęła kontrolę. Giełdowy holding zmienił wkrótce nazwę na NFI 
Empik Media & Fashion. Kolejne znaczące zmiany własnościowe wokół Em-
piku przypadły na 2016 rok. Na podstawie umów zawartych 3 marca, Penta 
Investments, środkowoeuropejska grupa inwestycyjna i dotychczasowy wła-
ściciel 38,2 proc. akcji Empik Media & Fashion S.A. oraz Krockella Limited 
– firma należąca do słowackiego inwestora finansowego, nabyły wehikuły 
inwestycyjne posiadające łącznie 37,2 proc. akcji EM & F, należące uprzed-
nio do podmiotów zależnych Eastbridge S.a.r.l., i aktualnie posiadają łącz-
nie 75,4 proc. akcji EM & F62. W momencie zawarcia wspomnianej umo-
wy Penta kontrolowała, poprzez swoje podmioty zależne, 50 proc. (minus 
dwie) akcji EM & F, reprezentujące 50 proc. (minus dwa) całkowitej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu spółki i ze względu na posiadany pakiet 
pełni wiodącą rolę w inwestycji. Natomiast Krockella Limited kontrolowa-
ła poprzez swoje podmioty zależne 25,4 proc. akcji EM & F, reprezentujące 
taki sam procent całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spół-
ki. Ponadto umowa dotyczyła wspólnego wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż pozostałych 24,6 proc. akcji EM & F. Zgodnie z umową, Krockella 
s.r.o. (podmiot zależny Krockella Limited) będzie jedynym podmiotem na-
bywającym akcje w wezwaniu. Cena w wezwaniu została ustalona na 3,49 zł 
za jedną akcję. 28 października Penta Investments Limited z siedzibą w St. 
Helier (Wyspy Normandzkie) zgłosiła do UOKiK zamiar przejęcia kontroli 
nad Empik Media & Fashion. Koncentracja polega na przejęciu wyłącznej 

[[ 62. „Ważne deklaracje”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 7 marca 2016.
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16 kontroli nad Empik Media & Fashion S.A. oraz nad jej spółkami zależny-
mi. 7 grudnia 2016 roku prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli 
nad Empik Media & Fashion przez Penta Investments63.

W ostatnich latach doszło do kilkakrotnej zmiany na stanowisku preze-
sa zarządu sieci Empik. W lipcu 2010 roku dotychczasowego prezesa sie-
ci Empiku Eyala Lahava zastąpił Marek Minkiewicz, wcześniej związany 
z siecią Makro. Jego kariera w Empiku dobiegła końca latem 2012 roku, 
kiedy kierownictwo nad siecią objął Olaf Szymanowski, który wcześniej 
przez wiele lat pracował w sieci Sephora, gdzie zajmował się produktami na 
wyłączność. Na początku 2015 roku doszło do kolejnej zmiany w kierow-
nictwie firmy, a na jej czele stanęła Ewa Szmidt-Belcarz, która uprzednio 
zajmowała stanowisko partnera w McKinsey & Company, gdzie kierowała 
Pionem Sprzedaży Detalicznej i Dóbr Konsumenckich.

Wart podkreślenia wydaje się fakt, że w biznesowym uniwersum, w ra-
mach którego działa sieć salonów Empik, istnieje silne przekonanie o po-
trzebie prawnej regulacji rynku książki i słuszności postulatu dotyczącego 
wprowadzenia w życie ustawy o książce. Empik postrzega takie rozwiąza-
nie jako szansę na rynkowy rozwój podmiotów, które w swojej działalno-
ści stawiają nie na cenę, a przede wszystkim na oferowany klientom serwis, 
tj. ofertę i jej obsługę.

Empik – najważniejsze dane 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Przychody firmy w mln zł 494,8 591,9 755,9 902,8 984,9 1103,1 1211,1 1284,0 1279,0 1148,0 1285,0

Sprzedaż w mln USD 151,8 223,2 272,9 374,6 316,7 365,3 356,2 393,9 404,8 328,0 329,5

Zysk netto w mln zł 36,4 40,5 54,8 25,9 45,6 55,9 71,1 –1,7 –45,7 7,7 –237,9

Sprzedaż książek w mln zł 207,8 241,0 286,5 344,3 419,2 451,4 462,0 483,8 480,0 420,0 450,0

Sprzedaż książek w mln USD 63,7 77,7 103,4 142,9 134,8 149,5 135,9 148,4 151,9 120,0 115,4

[[ 63. „Zgoda na koncentrację: Empik Media & Fashion”, www.uokik.gov.pl.
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Matras S.A.

01-219 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B
tel. (22) 574 24 00, 574 24 30, faks (22) 574 24 39
www.matras.pl, e-mail sekretariat@matras.pl

W 2015 roku przychody Matars S.A. wzrosły z 245 do 265 mln zł. Fir-
ma odnotowała w 2015 roku zysk z działalności operacyjnej w wysokości 
8,7 mln zł. brutto, a wynik EBITDA na poziomie 15,8 mln zł. 

Działalność Matrasa skoncentrowana jest na sprzedaży detalicznej. Na 
tę część aktywności przypada 85-90 proc. realizowanych przychodów. 
Jest drugim największym detalistą, ale na odległym miejscu wśród naj-
większych polskich dystrybutorów hurtowych – za braćmi Olesiejukami, 
Azymutem, Wikrem, Super Siódemką, Ateneum, Platonem, Milo, biało-
stockim Emarem, łódzką Remą czy nawet stołeczną firmą Dictum. Na ko-
niec 2013 roku w sieci Matras działało 170 księgarń, rok wcześniej było to 
160 placówek, a w 2011 roku – 133 księgarnie. W kolejnych latach firma 
kontynuowała proces poszerzania sieci detalicznych punktów sprzedaży, 
koncentrując się niemal wyłącznie na inwestycjach w lokalizację w nowych 
centrach handlowych. Tempo tego procesu uzależnione było od aktualnej 
sytuacji organizacyjnej i finansowej spółki. Na koniec 2015 roku w sieci 
działało blisko 200 księgarń, tylko w poprzednich 12 miesiącach urucho-
miono 24 nowe punkty sprzedaży. Inwestycje poczynione przez Matrasa 
w tym okresie przekroczyły kwotę 20 mln zł64.

Księgarnie sieci zajmują lokale o średniej powierzchni 100-120 mkw., 
jednak w ostatnich latach, z uwagi na specyfikę lokalizacji nowych księ-
garń, ich średnia powierzchnia stale rosła. W latach 2009-2015 przecho-
dziła poważną restrukturyzację i wizerunkową zmianę. W tym okresie 
zlikwidowano kilkadziesiąt nierentownych księgarń, a dzięki zmianom 
w strukturze firmy, spadek liczby księgarń nie odbił się na spadku przycho-
du ze sprzedaży detalicznej. Przeciwnie, nastąpił wyraźny wzrost sprzeda-
ży z metra kwadratowego w księgarni, co w połączeniu z dokapitalizowa-
niem pozwala na finansowanie bieżących inwestycji. Dzięki wprowadzeniu 
standardów wizualizacji księgarń, organizowanym wspólnie z wydawcami 
akcjom promocyjnym, spotkaniom z autorami, udziałowi w przedsięwzię-
ciach promujących czytelnictwo, identyfikacja marki „Matras Księgarnie” 
systematycznie wzrasta.

Efekty tych prac widać nie tylko w systematycznym wzroście warto-
ści realizowanej sprzedaży − sieć otrzymała przyznawany przez „Biznes 

[[ 64. „Komunikat sieci Matras”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 17 czerwca 2016.
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16 Trendy” w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz Forum Biznesu w „Dzienni-
ku Gazecie Prawnej” tytuł „Dobra Marka 2013 – Jakość, Zaufanie, Reno-
ma” w kategorii: „sieć księgarni”. W lutym 2014 roku Matrasowi przyzna-
no tytuł Dobrej Marki 2014, a także Retailer of The Year 2014 w kategorii 
„Music, Bookshops & Newsagents”. Sukces ten firma powtórzyła również 
rok później, kiedy uhonorowano ją tytułem Gwiazda Jakości Obsługi 2015 
w VII edycji ogólnopolskiego Programu Jakości Obsługi.

W pierwszej połowie 2016 roku Matras zajął 1. miejsce w kategorii „sieci 
ksiegarskich” w rankingu powstającym w oparciu o wyniki badania Day-
makerindex, prowadzone przez szwedzką spółkę Daymaker. Badanie de-
dykowane jest ocenie jakości obsługi klienta.

Za wzrostami przychodów notowanymi przez firmę w ostatnich latach 
w znacznym stopniu stoi również polityka handlowa oparta na częstych ak-
cjach promocyjnych i wyprzedażach. Czytelnikom Matras w coraz więk-
szym stopniu kojarzył się nie z tanią książką, ale na pewno z tańszą niż nie 
tylko w konkurencyjnym Empiku, ale także większości innych stacjonar-
nych kanałów sprzedaży. W bieżącej ofercie Matrasa dostępna jest także 
tzw. tania książka, która zazwyczaj stanowi 10-15 proc. ekspozycji danej 
księgarni. Oferta ta cieszy się sporą popularnością, zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach. Na bieżąco obserwujemy nowości, które trafiają na rynek 
i opracowujemy strategię na najbliższy miesiąc z podziałem na dwutygodnio-
we okresy. Następnie wybieramy – naszym zdaniem – optymalną wysokość 
przeceny lub inną formę promocji wybranych tytułów. (…) Tym, którzy kry-
tykują naszą strategię, proponuję sięgnąć do sprawozdania za 2009 rok, kiedy 
Matras nie robił żadnych promocji, po prostu próbując sprzedawać książki 
„z półki”. Niestety, dane finansowe spółki z tego okresu wyglądają bardzo źle. 
Wprowadzenie – w 2010 roku – wspomnianych promocji spowodowało od-
wrócenie negatywnego trendu w przychodach uzyskiwanych przez firmę. (…) 
W ujęciu globalnym efekt realizowanej strategii rozwoju Matrasa najlepiej 
uwidacznia fakt, że rok do roku przychody firmy rosną o 20 proc. I proszę mi 
wierzyć, że nie jest to efekt tego, iż ludzie wydają na książki więcej pieniędzy. 
Ten trend utrzymuje się od 2010 roku. Również w pierwszych przymiarkach 
budżetowych na 2013 rok planujemy wzrost na takim poziomie – bronił po-
lityki realizowanej przez sieć jej ówczesny prezes65.

Matras rozwijał sprzedaż internetową, choć wszedł w ten segment znacz-
nie później niż konkurenci, a zwłaszcza najwięksi gracze, jak Bonito,pl, 
Empik.com czy Merlin.pl. W 2011 roku przychody e-sklepu Matras.pl wy-
niosły 1,83 mln zł, a w 2012 − 4 mln zł. Jednak paradoksalnie to właśnie 

[[ 65. Rozmowa z Mariuszem Rutowiczem, prezesem Matrasa, „Biblioteka Analiz” nr 3/2013.
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stawiający pierwsze kroki sklep internetowy stał się źródłem kłopotów fir-
my. W styczniu 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Delegatura w Bydgoszczy podjął decyzję o nałożeniu na firmę kary w wy-
sokości ponad 452 tys. zł. To efekt prowadzonego przez Urząd w 2012 ro-
ku postępowania dotyczącego zarzutu stosowania w regulaminie sklepu 
wielu zapisów ograniczających prawa konsumenckie, niezgodnych z obo-
wiązującymi regulacjami. W opublikowanej decyzji do wyroku napisano, 
że UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
działania polegające m.in. na: naruszeniu obowiązku udzielania konsumen-
tom rzetelnej, prawdziwej oraz pełnej informacji poprzez stosowanie w regu-
laminie księgarni internetowej zapisu umownego o treści „zwrot pieniędzy 
za zwrócone produkty, bez zwrotu ewentualnych kosztów przesyłki, zosta-
nie dokonany przez sprzedawcę na numer rachunku bankowego”66. Chodzi-
ło przede wszystkim o odmowę konsumentom prawa do zwrotu kosztów 
przesyłki. Ponadto UOKiK uznał za praktykę antykonsumencką nie za-
mieszczenie w regulaminie warunków świadczeń usług elektronicznych, 
tj. wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem telein-
formatycznym, którym posługuje się usługodawca. Matras odwołał się od 
decyzji Urzędu, dowodząc, że wysokość nałożonej kary została obliczona 
w niewłaściwy sposób. UOKiK wziął bowiem pod uwagę nie przychody ze 
sprzedaży internetowej zrealizowanej przez firmę w 2011 roku, które wy-
niosły 1,83 mln zł, a jej ogólny obrót w wysokości 158 mln zł. W czerwcu 
2014 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się jednak ze 
stanowiskiem Urzędu i utrzymał kary pieniężne.

W kolejnych latach Matras konsekwentnie stawiał na rozwój własne-
go handlu e-commerce. Działania te spotykały się z uznaniem zarówno 
znawców rynku, jak i samych konsumentów. Matras.pl znalazł się na trze-
cim miejscu w prestiżowym Rankingu Sklepów Internetowych Money.pl 
za 2015 rok67, a nieco wcześniej e-sklep zwyciężył w plebiscycie „Zaufanie 
Opinie Ceneo.pl”.

Wiosną 2014 roku Matras podjął współpracę z firmą Ruch, jednym z li-
derów rynku kolportażu prasy. Dzięki niej klienci Matras.pl, oprócz możli-
wości darmowego odbioru paczki z zamówieniem w jednej z księgarń sieci, 
otrzymali także sposobność odbioru zamówienia w jednym z 2500 punk-
tów Ruchu.

W ramach strategii budowania wizerunku, jesienią 2015 roku Matras, we 
współpracy z Fundacją Teraz Książka przeprowadził proczytelniczą akcję 

[[ 66. Za: www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10207.
[[ 67. „Najlepsze sklepy internetowe”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 3 grudnia 2015.
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16 pod nazwą CzytaMy!68. Na początku października w czterech miastach – 
Elblągu, Suwałkach, Łomży i Zamościu – zorganizowano osiem spotkań, 
podczas których znane osoby przekonywały, że warto czytać. Do patronów 
akcji należeli Instytut Książki oraz serwis internetowy Lubimyczytać.pl. Do 
koalicji dołączyły instytucje publiczne – partnerami przedsięwzięcia zosta-
ły biblioteki miejskie: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, Biblio-
teka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Łomży oraz Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoy-
skiego w Zamościu. Spotkania w ramach akcji prowadziła Dorota Koman, 
znana redaktor książek i krytyk literacki. Do gości specjalnych przedsię-
wzięcia należeli: dziennikarz Andrzej Sołtysik oraz aktorzy: Tomasz Cia-
chorowski, Maja Bohosiewicz, Magdalena Stużyńska, Paulina Holtz oraz 
Aneta Todorczuk-Perchuć. Spotkania były rejestrowane, a uwieczniający 
je materiał wideo prezentowano podczas 19. Międzynarodowych Targów 
Książki w Krakowie. 

W tym samym okresie ruszyła inna akcja proczytelnicza, w którą zaan-
gażowała się sieć Matras. Od września pasażerowie PKP Intercity mogli 
korzystać z darmowych e-booków oraz dużych zniżek na zakup książek, 
dzięki akcji „Książka w podróży”. To wspólna inicjatywa PKP Intercity, 
księgarń Publio.pl i Matras Księgarnie oraz biblioteki internetowej Wolne 
Lektury. W ramach akcji we wszystkich pociągach PKP Intercity i na więk-
szości dworców powstały wizualne biblioteki – specjalne plakaty, prezentu-
jące okładki najciekawszych książek dostępnych w ramach akcji. Wystar-
czyło zeskanować kod QR lub wpisać do wyszukiwarki internetowej adres 
umieszczony przy okładce, aby oddać się lekturze fragmentów książek czy 
całych utworów. Czytelnikom, przywiązanym do drukowanych książek, 
organizatorzy akcji zaproponowali zakupy z 25 proc. rabatem w niemal 
180 księgarniach Matras w całej Polsce i w księgarni internetowej Matras.
pl. Projekt kontynuowany był również w 2016 roku.

Najważniejszym w ostatnim okresie wydarzeniem, które wymiernie 
wpłynęło na późniejsze losy firmy, były zmiany własnościowe, do któ-
rych doszło w połowie 2014 roku. Przez lata większościowy pakiet (ponad 
65 proc. akcji spółki) należał do amerykańskich funduszy z grupy SEAF: 
Caresbac-Seaf Polska oraz Fundusz Północny. Przez kilkanaście miesięcy 
2013 i 2014 roku na rynku wiele mówiło się o możliwych zmianach własnoś- 
ciowych. W połowie 2013 roku pojawiły się medialne doniesienia o wartej 
26 mln zł ofercie, jaką akcjonariuszom sieci miał złożyć zaangażowany już 
inwestycyjnie w kilka projektów na polskim rynku wydawniczym fundusz 

[[ 68. „CzytaMy! z sukcesem”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 24 listopada 2016.
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Ipopema69. 35-40 mln zł za pakiet większościowy, 45 mln zł za całą firmę, 
a może tylko 7-10 mln zł za akcje mniejszościowych udziałowców. Zakulisowa 
giełda trwa, a gra o Matrasa podsyca emocje branży. Z oczywistych powo-
dów potencjalni inwestorzy nabierają wody w usta, powołując się na dobro 
negocjacji − informował z kolei w lutym 2014 roku dwutygodnik „Biblio-
teka Analiz”, oddając atmosferę powstałą wokół tematu przejęcia firmy70. 
Wśród potencjalnych zainteresowanych wymieniano wówczas grupę wy-
dawców tylko częściowo słusznie identyfikowaną z Platformą Dystrybu-
cyjną Wydawnictw (nie wszyscy jej udziałowcy negocjowali przejęcie deta-
licznej sieci), Znak, Grupę PWN oraz fundusz Ipopema, z którym związana 
jest Firma Księgarska Olesiejuk. W tej grupie wymieniano również Jerzego 
Kowalewskiego, właściciela spółki zarządzającej biznesowym konceptem 
o nazwie Traffic Club, choć jego kandydatura wydawała się wówczas naj-
mniej realna… jak się później okazało zupełnie niesłusznie.

W połowie czerwca 2014 roku doszło do sfinalizowania transakcji zaku-
pu mniejszościowego pakietu (49 proc.) akcji sieci Matras przez firmę o na-
zwie Nowe Powierzchnie S.A. Kolejnym krokiem był wniosek do UOKiK, 
dotyczący zgody na przejęcie 100 proc. akcji księgarskiej spółki, a następnie 
przejęcie pakietu większościowego spółki. Za finansowanie transakcji od-
powiadał wspomniany już Jerzy Kowalewski. Nowy właściciel w krótkim 
czasie udzielił detalicznej firmie wsparcia finansowego w postaci pożyczki 
w wysokości 30 mln zł. Łącznie w ciągu dwóch lat po przejęciu firmy nowy 
właściciel zainwestował w Matrasa 50 mln zł.

Środki te zostały częściowo przeznaczone na szybką spłatę zobowiązań 
sieci wobec dostawców, które na koniec 2013 roku przekraczały 80 mln zł. 
Jednak zdaniem ówczesnego prezesa zarządu Matrasa wysokie saldo zo-
bowiązań nie stanowiło poważnego problemu dla bieżącej działalności. 
Myślę zresztą, że to wydawcy mają większy kłopot z określeniem, co jest 
przeterminowanym zobowiązaniem, a co nie. Posłużę się konkretnym przy-
kładem. Jeżeli Matras ma rotację na tytułach danego wydawcy na poziomie 
200 dni, a termin płatności do tego partnera wynosi 100 dni, to dla sieci ta 
różnica czasowa nie spełnia warunków wymagalności. Dlatego zawsze po-
wtarzam wydawcom: jeżeli chcecie, żeby Matras rzeczywiście płacił za to-
war po 100 dniach, to rotacja na waszym zapasie musi wynosić również 
100 dni w trakcie roku. Rzecz polega na tym, że wydawcy patrzą z punktu 
widzenia 12 miesięcy, ale terminy płatności dotyczą okresu miesięcznego. 
Z punktu widzenia sieci detalicznej współpraca z wydawcą nie może funk-
cjonować na tej zasadzie. Dlatego uważam, że terminy płatności powinny 

[[ 69. Vadim Makarenko „Bardzo ciężka książka”, „Gazeta Wyborcza” nr 130/2013.
[[ 70. Paweł Waszczyk „Odważna i ważna inwestycja”, „Biblioteka Analiz” nr 3/2014.
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16 być elastyczne, dopasowywać się do rotacji zapasu. Oczywiście sytuacja wy-
gląda różnie w przypadku różnych wydawnictw. Ale generalnie na rynku 
ukazuje się bardzo dużo tytułów. W momencie, w którym Matras dobrze 
się w nie zatowaruje, rotacja potrafi spaść do 200, 250, a w przypadku nie-
których pozycji nawet 300 dni. Biorąc pod uwagę fakt, że terminy płatności 
wynoszą 120 czy nawet 150 dni, to i tak powstaje zbyt duży „rozjazd” mię-
dzy rotacją a terminem płatności w ciągu roku. W takiej sytuacji musimy 
przekonywać wydawców, że działamy w symbiozie, i że sieć detaliczna nie 
jest w stanie finansować swoich dostawców w ciągu roku. W efekcie albo sieć 
będzie dokonywać zakupów, które pozwolą zmniejszyć rotację na zapasie do 
okresu równego terminowi płatności, albo wydawcy zaakceptują płatności 
zgodne z rotacją, oczywiście zakładając wyrównanie na koniec roku. Dla-
tego twierdzę, że poziom zobowiązań Matrasa wobec wydawców, który po-
jawiał się w ostatnim czasie w mediach, można uznać za „wyrwany z kon-
tekstu”. Przede wszystkim dlatego, że nikt nie wspomina właśnie o kwestii 
numer dwa, która łączy się z tym nierozerwalnie, czyli zapasie, jaki pozostaje 
w dyspozycji sieci detalicznej − tłumaczył specyfikę w podejściu detalisty do 
sprzedaży oferty książkowej szef firmy, Mariusz Rutowicz71.

Wiosną 2014 roku firma stała się obiektem blokad dostaw od kilku klu-
czowych kontrahentów, jak: Firma Księgarska Olesiejuk, Znak, wydawnic-
two Sonia Draga, Prószyński Media czy Nasza Księgarnia, które były efek-
tem zaniechania przez sieć realizacji ustaleń co do terminów spłat zaległych 
płatności. Po uzyskaniu pożyczki od inwestora, Matras w krótkim czasie 
zaspokoił finansowe oczekiwania grupy czołowych dostawców.

Centra logistyczne Matrasa, zlokalizowane w Warszawie i Katowicach, 
miały w ostatnich latach w stałej ofercie ponad 100 tys. tytułów ok. 1500 wy-
dawców i są jedynym dostawcą do własnych księgarń. W 2011 roku maga-
zyn centralny w Warszawie przejął obsługę logistyczną wszystkich księgarń 
należących do sieci. Jednocześnie kwestie wykorzystanych rozwiązań lo-
gistycznych i informatycznych stanowiły największe bolączki firmy. Przez 
lata firma wyraźnie odstawała w tym zakresie od konkurencji, tracąc czas, 
energię i pieniądze. Praca w magazynie centralnym firmy odbywała się 
niemal w 100 proc. w systemie manualnym. Matras ponosił z tego tytułu 
koszty znacznie wyższe niż jego konkurenci.

Wiosną 2015 roku firma podpisała z MLP Group umowę na wynajem 
14 tys. mkw. powierzchni magazynowej i socjalno-biurowej w parku logi-
stycznym MLP Pruszków II72. Finalizacja procesu przeprowadzki odbyła 

[[ 71. Rozmowa z  Mariuszem Rutowiczem, prezesem Matrasa, „Biblioteka Analiz” 
nr 13/2014.
[[ 72. „Matras ma nowy magazyn”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 8 maja 2015.
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się jesienią 2016 roku. Jednak ogólna zła sytuacja finansowa firmy wpłynęła 
na opóźnienia i kolejne utrudnienia w przeprowadzeniu tej operacji. Osta-
tecznie we wrześniu MLP Group przekazało Matrasowi obiekt o łącznej 
powierzchni 14,2 tys. mkw., z czego 13,5 tys. mkw. przeznaczone zostało 
na cele magazynowe. W największym stopniu przyszłość firmy zależeć bę-
dzie od strategii, jaką obierze dla niej nowy właściciel – pisaliśmy w wydaniu 
naszej publikacji z 2014 roku73. I właśnie obrana strategia leży u podstaw 
późniejszych wydarzeń, w ciągu zaledwie dwóch lat doprowadziły firmę 
do miejsca, z którego do upadku jest zaledwie krok. 

Przyjęte założenia biznesowe, restrukturyzacja działu handlowego 
i skoncentrowanie polityki współpracy z dostawcami na optymalizację 
marży, w krótkim czasie skonfliktowało firmę z wieloma ważnymi dla jej 
obrotów wydawnictwami, co automatycznie odbiło się na dostępności ofer-
ty o wysokim potencjale sprzedażowym w księgarniach z logo Matrasa. 

Na problemy z komunikacją nałożyła się także sprawa powracających 
coraz częściej zatorów płatniczych, która w 2016 roku zdominowała nie tyl-
ko nieformalne branżowe dyskusje, ale przede wszystkim skutkowała od-
cięciem firmy od dostaw nowości wydawniczych z tego okresu. Szacowana 
skala przeterminowanych zobowiązań sieci wobec dostawców sięgnęła kil-
kudziesięciu milionów złotych, a sytuacji nie poprawiała krańcowa wręcz 
nieporadność firmy w obszarze komunikacji. Niepewność i frustrację do-
stawców potęgowały także wydarzenia, takie jak powstanie na przełomie 
2015 i 2016 roku spółki Matras Księgarnie S.A., którą identyfikowano ja-
ko narzędzie do przygotowania „miękkiego lądowania” firmy w przypad-
ku ewentualnej upadłości lub kolejnej potężnej restrukturyzacji. W tym 
czasie spółkę zalała fala postępowań windykacyjnych, a notowane na war-
szawskim parkiecie wydawnictwo Muza S.A. zdecydowało się na publicz-
ne ogłoszenie decyzji o zerwaniu umowy handlowej z siecią. W zależności 
od roku historyczny udział obrotów z siecią Matras S.A. w sprzedaży ogółem 
spółki wynosił 9-10,5 proc. przychodów ogółem. W przypadku całkowitego 
zaprzestania współpracy bezpośredniej z Matras S.A. może dojść do sytuacji, 
w której część z wyżej wymienionego obrotu nie zostanie zrealizowana – na-
pisano w komunikacie wydawniczej spółki74. Muza oszacowała, że łączna 
wartość rozliczeń (zapasów magazynowych oraz przeterminowanych wie-
rzytelności) wynosi 3,55 mln zł.

W kolejnych miesiącach Matras ewidentnie lawirował między kolejny-
mi wierzycielami, w miarę bieżących możliwości finansowych realizując 
wyselekcjonowane zobowiązania, próbując w ten sposób choć częściowo 

[[ 73. „Rynek książki w Polsce 2014. Dystrybucja”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2014.
[[ 74. „Muza wypowiada umowę”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 13 października 2016.
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16 udrożnić zator w zaopatrzeniu i pozyskać towar atrakcyjny dla klientów 
w najbardziej gorącym sprzedażowo okresie przed Świętami Bożego Na-
rodzenia.

Historia

Firma Matras S.A. powstała na bazie katowickiego Matrasa (założonego 
w 1991 roku) oraz warszawskiego Składu Księgarskiego Centrum (1991).

Twórcami obydwu firm byli: Jan Sieracki, Wiktor Ostrowski, Piotr Zel- 
man, Waldemar Ruta. Do 1994 roku prowadzono głównie działalność hur-
tową, którą początkowo próbowano rozwijać poprzez otwieranie kolejnych 
oddziałów i akwizycje. Do końca 1999 roku firma działała jako Holding 
Centrum.

Od 1995 roku ówczesny Holding Centrum był jednym z największych 
dystrybutorów na polskim rynku, posiadał hurtownie w: Bydgoszczy, 
Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Łodzi i w Warszawie. Wobec wcześniej-
szych niepowodzeń i trudności na rynku hurtowym (m.in. upadłość spółki 
Centrum w Warszawie, nieudane próby sojuszu z Liberem, Kwadro i Ka-
lamburem) oraz narastającej konkurencji (Azymut, FK Olesiejuk, Wkra) 
pod koniec lat 90. zmieniona została nazwa grupy z Holdingu Centrum 
na Grupa Matras, a strategia rozwoju firmy została przez Jana Sierackiego 
i Piotra Zelmana świadomie przekierowana z handlu hurtowego na deta-
liczny. Proces ten, przejawiający się we wzroście obrotów we własnych pla-
cówkach, gdzie kumulują się dwie marże (hurtowa i detaliczna), kosztem 
stagnacji, a nawet spadku dostaw do obcych księgarń, dokonywał się stop-
niowo, w tempie paru procent rocznie. Od 1996 roku Matras startował do 
większości przetargów dotyczących prywatyzacji Domów Książki, kupił 
dwa lokalne przedsiębiorstwa Domu Książki – w Bydgoszczy i Koszalinie 
(od pracowników), bezskutecznie startował do prywatyzacji Domu Książki 
w Szczecinie. Wygrano natomiast przetarg na prywatyzację Domu Książ-
ki Opole, do przejęcia mocno zadłużonego przedsiębiorstwa jednak nie 
doszło, a w czerwcu 2003 roku zakończone zostało postępowanie upad- 
łościowe i firma ostatecznie zniknęła z rynku. Matras przejął także część 
placówek upadłego Domu Książki we Wrocławiu.

Na początku XXI wieku w skład holdingowej Grupy Matras wchodziło 
osiem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających w: Bydgosz-
czy, Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Wrocławiu i w Warszawie. 
W styczniu 2001 roku Matras wznowił działalność w Warszawie, przejmu-
jąc większościowe udziały (66 proc.) w spółce Akademia Klon. Od 2001 ro-
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ku firma działała także we Wrocławiu – po przejęciu upadającej hurtow-
ni Kwadro.

Matras jako pierwsza firma na rynku księgarskim zdołał pozyskać finan-
sowanie zewnętrzne. Początkowo mniejszościowym akcjonariuszem został 
Caresbac Polska, potem fundusze Caresbac-Seaf Polska i Fundusz Północ-
ny. Fundusze z czasem zwiększały zaangażowanie finansowe, podnosząc 
kapitał akcyjny spółki, jednocześnie zwraca uwagę niezwykle długi czas 
ich zaangażowania finansowego, przez niemal dwie dekady.

Od 2005 roku rozwój spółki koncentrował się wyłącznie na konsekwent-
nej rozbudowie własnej sieci księgarń, a także poprawie rentowności i re-
alizowanej marży. Udało się znacząco zwiększyć przychody i zbudować 
nowy wizerunek księgarskiej sieci. Zanim doszło do sprzedaży Matrasa 
w 2014 roku, stopniowo wycofywali się ze spółki jej dawni twórcy. Przez 
większość lat spółką na zmianę kierowali Jan Sieracki i Piotr Zelman, któ-
rzy pozostają aktywni na rynku księgarskim – obecnie w sieci księgarń Bo-
okszpan. Dzięki kapitałowemu zaangażowaniu się w ten projekt właścicielki 
wydawnictwa Sonia Draga, sieć wydaje się mieć stabilne finansowanie i po-
zytywne perspektywy na przyszłość. Czwartym udziałowcem Bookszpa-
na jest Marcin Nowak, współwłaściciel firmy dystrybucyjnej Dictum. Pod 
koniec 2016 roku Bookszpan prowadził 12 księgarń, m.in. w: Gdańsku, Ja-
worznie, Warszawie, Tomaszowie Lubelskim, Wrocławiu i Opolu. 

Matras S.A. – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 149,5 142,3 147,6 142,9 131,6 145,0 158,0 180,0 222,4 245,0 265,0

Sprzedaż w mln USD 45,9 48,9 53,3 48,2 42,3 48,0 44,8 55,2 70,4 70,0 67,4

Zysk netto w mln zł 0,7 −6,8 0,1 −5,0 −8,8 2,3 −2,4 1,8 1,9 bd 8,9

Liczba księgarń 123 128 116 107 97 110 133 160 170 174 198

Pracownicy etatowi 824 862 818 760 690 629 720 740 bd bd bd
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16 Księgarnie Świat Książki

(Dressler Sp. o.o. Dublin Spółka Komandytowo Akcyjna)
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91
tel. (22) 424 92 27, 722 26 13
www.swiatksiazki.pl, e-mail kontakt@swiatksiazki.pl

Zależna operacyjnie od spółki Dressler sieć księgarska, to jeden z najszyb-
ciej rozwijających się podmiotów detalicznych w kraju.

W pierwszej połowie 2011 roku spółka Świat Książki została przejęta 
przez firmę Weltbild Polska. Ta ostatnia przez lata konsekwentnie nie po-
dawała wysokości przychodów realizowanych w poszczególnych kana-
łach (działalność wydawnicza, detal księgarski, sprzedaż przez internet). 
Wiadomo jednak, że sprzedaż poprzez własną sieć punktów detalicznych 
w 2011 roku dała spółce 22 proc. ogólnego obrotu w wysokości 200 mln zł, 
a więc ok. 44 mln zł. W okresie funkcjonowania w ramach Weltbild Polska 
sieć przeszła istotną zmianę profilu prowadzonej działalności handlowej, 
znacznie oddalając się od swoich książkowych źródeł.

Pod koniec 2012 roku Weltbild podjął decyzję o wycofaniu się z działal-
ności na polskim rynku książki. Na początku lutego 2013 roku sieć została 
przejęta przez firmę Dressler Sp. z o.o. Dublin S.K.A. Udziałowcem spół-
ki jest Ipopema Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicz-
nych. Firma przejęła również umowy najmu lokali zajmowanych dotychczas 
przez salony Weltbildu, a działalność operacyjną, opartą o 33 księgarnie 
oraz 3 punkty franczyzowe, wznowiła pod koniec kwietnia 2013 roku. Fir-
ma działa obecnie ponownie pod marką Świat Książki.

Pod koniec 2014 roku w ramach sieci funkcjonowało ok. 45 księgarń zlo-
kalizowanych w 25 miejscowościach. Rok później firma pracowała w opar-
ciu o blisko 60 punktów sprzedaży. W drugiej połowie 2016 roku w sieci 
działało prawie 70 księgarń, w tym w: Gdańsku (pięć), Gdyni (trzy), Rumii, 
Szczecinie (trzy), Warszawie (dziewięć), Wrocławiu (pięć), Zabrzu, Zielonej 
Górze, Koninie, Lublinie (dwie), Częstochowie, Białymstoku (dwie), Toru-
niu (dwie), Poznaniu (cztery), Rzeszowie, Pile, Olsztynie, Wałbrzychu, Ra-
domiu, Opolu, Łodzi (siedem), Tomaszowie Mazowieckim, Mielcu (dwie), 
Krakowie (trzy), Jeleniej Górze, Legnicy, Kielcach (dwie), Gliwicach, Byd-
goszczy (trzy), Katowicach (dwie), Sosnowcu, Koszalinie, Bielsku-Białej, 
Wołominie, Sopocie.

Nowe placówki otwierane są przede wszystkim w centrach handlowych, 
charakteryzują się nowoczesną i przyjazną klientowi ekspozycją. Oprócz 
książek w ofercie sklepów dostępne są także płyty z muzyką, filmami, ar-
tykuły papiernicze i biurowe, zabawki i multimedia.
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Historia

Pierwsza klubowa księgarnia wydawnictwa Świat Książki powsta-
ła w 1997 roku. Na koniec 2010 roku sprzedaż prowadzona była łącznie 
w 37 punktach detalicznych, wliczając w to stoiska w centrach handlo-
wych.

Po połączeniu z siecią kilku placówek detalicznych wydawnictwa Welt-
bild, w sieci funkcjonowało łącznie 40 księgarń. We wrześniu 2012 roku by-
ło ich 38. Latem 2013 roku firma prowadziła 36 punktów sprzedaży. Wzrost 
liczby punktów stacjonarnych w 2014 roku, to m.in. efekt przejęcia przez 
spółkę Dressler kilku placówek od firmy księgarskiej Notabene.

Dane poniżej dotyczą przychodów spółki Dressler od 2013 roku.

Dressler – najważniejsze dane

Lata 2012 2013 2014

Sprzedaż w mln zł 2,25 23,94 44,93

Sprzedaż w mln USD 0,7 6,8 11,5

Zysk netto w mln zł −0,5 −3,8 −5,0
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16 BookBook

(Przedsiębiorstwo Dom Książki Sp. z o.o.)
02-697 Warszawa, ul. Wincenta Rzymowskiego 30
www.dom-ksiazki.pl, e-mail bok@bookbook.pl

Oficjalnie marka BookBook zadebiutowała na rynku księgarskim w po-
łowie kwietnia 2015 roku. Pierwszą księgarnią funkcjonującą pod tym 
nowym brandem był legendarny warszawski Czytelnik (ul. Wiejska 14). 
Niemal rok wcześniej działalność rozpoczęła z kolei spółka Porozumie-
nie Kultura Sp. z o.o., której współudziałowcami zostali m.in. wydawcy: 
Grupa Helion, Zysk i S-ka, Rebis, Prószyński Media, Czarna Owca, Pu-
blicat, a także poznańska hurtownia Super Siódemka oraz inwestor finan-
sowy, którego reprezentantem we władzach spółki, pełniącym obowiązki 
prezesa zarządu, jest Kristof Zorde, doświadczony menedżer debiutujący 
w branży książkowej.

W październiku 2015 roku firma przejęła większościowy pakiet udziałów 
Dom Książki Sp. z o.o. w Białymstoku, który był udziałowcem Gdańskie-
go Domu Książki. Do zasobów, które złożyły się w kolejnych miesiącach 
na sieć BookBook, należały również punkty sprzedaży, kojarzone z inną 
rozpoznawalną marką księgarską – Akrybia. W kolejnych miesiącach roz-
poczęto modernizację i remonty kolejnych księgarń należących do sieci, 
uruchomiono nowe punkty sprzedaży, m.in. w: Złocieńcu, Białymstoku 
czy na krakowskim Kazimierzu.

Łącznie w ramach sieci funkcjonuje obecnie ponad 70 księgarń w po-
nad 30 miejscowościach, w tym takich jak: Augustów, Białystok, Bielsk 
Podlaski, Dąbrowa Białostocka, Dąbrowa Tarnowska, Elbląg, Warszawa, 
Kraków, Giżycko, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdynia, Knyszyn, Kolno, Hajnów-
ka, Malbork, Łomża, Łosice, Sejny, Rabka, Siemiatycze, Zambrów, Za-
mość, Włodawa.

Firma prowadzi również sprzedaż w internecie, oferując możliwość dar-
mowego odbioru zamówień we wszystkich księgarniach należących do sie-
ci BookBook.

Najnowsze dostępne dane finansowe firmy w poprzednim układzie właś- 
cicielskim obejmują 2014 rok. W tym okresie zanotowano przychody ze 
sprzedaży w wysokości 33,92 mln zł (27,81 mln zł w 2013 roku). Spółka za-
kończyła rok z dodatnim wynikiem finansowym, w wysokości 198 tys. zł. 
Jej kapitały własne wynosiły 7,34 mln zł.
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Historia

Przedsiębiorstwo Dom Książki w Białymstoku powstało w lipcu 1995 ro-
ku w celu przejęcia do odpłatnego korzystania prywatyzowanego Przedsię-
biorstwa Państwowego Dom Książki w Białymstoku, w drodze tzw. leasin-
gu pracowniczego. Do 2008 roku właścicielami spółki były osoby fizyczne, 
60 proc. kapitału należało do ówczesnych pracowników, 40 proc. do byłych 
pracowników i innych inwestorów zewnętrznych, w tym 15 proc. do Do-
roty i Pawła Mazurków, dzieci Adama Mazurka, właściciela Oficyny Wy-
dawniczo-Poligraficznej Adam. 

W latach 2007-2009 trwał proces przejmowania kontroli właścicielskiej 
nad firmą przez spółkę ABC Księgarnie, która ostatecznie uzyskała pakiet 
ponad 85 proc. udziałów.

W wyniku dalszych działań konsolidacyjnych, w 2009 roku Dom Książ-
ki Białystok nabył większościowy pakiet udziałów (50 proc. plus jeden) 
w Gdańskim Domu Książki.

Najważniejszym wydarzeniem dla Gdańskiego Domu Książki w ostat-
nim okresie była zmiana większościowego właściciela w 2009 roku. Wcześ- 
niej majątek dawnego P.P. Dom Książki w Gdańsku, działającego od 1950 ro-
ku, został w 1996 roku przejęty w leasing przez utworzoną w tym celu przez 
pracowników spółkę Gdański Dom Książki. Do czerwca 2001 roku spłaciła 
ona skarbowi państwa 100 proc. ceny dawnego przedsiębiorstwa, stając się 
pełnoprawnym właścicielem przejętego majątku. Przez wiele lat najwięk-
szym udziałowcem i prezesem spółki był Witold Załuska.

Przedsiębiorstwo Dom Książki w Białymstoku zarządzało w ostatnich la-
tach ponad 40 księgarniami zlokalizowanymi w 27 miejscowościach (m.in. 
w: Białymstoku, Siemiatyczach, Mońkach, Węgorzewie, Sokółce, Supraślu, 
Suwałkach, Piszu, Olecku, Tczewie, Łomży, Hajnówce, Sejnach). Łącznie 
w dyspozycji firmy znajdowało się ok. 6000 mkw. powierzchni handlowej. 
Średnio w ofercie dostępnych jest ok. 35-40 tys. tytułów.

W ostatnich latach realizowała przychód ze sprzedaży na poziomie  
10-12 mln zł. Prowadziła blisko 20 placówek (m.in. w Gdańsku, Sopocie, 
Elblągu, Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, Malborku, Nowym Dwo-
rze Gdańskim).

Łączne przychody obu firm uzyskiwane w ostatnich latach szacuje się 
na ok. 45 mln zł.
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16 Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne Książnica Polska Sp. z o.o.

10-959 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 2/3
tel. (89) 527 32 18, faks (89) 527 44 21
www.ksiaznica.pl, www.czytay.pl, e-mail sekretariat@ksiaznica.pl

W 2015 roku przychody ze sprzedaży firmy wzrosły o 6 proc. – z 29,5 mln 
do 31,3 mln zł. Firma wypracowała zysk netto w wysokości 185,7 tys. zł (210 
tys. zł w 2014). Kapitały własne wynoszą 10,7 mln zł. Na koniec 2015 roku 
w firmie pracowało 90 osób.

Książnica Polska jest jednym z podmiotów najaktywniej działających na 
rzecz konsolidacji i wzmocnienia rynkowej pozycji księgarń indywidual-
nych. Konsekwentnie rozwija autorski program wsparcia Partnerstwo dla 
Księgarń, w ramach którego księgarze zachowują własnościową niezależ-
ność, jednocześnie korzystając z systemu sprzedaży (w tym warunków han-
dlowych) Książnicy Polskiej, dokonując obrotu handlowego w jej imieniu, 
a w efekcie dzieląc się również uzyskaną marżą.

Aktualnie firma zarządza łącznie 38 placówkami własnymi i księgar-
niami partnerskimi, zlokalizowanymi w: Olsztynie (cztery), Bartoszycach, 
Działdowie, Ełku (dwie), Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Giżycku, 
Iławie, Kętrzynie, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Lublinie, Mińsku 
Mazowieckim, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Ostrołęce, Ostródzie (dwie), 
Poznaniu, Przasnyszu, Siedlcach, Świdniku, Szczecinie, Szczytnie, Tarno-
wie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie (trzy), Wrocławiu, Wyszko-
wie i Zabrzu.

Wszystkie księgarnie prowadzą sprzedaż samoobsługową. Firma prze-
prowadza cykliczne remonty i modernizacje zarządzanych przez siebie 
placówek księgarskich. Całkowita powierzchnia pozostająca w dyspozycji 
firmy wynosi blisko 7000 mkw., z czego ok. 4000 mkw. to powierzchnia 
własna. Średnia oferta książkowa liczy ok. 60 tys. tytułów. Największą – 
ponad 30 tys. tytułów – dysponują księgarnie zgrupowane w olsztyńskim 
Centrum Książki (sześć kondygnacji o łącznej powierzchni 2500 mkw.). 
Kilka mniejszych księgarń oferuje 3000-5000 tytułów, a księgarnie w mia-
stach powiatowych (powierzchnia od 150 do 350 mkw.) dysponują ofertą 
liczącą zazwyczaj ok. 10 tys. tytułów. W olsztyńskim kompleksie działają 
także: prywatna szkoła, kino studyjne Awangarda (dysponujące dwiema ka-
meralnymi salami projekcyjnymi) oraz kawiarnia literacko-filmowa KLiF. 
W tej ostatniej odbywa się w roku ponad 100 spotkań z autorami, wydaw-
cami czy przedstawicielami świata polityki, kultury i gospodarki.

Książnica Polska prowadzi własną księgarnię internetową Czytay.pl. Za-
mówione w niej książki klienci mogą odbierać w wybranej przez siebie księ-
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garni sieci. Tę samą nazwę co firmowy e-sklep, nosi także program lojalnoś- 
ciowy dla klientów sieci. Książnica Polska umożliwia księgarniom spoza 
sieci wdrażanie tego programu dla swoich klientów.

Od kilku lat Książnica Polska aktywnie działa na arenie międzynaro-
dowej. W zakresie zwiększania kompetencji kadry księgarskiej współpra-
cuje z wyspecjalizowanymi podmiotami edukacyjnymi w Londynie i Mo-
skwie.

Na początku 2016 roku sieć otrzymała Certyfikat Firma Godna Zaufa-
nia, przyznany jej za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu dzia-
łalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów 
i kontrahentów.

Książnica Polska jest sponsorem Nagrody Literackiej Warmii i Mazur 
„Wawrzyn”.

Historia

Firma rozpoczęła działalność w wyniku likwidacji olsztyńskiego P.P. Dom 
Książki i oddania jego majątku w leasing pracowniczy. Prywatyzacja trwa-
ła rok i zakończyła się 15 lutego 1992 roku. Umowa leasingowa opiewała na 
dziesięć lat, ostatnia rata została spłacona w 1999 roku. Udziałowcami jest 
obecnie ponad 20 osób fizycznych, z czego do Marianny Okuniewskiej, dy-
rektor zarządzającej spółki, należy ponad 57 proc. udziałów. Ja odpowiadam 
za wizję, inwestycje, modernizacje, kadry i to, co jest moim konikiem, czyli 
marketing i promocję. Natomiast kwestie związane z finansowaniem tych 
pomysłów leżą w gestii mojej żony – kontakty z kontrahentami, bankami itd. 
Formalnie ja jestem prezesem spółki, a Marianna dyrektorem zarządzającym 
– tłumaczy zawiłości struktury firmy prezes Książnicy Polskiej75.

Książnica Polska – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 16,6 16,6 18,9 20,2 22,3 24,6 25,6 27,4 28,9 29,5 31,3

Sprzedaż w mln USD 5,1 5,4 6,8 8,4 7,2 8,2 7,5 8,6 9,1 8,4 8,0

Zysk netto w mln zł 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 4,6 0,3 0,2 0,2 0,2

Liczba księgarń 22 21 21 21 21 27 29 31 34 36 38

Pracownicy etatowi 73 73 73 75 74 84 83 80 80 85 90

[[ 75. Rozmowa z Marianną i Jerzym Okuniewskimi, współwłaścicielami Książnicy Polskiej, 
„Biblioteka Analiz” nr 15/2011.



118

RY
NE

K 
KS

IĄ
ŻK

I W
 P

OL
SC

E 
20

16 Księgarnie Nova Duo Sp. z o. o.

35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 16
tel. (17) 852 01 71, 852 01 72, faks (17) 852 01 73
www.nova.rzeszow.pl, www.ibook.net.pl, e-mail nova@nova.rzeszow.pl

Firma jest jednym z najprężniej działających podmiotów księgarskich 
na trudnym biznesowo terenie województwa podkarpackiego. Prowadzi 
22 księgarnie zlokalizowane w: Rzeszowie (5), Krośnie (2) oraz po jednej 
w: Nisku, Jaśle, Brzozowie, Iwoniczu, Lesku, Sanoku, Lubaczowie, Leżaj-
sku, Przeworsku, Łańcucie, Ropczycach, Strzyżowie, Kolbuszowej, Staszo-
wie i Tarnobrzegu. Firma pracuje na ofercie blisko 70 tys. tytułów.

W latach 2007-2013 przychody oscylowały w granicach 20-22,5 mln zł, 
jednak od 2010 roku firma konsekwentnie notuje tendencję spadkową. Rok 
2014 zakończyła z przychodem ze sprzedaży w wysokości 19,13 mln zł, 
notując spadek o 5 proc. w stosunku do 2013 roku. Coraz gorzej prezen-
towała się także rentowność prowadzonego biznesu – 2014 rok zakończy-
ła z zyskiem netto w wysokości 10,7 tys. zł (86 tys. zł w 2012 i 26,1 tys. zł 
w 2011 roku).

Firma łączy w sobie kompetencje hurtowe i detaliczne. Udział sprzedaży 
hurtowej w ogólnych przychodach kształtował się w ostatnich latach w gra-
nicach 40-45 proc. realizowanych obrotów. 

Ponadto, od 2012 roku, pod adresem Ibook.net.pl prowadzi własną księ-
garnię internetową.

Historia

Marka Nova istnieje od 1990 roku. W początkowym okresie koncentrowała 
się na sprzedaży hurtowej oferty pozapodręcznikowej. W 1993 roku firma 
rozpoczęła współpracę z wydawnictwami edukacyjnymi, stając się jedną 
z ośmiu patronackich hurtowni WSiP i uniwersalną hurtownią, oferują-
cą szeroką gamę wydawnictw na terenie Podkarpacia. Do 2007 roku pro-
wadziła w różnych okresach swojej działalności od dwóch do trzech wła-
snych księgarni. Największą był dwuoddziałowy Kolumbus o powierzchni 
350 mkw., osiągający obrót do 3 mln zł rocznie.

W 2001 roku Nova kupiła 68 proc. udziałów w Domu Książki Rzeszów, 
działającego od 1950 roku. W latach 2001-2004 opracowano i zrealizo-
wano program naprawczy przejętej sieci: podniesiono kapitał, dokonano 
komputeryzacji i remontów za ponad 500 tys. zł, spłacono wierzycieli, zli-
kwidowano nierentowne punkty. Pod koniec 2005 roku Irena i Piotr Ko-
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ściółkowie (matka i syn) odkupili pozostałe udziały, stając się jedynymi 
właścicielami. 2006 rok był okresem przygotowań do połączenia hurtowni 
Nova z jej księgarniami oraz Domu Książki. Na początku 2007 roku do-
szło do połączenia obu spółek pod nową nazwą Księgarnie Nova. Od Do-
mu Książki przejęto wówczas 17 placówek. W połowie 2009 roku na bazie 
spółki Księgarnie Nova, która wniosła zorganizowaną część przedsiębior-
stwa do nowego podmiotu, powstała spółka Księgarnie Nova Duo. Obec-
nie właścicielami firmy są bracia: Piotr Kościółek – prezes i Jacek Kośció-
łek – wiceprezes zarządu.

Nova Duo – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sprzedaż w mln zł 18,0 14,8 20,8 21,0 22,3 22,2 21,7 20,9 20,2 19,3

Sprzedaż w mln USD 5,5 4,8 7,5 8,7 7,2 7,4 6,4 6,4 5,7 4,9

Zysk netto w mln zł 0,3 0,3 0,9 0,6 0,8 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0

Liczba księgarń 18 18 21 23 24 24 22 22 22 22

Pracownicy etatowi 44 39 90 97 99 97 85 92 90 bd
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16 Księgarnie Naukowe PWN

(OSDW Azymut Sp. z o.o.)
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
tel. (22) 695 41 02, faks (22) 695 42 88
www.naukowa24.pl, www.ksiegarniewlasne.pwn.pl
e-mail ksiegarnia.warszawa2@naukowa24.pl

W latach 2006-2013 funkcjonowała spółka Księgarnie PWN, która powstała 
w 2006 roku, w celu zagospodarowania placówek detalicznych, należących 
wcześniej do Wydawnictwa Naukowego PWN. W maju 2014 roku nastąpi-
ło połączenie sieci detalicznej zarządzanej przez spółkę Księgarnie PWN 
sp. z o.o. z OSDW Azymut. Od chwili połączenia funkcjonuje jedna spół-
ka pod nazwą OSDW Azymut. Szacunkowy przychód ze sprzedaży sieci 
detalicznej w ostatnich latach to 12-15 mln zł.

Obecnie w ramach sieci Księgarnie Naukowe funkcjonuje 19 księgarń 
zlokalizowanych w: Warszawie (dwie, w tym znana księgarnia naukowa 
Resursa w reprezentacyjnym miejscu – przy Krakowskim Przedmieściu), 
Wrocławiu, Łodzi (dwie), Gdańsku (dwie), Poznaniu, Katowicach (dwie), 
Krakowie (dwie), Rzeszowie, Toruniu i Bydgoszczy. Większość z nich (12) 
prowadzi także sprzedaż internetową za pośrednictwem personalizowa-
nych firmowych sklepów. Firma prowadzi aktywną działalność promo-
cyjną, m.in. przygotowując okresowe i tematyczne katalogi, prezentujące 
najciekawsze pozycje z oferty. 

Sieć dysponuje pełną ofertą Wydawnictwa Naukowego PWN, a także 
bogatym wyborem publikacji innych wydawnictw naukowych, takich jak: 
C.H. Beck, LexisNexis, PZWL, Wydawnictwo Szkolne PWN, WAM, Znak, 
Wolters Kluwer, Helion oraz oficyn wydawniczych najważniejszych pol-
skich uczelni wyższych.
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Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
tel./faks (022) 822 90 41
www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl, www.24naukowa.pl
e-mail info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

Przychody Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki w latach 2014-2015 wy-
niosły kolejno: 5,4 mln zł oraz 4,9 mln zł. Firma kontynuuje zatem spadko-
wy trend, zapoczątkowany na przełomie dekad. Rynek fachowy, podobnie 
jak niemal wszystkie pozostałe segmenty krajowego rynku książki, dotknął 
problem poważnej nadprodukcji. W przeszłości wiele dziedzin wiedzy cha-
rakteryzowała niewielka oferta. Obecnie w przypadku niektórych z nich 
niemal każda praca magisterska ukazuje się w postaci książkowej. Niestety, 
wiele nie prezentuje odpowiedniego poziomu merytorycznego. A to zniechę-
ca określony rodzaj klientów, zwłaszcza biblioteki, które w rezultacie ogra-
niczają zakupy − tak jeszcze pod koniec 2014 roku ujemną dynamikę przy-
chodów firmy tłumaczył jej właściciel, Kazimierz Leki76.

Notowany przez firmę w ostatnich latach spadek przychodów dotyczył 
m.in. księgarń, które zlokalizowane były przy uczelniach wyższych. Stąd 
decyzja o likwidacji filii, przez lata funkcjonujących przy Wojskowej Aka-
demii Technicznej oraz w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego przy ul. Szturmowej. Drugą przyczyną spadku przychodów 
była sytuacja na rynku publikacji fachowych, naznaczona przede wszyst-
kim wojną cenową wywołaną przez sprzedawców internetowych i inten-
sywne przeceny realizowane przez samych wydawców.

W sieci działają dwa stacjonarne punkty sprzedaży: najstarszy z nich to 
zlokalizowana przy ul. Grójeckiej 67 Księgarnia Ekonomiczna, która funk-
cjonuje od 1994 roku i zajmuje lokal o powierzchni 100 mkw. W jej ofercie 
dominują publikacje z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania oraz infor-
matyki. Najwyższe przychody generuje jednak Księgarnia Naukowa przy 
al. Solidarności. Łącznie oferują one ponad 45 tys. tytułów. Trzeci z dzia-
łających punktów, to prowadząca sprzedaż przez osiem miesięcy w roku 
mała księgarenka zlokalizowana przy ul. Szturmowej.

Firma prowadzi sprzedaż książek także za pośrednictwem dwóch księ-
garń internetowych: Ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl oraz 24naukowa.pl. 
Sprzedaż w tym kanale generuje ok. 10 proc. ogólnych przychodów.

[[ 76. Rozmowa z Kazimierzem Leki, właścicielem Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki, 
„Biblioteka Analiz” nr 19/2014.
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16 Od dwóch lat firma stopniowo rozbudowuje asortyment o publikacje 
w formacie audio oraz wyselekcjonowaną ofertę książek i gier dla dzieci. 

Sieć zaopatruje się głównie u wydawców, płacąc gotówką lub rozliczając 
się na faktury zamknięte.

Historia

Firma powstała w 1994 roku. Jej założycielem jest Kazimierz Leki, wcześniej 
przez lata kierownik renomowanej Księgarni Bankowej, którą w 2009 ro-
ku włączył do własnej sieci (dziś jako Księgarnia Naukowa). Własny biznes 
zaczynał w stumetrowej księgarni przy ul. Grójeckiej 67, która szybko stała 
się najbardziej znaną w Warszawie placówką specjalizującą się w literatu-
rze z zakresu ekonomii i prawa.

W 2015 roku firma zmieniła formę prawną – z działalności gospodarczej 
na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Księgarnia Ekonomiczna – najważniejsze dane

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 7,2 6,7 7,0 7,8 7,6 8,4 7,9 6,4 5,7 5,4 4,9

Sprzedaż w mln USD 2,2 2,2 2,5 3,2 2,4 2,8 2,3 2,0 1,8 1,5 1,2

Zysk netto w mln zł 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5 0,7 0,4 bd bd bd bd

Liczba księgarń 7 4 5 6 6 5 5 3 3 2 2

Pracownicy etatowi 20 20 20 21 20 22 24 17 17 15 13
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Dom Księgarski MJL

64-920 Piła, ul. 14 Lutego 2
tel./faks (67) 215 63 53
www.mjl.osdw.pl, e-mail jan.lus@btinternet.com

Przychody Domu Księgarskiego MJL w ostatnich latach wahają się w gra-
nicach 2,2-2,5 mln zł. Firma prowadzi trzy księgarnie na powierzchni 
ok. 290 mkw., w których łącznie zatrudnionych jest 9 osób. W pierwszej 
połowie bieżącej dekady przeprowadzone zostały gruntowne remonty zaj-
mowanych lokali oraz inwestycje w infrastrukturę elektroniczną do zarzą-
dzania sprzedażą. Wszystkie księgarnie mają profil ogólny, obok książek 
oferują również artykuły papiernicze i reprodukcje. Wszystkie księgar-
nie są samoobsługowe. Oferta tytułowa Domu Księgarskiego MJL liczy 
ok. 5000 pozycji.

Pod adresem www.mjl.osdw.pl firma prowadzi sprzedaż internetową.
W zakresie dostaw firma współpracuje przede wszystkim z OSDW Azy-

mut, a bezpośrednio także z niektórymi wydawcami. Oprócz sprzedaży 
detalicznej aktywnie prowadzi działalność na rzecz upowszechniania czy-
telnictwa i promocji książek, m.in. w największej księgarni organizując 
spotkania autorskie.

Dom Księgarski MJL należy do Marii Jolanty Lus, która prowadzi go 
wraz z mężem Janem, przez jedną kadencję prezesem Izby Księgarstwa 
Polskiego (do maja 2010 roku), który w dalszym ciągu często zabiera pu-
blicznie głos w sprawach ważnych dla księgarstwa.

Dom Księgarski MJL – najważniejsze dane

Lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sprzedaż w mln zł 2,9 3,0 3,2 3,1 3,0 2,6 2,2 2,0 2,2 2,3 2,1 2,2

Sprzedaż w mln USD 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5

Zysk netto w mln zł 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 bd bd bd bd

Liczba księgarń 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pracownicy etatowi 8 10 10 10 10 8 10 9 9 9 8 8
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16 HDS Polska Sp. z o.o.

(Lagardere Travel Retail Sp. z o.o.)
02-386 Warszawa, Al. Jerozolimskie 176
tel. (22) 572 32 00, faks (22) 823 98 72
handlowy@lagardere-tr.pl, www.lagardere-tr.pl

HDS prowadzi sieć punktów sprzedaży prasy i książek w centrach handlo-
wych oraz węzłach komunikacyjnych (na lotniskach, dworcach PKP i PKS 
oraz na stacjach metra).

Najważniejsze marki to: Inmedio (450 lokalizacji), Relay (ponad 100) 
i sklepy typu convenience działające pod nazwą 1 Minute. Oferta tytuło-
wa uzależniona jest od powierzchni salonów.

Znak Virgin jest znaną globalną marką towarową w branży sklepów ofe-
rujących książki, CD z muzyką i filmy DVD. Jednym z młodszych projek-
tów firmy jest koncept Discover, w ramach którego działa obecnie 8 sklepów 
– na lotniskach w: Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Rzeszo-
wie oraz w Galerii Mokotów i w kompleksie Dworca Centralnego w War-
szawie.

Od 2010 roku wyłącznym dostawcą książek do sieci jest Firma Księgar-
ska Olesiejuk. HDS często bierze nowości na wyłączne okresy sprzedaży 
promocyjnej.

Uwagę zwraca liczba i selekcja eksponowanych tytułów, dbałość o od-
powiednią oprawę wizualną prezentowanych książek, w tym w strefach 
najbardziej reprezentacyjnych, jak witryny sklepowe, listy najlepiej sprze-
dających się tytułów i częste promocje.

Historia

Firma jest polską filią francuskiej grupy Lagardere Services (dawniej Ha-
chette Distribution Services) – największego międzynarodowego dys-
trybutora i detalisty prasy. Lagardere Services działa w 20 krajach Euro-
py i Ameryki Północnej. W Polsce działa od 1997 roku. Zarządza siecią 
630 sklepów prasowych oraz 80 lokali gastronomicznych, w tym: kawiar-
nie, bistro, puby, piekarnie z ofertą restauracyjną oraz sklepy Duty Free 
na lotniskach. Posiada także udziały w spółce Inmedio Sp z o.o, w której 
udziałowcem większościowym jest Grupa Eurocash, a którą Lagardere 
Travel Retail zarządza.

Roczny przychód ze sprzedaży spółek Lagardere Travel Retail przekracza 
1 mld zł. Sklepy odwiedza co miesiąc ponad sześć milionów klientów.
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Tak Czytam

(M.C. Kwadrat)
05-124 Skrzeszew 
tel. (22) 782 31 34, 793 52 91
www.mc-kwadrat.oem.pl, www.takczytam.pl, e-mail mk-kwadrat@oem.pl

Firma działa od 1994 roku, kiedy w podwarszawskim Skrzeszewie powsta-
ła hurtownia MC Kwadrat, od początku operująca w segmencie tzw. ta-
niej książki. Już wówczas powstał system dystrybucji końcówek nakładów, 
zupełnie odrębny od istniejącego, oparty na przecenach i wyprzedażach. 
Wszystkie książki oferowane w naszej hurtowni i księgarniach mają jedną 
wspólną cechę – jest nią niska cena – czytamy w komunikacie dla klientów, 
opublikowanym na stronie www.mc-kwadrat.oem.pl, która pełni funkcję 
platformy B2B, skoncentrowanej na obsłudze zamówień hurtowych. Spe-
cyfikę funkcjonowania tego segmentu branży książkowej znakomicie od-
daje kolejny cytat z twórców M.C. Kwadrat: Nasza oferta z uwagi na często 
ograniczoną ilość egzemplarzy, jaką udaje się nam pozyskać, miewa cha-
rakter aukcyjny. Kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego zachęcamy do częstego 
odwiedzania nas i błyskawicznego reagowania na niewątpliwe okazje, jakie 
się pojawiają77.

Od kilku lat firma aktywnie rozwija się w obszarze sprzedaży detalicznej, 
która w drugiej połowie 2016 roku opierała się na 15 księgarniach zlokali-
zowanych w: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, 
Rzeszowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Opolu, Zamościu, 
Gdyni i Gorzowie Wielkopolskim.

Obecnie to właśnie część detaliczna generuje 60 proc. przychodów całej 
firmy. Jej działalności dedykowany jest serwis internetowy, funkcjonujący 
pod adresem www.takczytam.pl, w którym dostępne są informacje o od-
bytych i planowanych wydarzeniach organizowanych w poszczególnych 
księgarniach, a także wirtualne przewodniki po każdej z placówek. 

[[ 77. Za: www.mc-kwadrat.oem.pl.
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16 Dedalus

(Firma Księgarska Bonus S.C.)
42-200 Częstochowa, ul. Focha 27/29
www.dedalus.pl, e-mail biuro@dedalus.pl

Dedalus to znakomicie rozpoznawalna wśród klientów, ogólnopolska mar-
ka sieci księgarń tzw. taniej książki, która z roku na rok zyskuje coraz szer-
sze grono klientów. Sprzedażą stacjonarną i internetową (www.dedalus.pl) 
zarządza Firma Księgarska Bonus S.C. Piotr Marzec i Tomasz Szura. 

Obecnie na sieć stacjonarnych punktów sprzedaży oferty wydawniczej 
składa się 13 sklepów. Miejsce ich lokalizacji to: Bielsko-Biała, Częstocho-
wa (dwa), Wrocław (dwa), Kraków i Warszawa (siedem). Dedalus sprzedaje 
książki z blisko 60 kategorii tematycznych.

Rozdział trzeci

Sprzedaż bezpośrednia



Rozdział trzeci

Sprzedaż bezpośrednia
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SPRZeDAż BeZPoŚReDNiA

W warunkach polskiego rynku sprzedaż bezpośrednia ma bardzo szerokie 
i złożone znaczenie. Tym mianem określa się zarówno sprzedaż realizo-
waną przez wydawców za pośrednictwem firmowych e-księgarń, również 
sprzedaż realizowaną przez klub książki, np. z katalogu, czy też zaangażo-
wanych przez wydawcę, czy wyspecjalizowaną firmę.

Tradycyjne postrzeganie sprzedaży bezpośredniej zasadza się na mode-
lu sprzedaży książki klientowi finalnemu (czytelnikowi, bibliotece czy fir-
mie w modelu b2b) bez udziału pośrednika w postaci stacjonarnego punk-
tu detalicznego.

Udział tego segmentu dystrybucji książek rośnie dynamicznie, zwłaszcza 
w obszarze e-commerce. W ostatnim dziesięcioleciu szczególnie ważnym 
elementem, odpowiedzialnym za znaczną część generowanej sprzedaży, 
był darmowy osobisty odbiór w punkcie detalicznym. Również to zjawi-
sko przeszło w ostatnich latach znaczącą ewolucję − od usytuowania sieci 
punktów odbioru w firmowych stacjonarnych punktach sprzedaży, co na 
polskim rynku zainicjowała sieć Empik, poprzez eksplorację punktów ze-
wnętrznych (kioski prasowe jak Ruch i Kolporter, stacje benzynowe, skle-
py spożywcze czy paczkomaty).

W ten sposób handel za pośrednictwem sieci, w ciągu zaledwie kilku lat, 
zatoczył cywilizacyjne koło. Książkowe e-commerce to obecnie najszybciej 
rozwijająca się część segmentu sprzedaży detalicznej. Ta część rynku roz-
wija się w dwóch obszarach. 

W pierwszym z nich internet pełni funkcję narzędzia prezentacji ksią-
żek drukowanych, oferującego kilka wygodnych modeli płatności on-line 
za przeprowadzoną transakcję kupna-sprzedaży. Kwestie logistyczne reali-
zowane są za pośrednictwem firm zewnętrznych: poczty, firm kurierskich, 
a w przypadku rodzimego rynku książki także coraz chętniej wykorzysty-
wanej sieci paczkomatów InPost oraz coraz bardziej zróżnicowanych form 
osobistego odbioru.

Zainicjowany przed dekadą przez Empik hybrydowy charakter reali-
zacji zamówień internetowych, w ramach których klient dokonuje za-
mówienia przez internet, a książkę bezpłatnie odbiera w dedykowanym 
punkcie stacjonarnym, w ostatnich latach coraz aktywniej rozwijała także 



130

RY
NE

K 
KS

IĄ
ŻK

I W
 P

OL
SC

E 
20

16 konkurencja, w tym Matras (odbiór zamówień ze sklepu Matras.pl), Świat 
Książki, Merlin.pl czy regionalne firmy księgarskie.

Drugim z modeli dystrybucji bezpośredniej, który przez blisko dwa dzie-
sięciolecia zajmował na polskim rynku znaczącą pozycję, była sprzedaż 
klubowa – dziś istniejąca zaledwie w formie szczątkowej, a w przeszłości 
aktywnie rozwijana przez dwa duże podmioty oparte na zagranicznym ka-
pitale: Świat Książki i Weltbild (Klub dla Ciebie), które w latach 2011-2012 
działały pod wspólnym szyldem Weltbild Polska.

Obecnie niemal marginalne znaczenie ma sprzedaż wysyłkowa, realizo-
wana w oparciu o katalogi, ulotki, czy inserty gazetowe. Niemal całkowi-
temu wyczerpaniu uległa formuła biznesowa, która stała u podstaw dzia-
łalności byłego potentata tego segmentu, czyli firmy Reader’s Digest (dziś 
działającego pod marką Tarsago Polska). Choć analizując jej najnowszą 
historię, należy podkreślić rolę, jaką odegrały w niej nie czynniki stricte 
ekonomiczne, a kontrowersje związane ze zgodnością praktyki biznesowej 
tej firmy z polskim systemem prawnym, w tym z przepisami dotyczącymi 
ochrony interesów konsumentów.

Dziś o obliczu książkowej sprzedaży bezpośredniej decydują: z jednej 
strony klasyczne e-commerce w postaci dziesiątek „klasycznych” księgarń 
internetowych, a z drugiej wykorzystywanie mechanizmu optymalizacji 
sprzedaży, jak choćby opieranie się w tym procesie na najpopularniejszym 
w Polsce serwisie aukcyjnym Allegro.pl.

Na obecnym etapie rozwoju branży w zasadzie niemożliwy wydaje się 
renesans sprzedaży typu door-to-door. W przypadku publikacji książko-
wych oferowanych klientom indywidualnym, to już zaledwie margines 
rynku, utrzymujący się lokalnie, który dotyczy konkretnych typów pu-
blikacji (np. prezentowych). Na nieco większą skalę ten model sprzeda-
ży zachowuje pewną efektywność w przypadku oferty pozaksiążkowej, 
obejmującej wyspecjalizowane systemy informacji fachowej (najczęściej 
prawnej i biznesowej), dostępne w ofercie takich firm jak: Wolters Kluwer, 
C.H. Beck, Gofin, czy ODDK. W przypadku publikacji fachowych przed-
stawiciel pełni obecnie bardziej rolę doradcy czy eksperta, ewentualnie ser-
wisanta, niż sprzedawcy.

W 2015 roku udział sprzedaży bezpośredniej w rynku wyniósł 34 proc. 
(39 proc. w 2014 roku). Wzrost wartości realizowanej sprzedaży notuje nie-
mal wyłącznie wspomniana sprzedaż on-line. Jednak jej dynamika nie by-
ła w stanie zbilansować efektów pogłębiającej się rynkowej słabości innych 
form sprzedaży bezpośredniej.

Przy sprzedaży internetowej wzrost zanotowano w przypadku obydwu 
form – sprzedaży książek tradycyjnych, poprzez realizację zamówień skła-
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danych w internecie oraz dzięki dynamicznie rosnącej sprzedaży książek 
w plikach (e-booki, audiobooki, publikacje fachowe). Inaczej jednak niż 
w 2014 roku dotyczy to okresu, w którym cały rynek zanotował spadek 
o blisko 3 proc., a nie ponad 7,5 proc., jak miało to miejsce rok wcześniej. 
Rynek sprzedaży internetowej powoli stabilizuje się, jest dość jednorodny 
w najważniejszym obszarze, choć nadal konkurencja w oparciu o cenę pro-
duktu stanowi najistotniejszą cechę wyróżniającą poszczególnych graczy 
i stanowiącą o obliczu rynku.

Kolejny rok z rzędu widać wyraźnie, że mimo dynamicznie rosnącej 
sprzedaży przez internet, napędzanej szaloną rywalizacją cenową między 
detalistami, segment nie jest w stanie znacząco zwiększać obrotów, co po-
twierdza tezę o postępującej zapaści całego rynku sprzedaży detalicznej, 
którego potencjalnych przyczyn należy upatrywać w dwóch wariantach 
wydarzeń: malejącej grupie konsumenckiej lub zmniejszającej się zamoż-
ności klientów i ograniczaniu wydatków na książki.

W praktyce może to oznaczać, że tak rozpowszechnione w rynkowej 
publicystyce „wojny cenowe”, nie gwarantują tworzenia nowych rynków 
zbytu, a jedynie umożliwiają poszczególnym rynkowym graczom przejmo-
wanie obszarów zajmowanych wcześniej przez konkurencję. Jednocześnie 
mamy do czynienia z sytuacją, w której oparta na niskiej marży sprzedaż 
przez internet ma coraz poważniejsze problemy z budową finansowych 
podwalin pod dalszy, stabilny rozwój, realizując „zaledwie” bieżące po-
trzeby firm z segmentu.

Tabela poniżej pokazuje, jaki był udział poszczególnych form sprzeda-
ży bezpośredniej w obrotach na rynku książki w latach 2001-2015. Właści-
wie poza sprzedażą on-line inne formy już się w ogóle nie liczą, stanowią 
margines rynku.

Fragmentacja sprzedaży bezpośredniej – udział w obrocie ogółem na rynku 
w latach 2001-2015 (w proc.)

Forma sprzedaży 20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Sprzedaż klubowa 8 11 10 9 7 6 6 4 3 2 2 1 1 1 1

Sprzedaż wysyłkowa 20 19 20 20 19 20 19 21 18 15 10 9 8 1 1

Sprzedaż tradycyjnych 
książek on-line 

1 3 4 5 5 7 10 13 15 18 20 23 28 33 36

Sprzedaż e-booków on-line 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2

Sprzedaż akwizycyjna 
i door-to-door

17 17 12 9 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Na następnych stronach bliżej przedstawimy różne formy sprzedaży 
bezpośredniej.
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16 Sprzedaż klubowa i wysyłkowa

W drugiej połowie poprzedniej dekady obserwowaliśmy proces powolnego 
zaniku efektywności sprzedaży klubowej na rzecz poprawy wyników osią-
ganych w punktach stacjonarnej sprzedaży detalicznej firm działających 
jednocześnie w kilku kanałach dystrybucji oferty książkowej, a zwłaszcza 
postępującej wartości sprzedaży książek w internecie. Efektu tych zmian 
cywilizacyjno-rynkowych nie udało się uniknąć nawet dzięki mariażowi – 
w pierwszej połowie 2011 roku – dwóch konkurujących ze sobą na polskim 
rynku przez lata podmiotów z niemieckim kapitałem, jakim było przejęcie 
przez firmę Weltbild Świata Książki. Transakcja ta dotyczyła zresztą nie tyl-
ko działalności klubu książki, ale także prężnie działającego wydawnictwa, 
sieci blisko 40 księgarń stacjonarnych oraz księgarni internetowej. Przeję-
cie Świata Książki jest dla nas ogromną szansą umocnienia naszej pozycji 
na rynku oraz poszerzenia dotychczasowej oferty obu firm. Weltbild Polska 
i Świat Książki mają łącznie 800 tys. stałych klientów. Po integracji klien-
ci Weltbildu zyskają dostęp do poszerzonej oferty książek, klienci Świata 
Książki – do bogatej oferty filmów, muzyki i gier komputerowych, a także 
upominków, sprzętu AGD, dekoracji, urządzeń elektronicznych, artykułów 
zdrowotnych i kosmetycznych, gadżetów oraz zabawek. Wśród nich są pro-
dukty zaprojektowane i wykonane specjalnie dla firmy Weltbild. Po przejęciu 
Świata Książki Weltbild Polska dysponuje 45 księgarniami, w których będą 
dostępne również artykuły użytkowe – tłumaczył wówczas decyzję o fuzji 
Günther Gerlach, prezes Weltbild Polska78. 

Przyszłość okazała się znacznie mniej różowa od zapowiedzi, bowiem na 
skutek pogarszającej się koniunktury, jej właściciel dość szybko rozpoczął 
poszukiwania nowych inwestorów. Jesienią 2012 roku podjęto decyzję o re-
zygnacji z produkcji i dystrybucji katalogu wysyłkowego, a kilka tygodni 
później niemiecka grupa wydawnicza Verlagsgruppe Weltbild GmbH po-
informowała o zakończeniu działalności operacyjnej na polskim rynku.

W pierwszej połowie 2013 roku, w ciągu kilku miesięcy, poszczególne 
fragmenty biznesowej układanki o nazwie Weltbild Polska znalazły no-
wych właścicieli i – co jeszcze ważniejsze – kontynuatorów dotychczaso-
wej działalności operacyjnej. Część wydawniczą, firmowaną przez jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych książkowych marek – Świat Książki – prze-
jęła oficyna Bukowy Las, sieć detaliczną – jak już wspominaliśmy – spółka 
Dressler, a sklep Weltbild.pl (obecnie Ravelo) trafił do grupy PWN. 

[[ 78. Rozmowa z Güntherem Gerlachem, prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Weltbild 
Polska, „Biblioteka Analiz” nr 9/2011.
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W latach 2013-2015 udział sprzedaży klubowej w obrotach wydawców 

wyniósł ok. 1 proc., zatem jego wartość można szacować na 25 mln zł, pod-
czas gdy dekadę wcześniej prezentował on dziesięciokrotnie wyższy poten-
cjał sprzedażowy, przekraczający 200 mln zł.

Choć zakończone fiaskiem, to jednak połączenie dwóch takich kolosów, 
jak Świat Książki i Weltbild (Klub dla Ciebie), uświadomiło wielu uczestni-
kom i obserwatorom rynku dystrybucji książek nieuchronność zmian na 
rynku i fundamentalną rolę, jaką dla jego przyszłości odgrywać powinny 
dwa procesy − konsolidacja i koncentracja kapitałowo-operacyjna.

Tempo tych nieuniknionych, a z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwa-
łości prowadzonego biznesu także niezbędnych zmian, uzależnione jest 
oczywiście od możliwości finansowania kolejnych przejęć oraz od poten-
cjału przejmujących do stworzenia dającej efektywnej, a zwłaszcza trwałej 
struktury z szansami dalszego rozwoju.

Wśród rynkowych przykładów postępującej konsolidacji wymienić 
można aktywność wykazywaną od początku obecnej dekady przez Gru-
pę EM & F, której efektem było inwestycyjne zaangażowanie w sklep in-
ternetowy Gandalf.com.pl, platformę dystrybucji e-publikacji Virtualo, 
trzech wydawnictw: W.A.B., Buchmanna i Wilgi, a także specjalizującą 
się w produkcji sprzedaży książek audio Bibliotekę Akustyczną. Kolejne 
etapy tej konsolidacji obserwowaliśmy w momencie łączenia podmiotów 
wydawniczych i powstania Grupy Wydawniczej Foksal, a – jak dotych-
czas – ostatnia jej odsłona nastąpiła w 2016 roku, kilka miesięcy po tym, 
jak Empik przejął całkowitą kontrolę właścicielską nad wspomnianymi 
podmiotami związanymi z nowymi technologiami. Bardziej szczegóło-
wo piszemy o tym nieco dalej. 

Swój model konsolidacyjny w branży wydawniczej z powodzeniem reali-
zuje także fundusz Ipopema, który kontroluje obecnie działalność podmio-
tów takich jak: Dressler, wydawnictwo Świat Książki, Bukowy Las, Bellona, 
a z obszaru dystrybucji – sieć księgarską Świat Książki oraz sklep interne-
towy. Fundusz wymieniano także w kontekście zmian właścicielskich wo-
kół firmy Matras S.A., które dokonały się w 2014 roku, jednak transakcja 
nie doszła wówczas do skutku. 

Aktywność w obszarze konsolidacji i rozwoju dystrybucji notowała 
w ostatnich latach Grupa PWN, a kolejny – dodajmy niezwykle burzliwy 
– rozdział w swojej historii zapisała, na przełomie 2015 i 2016 roku, rów-
nież marka Merlin.pl.

Mimo upadku giganta, jakim przez krótką chwilę był Weltbild, w Polsce 
działają także klasyczne firmy wysyłkowe (w większości nawet nie wydaw-
nicze), noszące nazwy klubów – Klub Miłośników Książki Historycznej, 
Klub Militaria, kluby książki dla dzieci wydawnictwa Egmont itd.
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16 Pierwszy z wymienionych podmiotów nie tylko wyprzedzał późniejsze 
projekty działające od wielu lat, na znacznie większą skalę, jak Klub Świata 
Książki, Klub dla Ciebie, czy Klub Księgarni Książki Krajowej wydawnictwa 
Prószyński, ale wręcz wszystkie przeżył79. Opracowywany raz na rok kata-
log Klubu Miłośników Książki Historycznej jest efektywnym narzędziem 
promocji publikacji historycznych, trafiając do grupy blisko 14 tys. odbior-
ców. Liczba prezentowanych w nim tytułów wynosi 700-800, zapropono-
wanych przez ok. 30-40 oficyn (do Porozumienia należy ponad 40 firm). 
O sile i żywotności tego projektu decyduje przede wszystkim jego unikalny 
charakter związany z typem promowanych i dystrybuowanych publikacji, 
ale także wierna grupa odbiorców.

Od 2001 roku na rynku działał podmiot o nazwie Prodoks, a w zasa-
dzie Promotor Dobrej Książki. Firma nie była jednak klasycznym klubem 
książki, a spełniała raczej funkcję katalogu wysyłkowego. W 2006 roku, 
ostatnim aktywnej działalności, w ofercie było ok. 2000 tytułów (lite-
ratura religijna, książki dla dzieci i młodzieży, proza, literatura faktu, 
biografie, poradniki, poezja, słowniki, encyklopedie i leksykony). Klub 
bezpośrednio współpracował ze 130 wydawnictwami. W 2007 roku właś- 
cicielem księgarni internetowej Prodoks.pl, praw do kontynuacji katalo-
gu wysyłkowego i posługiwania się nazwą została Gloria24.pl, do której 
należało kilka sklepów internetowych (Taniawysylka.pl, Dobragaleria.
pl), w tym największa księgarnia z ofertą katolicką Gloria24.pl. W okre-
sie późniejszym klub przejęty został przez powiązany z Gloria24.pl Dom 
Wydawniczy Rafael. W 2013 roku nakład katalogu wysyłkowego uległ po-
dwojeniu a sprzedaż zrealizowana za pośrednictwem tego kanału wzrosła 
o kilkadziesiąt procent. W latach 2014-2015 ten model sprzedaży zacho-
wał podobny potencjał.

Przez lata na polskim rynku działał również wymieniany już Klub Książ-
ki Księgarni Krajowej, aktywny operacyjnie od 1993 roku (od 1992 jako 
Księgarnia Krajowa, jeden z oddziałów firmy Prószyński i S-ka, w 2005 ro-
ku przejęty przez nowo utworzony Klub Książki Sp. z o.o., której jedynym 
właścicielem był Jacek Herman-Iżycki, dawny akcjonariusz i udziałowiec 
koncernu Prószyński i S-ka; z kolei w maju 2008 roku firma Klub Książ-
ki została postawiona w stan likwidacji, a jej aktywa, de facto klub, prze-
jęła spółka Prószyński Media). Wiosną 2011 roku Klub Książki Księgarni 
Krajowej przekształcił się w firmową księgarnię internetową wydawnictwa 
Prószyński Media.

[[ 79. Rozmowa z  Józefem Skrzypcem, prezesem wydawnictwa Bellona, Zbigniewem 
Czerwińskim, prezesem Porozumienia Wydawców Książki Historycznej i Waldemarem 
Michalskim, dyrektorem Targów Książki Historycznej, „Biblioteka Analiz” nr 24/2015.
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Jeszcze pod koniec minionej dekady prawdziwą potęgą w sprzedaży wy-

syłkowej były wydawnictwa fachowe, w szczególności edytorzy publikacji 
wymiennokartkowych. Głównie w systemie bezpośrednim swoje tytuły 
rozprowadzają tacy potentaci jak: Wolters Kluwer Polska, Wiedza i Prak-
tyka, Forum Media, LexisNexis czy C.H. Beck, ale także: Gofin, ODDK, 
Raabe, Verlag Dashöfer i wielu innych. To rosnącym obrotom wydawców 
profesjonalnych segment sprzedaży wysyłkowej zawdzięczał utrzymujący 
się wysoki udział w rynku. Kres dobrej koniunktury w tym zakresie przy-
padł jednak na 2011 rok. Od tego momentu rozpoczęła się bowiem ryn-
kowa dominacja cyfrowych publikacji skierowanych do profesjonalistów. 
W efekcie spada sprzedaż produktów wymiennokartkowych i katalogo-
wych ofert publikacji biznesowych, co przekłada się automatycznie na spa-
dek dystrybucji poprzez wysyłkę.

W 2015 roku łącznie sprzedaż wysyłkowa i klubowa zamknęła się kwotą 
ok. 25 mln zł, wobec 53 mln w 2014 roku, co w najbardziej widoczny spo-
sób dowodzi schyłkowego znaczenia tego kanału sprzedaży.

Tabela poniżej pokazuje, jak w ostatnich latach zmieniała się wartość 
sprzedaży wysyłkowej i klubowej książek.

Sprzedaż klubowa i wysyłkowa – wartość rynku w latach 2000-2015

Lata 20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Sprzedaż w mln zł 480 580 620 635 645 650 625 650 715 610 500 325 260 136 53 25

Sprzedaż w mln USD 112 142 152 163 177 199 202 235 297 196 166 96 80 43 15 6

Proc. udział w rynku 25,1 27,6 29,8 30,4 29,2 26,4 26,3 25,0 24,6 21,3 17,0 12,0 9,7 5,1 2,1 1,0

Sieci door-to-door i akwizycja

W latach 2007-2013 udział sprzedaży przez akwizytorów i sieci door-to-do-
or w ogólnej sprzedaży bezpośredniej wynosił ok. 3 proc. W 2014 roku spadł 
do zaledwie 1,9 proc i zamknął się kwotą 47 mln zł. W kolejnym roku war-
tość sprzedaży w tym kanale osiągnęła zaledwie nieco ponad 30 mln zł, co 
przekłada się na kolejny spadek udziału w rynku, tym razem do 1,3 proc.

W okresie największej rynkowej prosperity tego segmentu najwyższą 
aktywność sprzedażową prezentowali wydawcy publikacji fachowych, któ-
rzy w systemie bezpośrednim docierali do instytucjonalnych klientów, 
a bezpośrednio do prawników, menedżerów czy księgowych – osób, które 
w codziennej pracy opierały się na często aktualizowanych, fachowo zre-
dagowanych informacjach z pewnego źródła. Jednak rynek ten całkowicie 
odmieniła rewolucja cyfrowa i przekształcenie się tego rodzaju produktów 
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16 w postać plików lub dostępów abonamentowych do zasobów on-line. Roz-
powszechnienie tego systemu pozwoliło na ograniczenie kosztów związa-
nych z utrzymaniem kosztów osobowych sieci sprzedaży, bądź ich znaczące 
przesunięcie na potrzeby pokrycia kosztów serwisu, oferujące sprofilowa-
ną ofertę okazjonalną (książki prezentowe, ilustrowane albumy i porad-
niki, książkę dziecięcą) lub wyspecjalizowane np. w sprzedaży końcówek 
nakładów.

Wciąż zdarzają się jeszcze sytuacje, w których dla tego typu pośredników 
wydawcy przygotowują specjalne nakłady, niekiedy ze zmienioną w stosun-
ku do rynkowej okładką. Z taką ofertą firmy te docierają do szkół, przed-
szkoli, bibliotek oraz domów kultury, wciąż jeszcze konkurując z lokalnymi 
księgarniami stacjonarnymi i sklepami internetowymi.

Sprzedaż książek przez akwizytorów i sieci door-to-door  
w latach 2001-2015 (w mln zł)

Lata 20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Wartość sprzedaży 360 295 250 200 150 105 76 84 82 88 79 75 72 47 30

Sprzedaż w mln USD 88 72 6 55 46 34 27 36 26 29 23 23 23 7 7

Proc. udział w rynku 17,1% 14,2% 12,0% 9,0% 6,1% 4,4% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 1,9% 1,3%

Sprzedaż on-line

Sprzedaż książek (a także e-booków) przez internet miała 38 proc. udzia-
łu w przychodach wydawców w 2015 roku, z czego 2,1 proc. przypadło na 
sprzedaż w plikach. Udział ten wzrósł o 2 proc. w stosunku do roku po-
przedniego, widać zatem pewne wyhamowanie dynamiki wzrostu sprze-
daży oferty książkowej w tym kanale. W liczbach bezwzględnych wartość 
sprzedaży przez internet wyniosła 918 mln zł, wobec 892 mln zł w roku 
poprzednim (wzrost niewielki – o ok. 3 proc.). Rok wcześniej dynamika ta 
wyniosła blisko 11 proc., a w ostatnich latach stale notowała dwucyfrową 
wartość, co stanowić może kolejny dowód na spowolnienie tempa rozwo-
ju tego segmentu.

Mimo tych oznak lekkiego osłabienia koniunktury, pełny obraz rozwoju 
książkowego e-commerce w XXI wieku ilustruje analiza dynamiki przycho-
dów notowanych w tym segmencie. Jeszcze w 2001 roku udział sprzedaży 
on-line w obrotach całego rynku stanowił zaledwie niespełna 1,5 proc., jej 
wartość szacowano na 30 mln zł.

Jednak szybkie wzrosty wartości realizowanej sprzedaży nie tylko nie 
przekładały się w ostatnich latach na wzrost rentowności tego segmentu, 
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a wręcz stanowiły przyczynę podkopywania jego fundamentów bizneso-
wych i kapitałowych. Niewielkie marże właściwie niemal w całości prze-
znaczane są na regulowanie bieżących kosztów funkcjonowania oraz na 
ciągłą modernizację oprogramowania, wyglądu i funkcjonalności witryn 
internetowych.

Dla wielu obserwatorów rynku to właśnie sprzedaż za pośrednictwem 
internetu jest źródłem najbardziej negatywnych tendencji w zakresie dys-
trybucji oferty książkowej, których charakter – a w coraz większym stop-
niu także rozmiary – zagrażają podstawom biznesowym konkurencyjnych 
kanałów sprzedaży, a i wywierają wręcz destrukcyjny wpływ także na ca-
ły rynek. Od momentu wdrożenia w polskich realiach gospodarczych sys-
temu sprzedaży (zakupów) przez internet, jednym z charakteryzujących 
go czynników była niższa cena – zarówno dla klienta, jak i dla wydawcy 
w przypadku współpracy bezpośredniej (niższe oczekiwania rabatowe niż 
w przypadku sprzedaży przez hurtownie).

Drugą nie mniej ważną cechą niemal od początku jest wygoda zakupów. 
Przez wiele lat klienci nie musieli aktywnie angażować się w tego rodzaju 
zakupy. Wysiłek klienta ogranicza się do podjęcia decyzji o przedmiocie 
zakupu i dokonaniu płatności, choć i te ostatnie decyzje coraz częściej do-
konywane są automatycznie i potrącane bezpośrednio z konta (np. wszyst-
kie zakupy w Google Play czy iTunes). Towar zwykle przychodził pocztą 
lub przynosił go kurier. 

Sytuacja w tym zakresie zaczęła zmieniać się stopniowo na przełomie 
poprzedniej i bieżącej dekady, kiedy klienci zachęceni brakiem kosztów 
takiej usługi lub wręcz dodatkowym rabatem, zaczęli coraz częściej decy-
dować się na odbiór własny w autoryzowanym przez sprzedawcę stacjo-
narnym punkcie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez porównywarkę cen Ide-
alo80, aż 78 proc. rodzimych sprzedawców internetowych dostarcza za-
mówione towary do paczkomatów lub punktów odbioru, bądź umożliwia 
osobiste odebranie w stacjonarnej siedzibie sklepu. Wśród oferowanych 
przez sprzedawców form dostawy szczególnie wyróżnia się odbiór osobi-
sty w sklepie, na poczcie, w kiosku lub na stacji benzynowej. Najczęściej, 
bo w aż 65 proc. sklepów, są to paczkomaty InPost. Druga najpopularniej-
sza opcja to odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym, magazynie sklepu lub 
specjalnym punkcie odbioru – taką możliwość oferuje 61 proc. sprzedaw-
ców. U polskich sprzedawców znacznie rzadziej znaleźć można inne formy 
odbioru zamówionych towarów. Wśród nich znajdują się: pobranie prze-
syłki w placówce Poczty Polskiej (16 proc.) oraz odbiór w kiosku w ramach 

[[ 80. „Odbiór osobisty w e-commerce”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 9 marca 2016.
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16 usługi Paczka w Ruchu (14 proc.) oraz na stacji benzynowej. Usługa Stacja 
z Paczką firmy Orlen wykorzystywana jest obecnie przez 9 proc. polskich 
sprzedawców.

Dostawa do miejsca zamieszkania zaczęła stopniowo tracić na atrak-
cyjności. Coraz częściej klientowi e-sklepu opłaca się odebrać zamówione 
przez internet produkty niejako „po drodze”, dzięki czemu eliminuje czyn-
nik ograniczenia koniecznością terminowego pojawienia się w domu, aby 
zdążyć przed oczekiwanym dostawcą.

W połowie 2016 roku najpopularniejszą formą osobistego odbioru za-
mówienia w Polsce były paczkomaty InPost81, których sieć obejmowała 
1600 lokalizacji. W 2015 roku przesyłkę do nich prowadziło 58 proc. skle-
pów, rok później już 65 proc.

Intensywny rozwój oferty obsługi przesyłek notuje również sieć kiosków 
Ruch. Przesyłkę do kiosków w ramach usługi Paczka w Ruchu w 2015 ro-
ku oferowało zaledwie 4 proc. sklepów, podczas gdy obecnie jest ich już 
14 proc.

W zależności od sklepu i wartości zamówienia cena takiej usługi kształ-
tuje się w granicach od 0 do 15 zł. Średni koszt dostawy w ramach Paczki 
w Ruchu wynosi 5,72 zł. Obecnie na terenie Polski znajduje się nieco po-
nad 2000 punktów sieci Ruch, w których możliwy jest odbiór przesyłek. 
Współpracę w kwestii dostawy przesyłek nawiązała z Pocztą Polską także 
sieć stacji paliw Orlen. Usługa Stacja z Paczką działa na podobnej zasadzie 
jak Paczka w Ruchu – konsumenci mogą wybrać tę opcję wśród form do-
stawy i odebrać zamówienie na stacji benzynowej. Jej cena w zależności od 
sklepu i wartości zamówienia waha się między 0 zł a 12 zł, średnia cena 
przesyłki do stacji paliw wynosi 8,72 zł. Obecnie usługę tę oferuje ponad 
900 stacji Orlen w całym kraju.

Jak wskazują analizy preferencji i praktyk polskich e-konsumentów, 
w dalszym ciągu głównym motywem zakupu w internecie jest nie wygo-
da czy bezpieczeństwo transakcji, lecz cena, co w sposób naturalny deter-
minuje politykę handlową podmiotów prowadzących sprzedaż. E-handel 
jest jednak w stanie obydwie te potrzeby lepiej zaspokoić niż handel tra-
dycyjny, a jednocześnie skuteczniej i ze znacznie szerszą ofertą dotrzeć do 
potencjalnego nabywcy.

Jak wynika z przeprowadzonego w pierwszej połowie 2015 roku badania 
Ceneo.pl, na potrzeby zakupów on-line Polacy wykorzystują nadal najchęt-
niej laptopy – wskazuje je blisko 75 proc. badanych e-konsumentów. Drugą 
pozycję zajmuje komputer stacjonarny, który w porównaniu do 2014 roku 

[[ 81. Ibid.
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nieznacznie traci na popularności – do robienia zakupów używa go mniej 
więcej połowa internautów.

Stopniowo, choć stosunkowo wolno, zwiększa się wykorzystanie w tym 
zakresie telefonów i tabletów – obecnie używa ich odpowiednio 21 i 13 proc. 
respondentów (wzrost w stosunku do 2014 roku wyniósł w obydwu przy-
padkach 5 proc.). Ponadto aż 84 proc. użytkowników smartfonów i table-
tów potwierdziło, że korzysta z mobilnych aplikacji zakupowych82.

Badanie Ceneo.pl potwierdzało tezę, iż nadal polscy internauci pod-
czas zakupów w sieci zwracają uwagę przede wszystkim na cenę produktu 
(86 proc. wskazań), choć stopniowo wzrasta znaczenie kwestii pozafinan-
sowych, jak wiarygodność sklepu lub sprzedawcy (73 proc.) i koszt dosta-
wy (69 proc.).

Paradoksalnie, z raportu Ceneo.pl wynika również, że za czynniki mniej 
istotne przy e-zakupach polscy internauci uznają możliwość odbioru/zwro-
tu zakupu w sklepie stacjonarnym (22 proc.). Dodajmy jeszcze, że blisko 
3/4 ankietowanych nie widzi problemu, jeżeli robiąc zakupy przez inter-
net, muszą czekać na dostawę, zwłaszcza jeżeli oczekiwanie rekompensuje 
im cena zamawianych produktów. Mając do wyboru: szybką dostawę, ale 
związaną z kosztem lub darmową dostawę, ale dłuższy czas oczekiwania na 
dostarczenie, polscy internauci wybierają rozwiązanie bezkosztowe.

I tak pojawia się kolejny dowód na aktualność tezy o dominacji ceny jako 
podstawowego czynnika decydującego o zakupie produktu (nie tylko książki) 
przez internet. Potwierdzają to wyniki badań realizowanych już w 2016 ro-
ku. Od lat firma Internet Standard prowadzi projekt badawczy „E-commerce 
Standard”83. Edycja z 2016 roku objęła 228 sklepów internetowych aktywnych 
na polskim rynku. Wśród badanych sklepów to właśnie księgarnie, wraz ze 
sklepami z ofertą urządzeń elektronicznych, dominowały jeżeli chodzi o czas 
obecności na rynku. Wydawać by się mogło, że wraz z konsolidacją rynku, np. 
w branży RTV/AGD, wzrostem znaczenia strategii omnichannel, czy też różnego 
rodzaju działaniami producentów towarów, ograniczającymi sprzedaż w ka-
nałach elektronicznych przy minimalnej marży zakończył się okres agresywnej 
konkurencji cenowej między sklepami działającymi on-line i tymi tradycyjnymi 
– piszą autorzy raportu IS84. Jednak aż 55 proc. respondentów badania, czyli 
reprezentantów sklepów internetowych, nadal uważa wojnę cenową za naj-
większy problem dotykający ich firmy, choć dynamika tego zjawiska wydaje 
się słabnąć, bowiem rok wcześniej odsetek ten wynosił 66 proc. 

[[ 82. Za: „E-zakupy 2015. Analizy serwisu Ceneo.pl”, „Biblioteka Analiz” nr 24/2015.
[[ 83. Dalej za: „E-commerce Standard”, „Biblioteka Analiz” nr 22/2016.
[[ 84. Ibid.
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16 Praktycy e-commerce potwierdzają, że według nich to cena, a nie wia-
rygodność sklepu, jest najważniejszym czynnikiem decydującym o zaku-
pie. Trudno też oczekiwać, że w najbliższym czasie ten aspekt w dużym 
stopniu się zmieni. Jednak na drugim biegunie takich rozważań pojawi się 
pytanie, czy w związku z tym nie warto budować marki sklepu, czy dbać 
o customers experience? Zwłaszcza, jeśli żywi się przekonanie, że w przy-
padku wyboru produktów ze sklepów, które oferują bardzo zbliżone ceny, 
o zakupie decydować będą dodatkowe zmienne, takie jak wcześniejsze do-
świadczenia klienta, czy funkcjonalności strony internetowej.

Wracając do wspomnianego już badania Ceneo.pl, zdaniem użytkow-
ników tego serwisu to właśnie książki (z 31 proc. wskazań) należą do „naj-
bardziej opłacalnych zakupów” w sieci, a zatem to przy ich zakupie można 
liczyć na wyższe rabaty – wyższe zarówno w stosunku do ceny detalicznej, 
sugerowanej przez wydawcę, a także cen w stacjonarnych punktach sprze-
daży detalicznej85.

Dlatego w naturalny sposób dystrybucja internetowa została uznana za 
jedno ze źródeł przyczyniających się do eskalacji polityki wojen rabato-
wych, które na przestrzeni ostatnich lat stopniowo zdominowały politykę 
handlową na polskim rynku książki. 

Obecnie wydawców mniej oburza sprzedaż nowości z 25 proc. rabatem 
od ceny detalicznej przez stacjonarne sieci, niż agresywna polityka marke-
tingowa sprzedawców internetowych, którzy wydawane przez nich nowości 
w przedsprzedaży czy dniu premiery przeceniają o 30, 32 a nawet 35 proc. 
w stosunku do drukowanej ceny okładkowej, de facto sprzedając książkę po 
kosztach własnych lub nawet poniżej − pisaliśmy w wydaniu „Rynku książ-
ki w Polsce” z 2014 roku86. Paradoks rodzimego rynku polega na tym, że 
powyższa konstatacja z 2014 roku, rok później okazała się jednocześnie 
aktualna i nieaktualna. Stało się tak, że z jednej strony poziom rabatów 
udzielanych przez tradycyjne księgarnie internetowe i innego typu plat-
formy sprzedażowe był nadal wysoki, a z drugiej – coraz powszechniejszą 
praktyką biznesową wielu czołowych wydawców było wdrożenie agresyw-
nej polityki rabatowej w zakresie własnej sprzedaży w internecie.

Na rynku mieliśmy do czynienia z dwoma skrajnie odmiennymi po-
dejściami do własnej e-sprzedaży. Branża podzieliła się bowiem na firmy 
o bardziej konserwatywnych poglądach, które rabaty udzielane we wła-
snych e-księgarniach utrzymują na poziomie 25-30 proc. (co i tak spotyka 
się z otwartą krytyką księgarń niezależnych, dla których średni rabat od 
ceny detalicznej kształtuje się w granicach 25-32 proc.), a oficyny, które − 

[[ 85. Za: „E-zakupy 2015. Analizy serwisu Ceneo.pl”, „Biblioteka Analiz” nr 24/2015.
[[ 86. „Rynek książki w Polsce 2014. Dystrybucja”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2014.



141

SPRZeDAż BeZPoŚReDNiA
kierując się rachunkiem ekonomicznym − postanowiły odrobić część strat 
spowodowanych niższą sprzedażą rynkową i wygenerować szybką gotówkę 
za pośrednictwem własnych księgarń internetowych, przeceniając znaczną 
część lub całą ofertę na poziomie 35-40 proc., tym samym dorównując czy 
wręcz przebijając „hojność”, jaką klientom ostatecznym okazują najtańsze 
punkty sprzedaży w sieci. W kolejnych miesiącach sytuacja uległa pew-
nej normalizacji, co oznacza przede wszystkim stopniowe utrzymanie się 
„średniego” rabatu w firmowym sklepie wydawnictwa na poziomie 32 proc. 
od ceny detalicznej, sygnowanej na okładce. Branża uczyniła zatem kolejny 
„cichy krok” do powolnego kanibalizmu, a niektórzy obserwatorzy rynku 
twierdzą, że do nieuniknionej samozagłady. 

Z drugiej strony, w niektórych sektorach rynku widać w drugiej poło-
wie 2016 roku pewnego rodzaju samoograniczenie wydawców, zwłaszcza 
w obszarze kontaktów z klientami instytucjonalnymi. Wiele firm, oferują-
cych np. stosunkowo tanie edycje książek dla dzieci w okresie poprzedzają-
cym święta Bożego Narodzenia 2016 roku, zdecydowanie obniżyło poziom 
udzielanych rabatów we własnych e-sklepach – na przykład cywilizując go 
na poziomie 20-25 proc. od ceny okładkowej, w porównaniu z 35-37 proc. 
upustu oferowanymi tym samym klientom rok wcześniej. Jednocześnie ten 
sam produkt w komercyjnych księgarniach i dyskontach internetowych do-
stępny był w cenie „zaledwie” o 30 proc. niższej niż okładkowa.

W naszej publikacji od lat wielokrotnie podkreślamy przewagę sprzeda-
ży internetowej nad stacjonarną, wśród najważniejszych wskazując m.in. 
szerokość potencjalnej oferty. To wciąż aktualny argument − Empik, Ma-
tras czy jakikolwiek salon księgarski nie jest w stanie zaoferować dostę-
pu do wydawniczej produkcji porównywalnego z księgarnią internetową. 
Dla przykładu, czołowe salony sieci Empik dysponują ofertą na poziomie 
15-20 tys. tytułów. W przypadku lokalizacji o średniej powierzchni licz-
ba ta spada do 10-12 tys. tytułów. Mając do wyboru ofertę sklepu Merlin.
pl czy Empik.com, w których jest po 200 tys. tytułów książek i półki salo-
nu Empik, na których jest ich dziesięciokrotnie mniej – klienci wybierają 
szeroki dostęp. Dochodzi oczywiście wspomniany motyw ceny, czyli po-
ziomu rabatów. Ponieważ jednak największe e-sklepy nie oferują najwyż-
szych rabatów, widać wyraźny odpływ konsumentów w kierunku innych 
podmiotów, o znacznie mniej rozpoznawalnych znakach towarowych, ale 
coraz częściej stających się beneficjentami konsumenckich portfeli, głów-
nie z uwagi na oferowany poziom cen. Bardzo komplikuje to jakiekolwiek 
większe inwestycje w rozwój usług e-commerce, niskie marże nie pozwa-
lają bowiem zarobić na koszty rozbudowy. 

Jeszcze inny fragment rynku, to zakupy dokonywane za pośrednic-
twem e-platform, takich jak Allegro.pl, których „oferta” nie ogranicza się 
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16 do wyboru produkcji książkowej rynkowego main streamu, a jest w sta-
nie zaspokoić znacznie bardziej skomplikowane potrzeby konsumenckie. 
Okoliczności pojawienia się cudzysłowu przy terminie oferta wyjaśnia fakt, 
iż w przypadku Allegro chodzi o ofertę bardzo wielu e-sklepów lub różnej 
maści e-sprzedawców, którzy w swojej działalności biznesowej wykorzys- 
tują narzędzia informatyczne i promocyjne Allegro.

Wracając na moment do „tradycyjnych” e-księgarń, nie znaczy to, że 
w ofercie wspomnianych sklepów nie ma zdecydowanej większości ksią-
żek, które pojawiały się w katalogach firm dystrybucyjnych na przestrzeni 
ostatnich lat, po prostu niektórzy klienci omijają je celowo, w swoich wy-
borach kierując się innymi przesłankami niż bieżąca rynkowa popularność 
wybranego gatunku literackiego czy autora. Właśnie taka charakterystyka 
sprzedaży internetowej pozwala na sprzedaż oferty kwalifikującej się jako 
„długi ogon” – jak zjawisko szerokiego dostępu do dóbr określił amerykań-
ski ekonomista Chris Anderson.

Na stronie WWW można zaprezentować nieskończoną ilość produk-
tów, nie jesteśmy limitowani liczbą półek czy powierzchnią sklepu. A to 
oznacza praktycznie nieograniczony dostęp do wszelakich dóbr. Spraw-
dza się to znakomicie szczególnie w odniesieniu do dóbr kultury, które 
łatwo można pozbawić ich formy materialnej i oferować wyłącznie w for-
mie treści (pliki MP3 z muzyką, MP4 z filmem, PDF, ePub, Mobi i inne 
z książką itd.). Znika pojęcie „braku”, „towaru wyczerpanego” itp. Mało 
tego, niebywale wzrasta rentowność sprzedaży dóbr z długiego ogona, 
gdyż dystrybutor nie ponosi praktycznie kosztów składowania, dostar-
czenia, a i koszty wytworzenia uległy redukcji. Mało tego, towary z koń-
ca ogona dają też wyższą marżę, gdyż często ich dostawcy godzą się na 
gorsze warunki handlowe niż dostawcy bestsellerów. W rzeczywistości 
polskiego rynku mamy do czynienia z tendencją do coraz aktywniejsze-
go przejmowania internetowych inicjatyw w zakresie sprzedaży, a w za-
sadzie wyprzedaży nowości, w tym bestsellerów, których przecenianie 
stoi w skrajnej opozycji do fundamentalnej, rynkowej logiki, dodajmy, 
że logiki niekoniecznie typowej dla tradycyjnego obszaru ich działania 
na ofertach z back katalogu.

Jak już wspomniano, przez wiele lat największe tradycyjne podmioty 
książkowego e-commerce nie królowały bynajmniej ( i nadal nie królują) 
na szczytach internetowych porównywarek cen, realizując politykę sprze-
daży opartą na podstawach znacznie bliższych sprzedaży stacjonarnej (od 
10 do 25 proc. rabatów od ceny detalicznej), tzn. starają się utrzymać od-
powiednio wysoki poziom własnej marży, który stanowi podstawę ren-
towności prowadzonego biznesu i daje jakieś perspektywy inwestowania 
w przyszłość.
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W ostatnich latach opieranie się na marży własnej na poziomie 10-15 proc. 

na produkcie o charakterystyce takiej jak książka, stopniowo traciło rację by-
tu w przypadku tradycyjnych sprzedawców internetowych. Młodsza konku-
rencja swoją agresywną polityką cenową, obliczoną na walkę o tego samego 
konsumenta, wymusiła zwiększanie tradycyjnych rabatów, co z kolei spo-
wodowało stopniowy spadek marży, a w efekcie także rentowności. Dlatego, 
mimo rosnących przychodów, ogólna kondycja finansowa biznesu książko-
wego e-commerce była coraz słabsza. W tym samym okresie, w którym jedne 
podmioty, dzięki m.in. rozdawaniu rabatów szybko zdobywały rynek, inne 
– tradycyjnie kojarzone ze sprzedażą książek w internecie – systematycznie 
traciły klientów, stopniowo popadając w ruinę. Taki los stał się chociażby 
udziałem czołowego gracza w obszarze polskiego e-commerce, czyli sklepu 
Merlin.pl, o czym szerzej piszemy nieco dalej.

W przypadku biznesu internetowego granica rentowności przebiega 
znacznie wyżej niż 2-3 proc. marży, który w latach 2014-2015 zdawał się 
akceptowalny – przynajmniej przez jakiś czas – dla coraz większej liczby 
nowych, niewielkich e-podmiotów, których funkcjonowanie charaktery-
zuje znacznie niższy poziom kosztów stałych niż w przypadku firmy o sil-
nie rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Badania i rankingi

W Polsce nadal najważniejszą część sprzedaży on-line stanowi obrót książ-
ką drukowaną. Od ponad dekady serwis Money.pl analizuje ponad 100 naj-
większych i najpopularniejszych sklepów internetowych. Każdy z nich 
analizowany jest pod kątem ponad 560 kryteriów, które mają największe 
znaczenie dla potencjalnych klientów. Wyniki prezentowane są w blisko 
dziesięciu kategoriach tematycznych, do których sklepy przypisywane są 
na podstawie danych z ogólnopolskiego badania internetu Megapanel PBI/
Gemius. W grudniu 2015 roku ogłoszono wyniki 10. edycji tego zestawie-
nia. I tak, w ośmiu kategoriach zbadanych zostało 120 najpopularniejszych 
podmiotów, których działalność przeanalizowano w oparciu o 45 kryte-
riów. Z punktu widzenia analizy branży książkowej najciekawiej prezen-
tują się wyniki, jak również komentarze autorów rankingu, przypisane 
kategorii „Kultura”. 

Czytamy w nim m.in.: Aż dwie trzecie klientów polskich sklepów interne-
towych zagląda do wirtualnych sklepów po książki, płyty czy bilety na wyda-
rzenia kulturalne. Jak wynika z badania rynku e-commerce firmy Gemius, to 
druga pod względem popularności kategoria polskiego e-handlu. Nic dziw-
nego, że przebić się do czołówki jest niezwykle trudno i klienta przekonać  
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16 trzeba czymś więcej niż tylko szeroką ofertą i cenami, choć te oczywiście na-
leżą do jednych z najważniejszych czynników.

Dlatego warto polować tu na promocje i wyprzedaże – wszyscy liczący się 
sprzedawcy mają taką ofertę. Darmowa wysyłka zamówień powyżej okreś- 
lonej kwoty, rabaty za opublikowanie recenzji, gadżety dodawane w grati-
sie, niższa cena, jeśli zdecydujesz się na proponowany przez sprzedawcę ze-
staw tytułów – możliwości dodatkowego zaoszczędzenia jest w tej kategorii 
całkiem sporo.

Piętą achillesową jest natomiast obsługa klienta. O ile na infoliniach moż-
na liczyć na szybką i profesjonalną odpowiedź, o tyle mailowo i w portalach 
społecznościowych jest już znacznie gorzej. Tylko co trzeci sklep z tej kategorii 
odpowiedział w ciągu doby na pytanie zadane mailem, bez odpowiedzi zo-
stała aż połowa pytań zadanych w mediach społecznościowych. Jedna trzecia 
wiodących sklepów w tej kategorii nie ma też strony mobilnej87.

Zestawienie e-sklepów w kategorii „Kultura”1

Poz. 2013 2014 2015

1. Merlin.pl Matras.pl Taniaksiazka.pl

2. Gandalf.com.pl Merlin.pl Empik.com

3. Matras.pl Gandalf.com.pl Matras.pl

4. Empik.com Empik.com Gandalf.com.pl

5. Weltbild.pl Helion.pl ex equo Ravelo.pl/
Selkar.pl6. Bookmaster.pl Taniaksiazka.pl

7. Selkar.pl Ravelo.pl Bonito.pl

8. InBook.pl InBook.pl Ksiegarnia.pwn.pl

9. Helion.pl Bonito.pl Aros.pl

10. PWN.pl PWN.pl Eventim

1 www.ranking.money.pl

W przypadku rankingu za 2015 rok uwagę zwraca brak sklepu Merlin.pl 
– podmiotu, który w poprzednich zestawieniach serwisu Money.pl zawsze 
plasował się w ścisłej czołówce, a przez lata stanowił ikonę wśród polskich 
e-księgarń. Jednak w momencie publikacji rankingu Money.pl na stronie 
Merlin.pl widniał komunikat: Szanowni Państwo, zmieniamy się dla Was! 
Aktualnie sprzedaż w Merlin.pl została wstrzymana. Wkrótce wrócimy z sze-
rokim asortymentem w nowej odsłonie, który stanowił komentarz do wcześ- 
niejszej, wielomiesięcznej gehenny sklepu i późniejszego powrotu marki 
na rynek sprzedaży produktów kulturalnych.

Od 2014 roku autorski ranking sklepów internetowych opracowuje 
z kolei serwis Opineo.pl – jego zestawienie opiera się na bazie opinii in-

[[ 87. „Ranking sklepów internetowych 2015”, www.ranking.money.pl.
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ternautów88. W premierowej edycji ujęto trzydzieści najlepiej ocenianych 
i polecanych przez klientów księgarń internetowych. W rankingu w pierw-
szej piątce najwyżej ocenianych e-księgarń znalazły się: Merlin.pl, Empik.
com, Profit24.pl, Swiatksiazki.pl (dawniej Fabryka.pl) i Gandalf.com.pl. 
Jak czytamy w komentarzu do badania: Internetowy rynek książki w Pol-
sce podzielony jest z jednej strony pomiędzy graczy, którzy działają w branży 
e-commerce od dawna, mają wiele placówek w handlu detalicznym i suk-
cesywnie poszerzają swoją ofertę o nieksiążkowe produkty – a z drugiej po-
między sklepy on-line, które prowadzą działalność typu pure-player (wy-
łącznie w internecie) i skupiają się przede wszystkim na wydawnictwach 
i publikacjach książkowych. A zatem, obok gigantów rynku sprzedających 
w internecie wiedzę, kulturę i rozrywkę (takich jak Merlin.pl czy Empik.com), 
funkcjonuje tutaj spora rzesza mniejszych e-księgarzy, którzy nie zamierzają 
konkurować z dużymi siłą zasięgu, liczbą klientów czy obrotami. Zamiast 
tego stawiają na działalność w wąskiej niszy tematycznej. Mamy tu między 
innymi: sprzedawców podręczników (Podreczniki24.pl czy Taniepodreczni-
ki.pl), książek o giełdzie i inwestowaniu (Maklerska.pl), książek z dziedziny 
leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa (Sklep-oikos.net.pl), a nawet internetowy 
dyskont książkowy oferujący książki z różnych dziedzin w możliwie najniż-
szych cenach (Aros.pl)89. Projekt Opineo wykazał m.in., że internauci bar-
dzo chwalą sobie e-sklepy, które oferują im możliwość bezpośredniego, 
darmowego odbioru zamówienia w wybranej przez nich lokalizacji. Cenią 
sobie także księgarnie specjalistyczne, które gwarantują szeroki wybór pu-
blikacji z określonych dziedzin.

Główne zarzuty, kierowane w tamtym okresie do księgarń interneto-
wych, dotyczyły przede wszystkim opóźnień, zwłaszcza dłuższych, do-
chodzących do kilku tygodni lub w przypadku braków asortymentowych 
anulowania części zamówienia, bez informowania czy uprzedzenia o tym 
klienta. 

W 2015 roku serwis Opineo.pl opracował kolejną odsłonę swojego ran-
kingu90, która dotyczyła ocen e-sprzedawców za 2014 rok. Jak czytamy 
w komentarzu do zestawienia 15 najwyżej ocenianych przez użytkowników 
serwisu Opineo.pl e-księgarń: Właśnie książki, obok markowej odzieży, płyt 
i elektroniki są hitami internetowych zakupów. Zdaniem analityków serwisu 
Skąpiec.pl, książki w sieci można kupić dużo taniej niż w tradycyjnej księ-
garni, a korzystając z internetowych porównywarek cen, można zaoszczędzić 
dodatkowe 15-19 proc. ceny na książce. Wśród zalet e-księgarń konsumenci 

[[ 88. „Ranking Księgarń Internetowych 2014”, www.opineo.pl.
[[ 89. Paweł Waszczyk „Najlepiej oceniane”, „Biblioteka Analiz” nr 17/2014.
[[ 90. Za: www.static.opineo.pl/press/dl/ranking-sklepow-internetowych-opineo-2015.pdf.
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16 najczęściej wymieniają indywidualne traktowanie klienta i wzorowo zapa-
kowaną przesyłkę91. 

Temu podsumowaniu, które trzeba przyznać, pokrywa się z większo-
ścią profesjonalnych obserwacji rynkowych zachowań e-księgarń, towa-
rzyszył zestaw podmiotów internetowych (zestawienie drugie z kolei), 
które trudno było utożsamiać z firmami realizującymi najwyższe obroty 
ze sprzedaży.

Zestawienia oparte na ocenach wystawionych przez internautów1

Poz. 2014 2015 2016

1. Merlin.pl Czytam.pl Czytam.pl

2. Empik.com Taniaksiazka.pl Swiatksiazki.pl

3. Profit24.pl Swiatksiazki.pl Taniaksiazka.pl

4. Swiatksiazki.pl Taniepodreczniki.pl Fiszki.pl

5. Gandalf.com.pl Eksiegarnia.pl Platon24.pl

6. Czytam.pl Strefakursow.pl Matras.pl

7. InBook.pl Ministerstwoksiazki.pl Skupszop.pl

8. Selkar.pl Bookcity.pl Bonito.pl

9. Taniaksiazka.pl Gandalf.com.pl Bookcity.pl

10. Bookcity.pl Fiszkoteka.pl InBook.pl

11. BookMaster.pl Czarymary.pl Ksiazki-medyczne.eu

12 Eksiegarnia.pl Kumiko.pl Aros.pl

13. Kumiko.pl Dobreksiazki.pl Dobreksiazki.pl

14. Ksiazki-medyczne.eu Podreczniki24.pl Kumiko.pl

15. Podreczniki24.pl Ksiazki-medyczne.eu Maklerska.pl

1 www.static.opineo.pl

Tak wyniki najnowszego zestawienia, a zwłaszcza osobę lidera tłuma-
czą autorzy rankingu: Czytam.pl to nie tylko nazwa zwycięskiego (drugi rok 
z rzędu) sklepu w tej kategorii, ale także symbol pewnej postawy. (…) Po-
znańska księgarnia internetowa, zdobywając o połowę więcej głosów niż rok 
wcześniej, umocniła się na czele tej kategorii. Widać, że sklep prowadzą, jak 
sami mówią o sobie założyciele, mole książkowe – i doskonale wiedzą, czego 
potrzeba ich klientom: przebogatej oferty (ponad 120 tys. pozycji) w niskich 
cenach (30 proc. rabatu na większość produktów) oraz taniej dostawy. (…) 
Wbrew stereotypowi internauty zatopionego w filmikach, grach czy mediach 
społecznościowych, to właśnie aktywni użytkownicy sieci stanowią dziś czy-
telniczą forpocztę. Dowodzi tego popularność blogów książkowych czy serwi-
sów z recenzjami książek. Także wyniki naszego rankingu, w którym sklepy 
z kategorii Edukacja i książki z każdym rokiem zyskują coraz więcej recen-

[[ 91. Ibid.
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zji, są gwarancją tego, że kategoria ta nigdy nie będzie niszowa w internecie. 
Warto zauważyć, że czytelnicy są bardzo lojalnymi klientami. Skład zwycię-
skiej trójki w tej kategorii jest identyczny jak rok wcześniej; miejscami za-
mienili się tylko srebrny i brązowy medalista92.

Analiza przytoczonych opinii na temat sklepów internetowych oferują-
cych książki wyraźnie potwierdza prawdziwość tezy o dominacji ceny ofe-
rowanych produktów nad innymi „funkcjonalnościami”, ale także spore 
znaczenie wielkości oferty czy warunków dostawy przy wyborze podmio-
tu z segmentu e-commerce.

Sprzedaż książek na Allegro

Od kilku lat największym operatorem sprzedaży detalicznej oferty książ-
kowej jest serwis Allegro.pl. Przez pewien czas teza ta była formułowana 
w zasadzie jedynie w oparciu o obserwację aktywności tego podmiotu, bez 
potwierdzenia w postaci tzw. twardych danych. Jednak od 2015 roku serwis 
regularnie publikuje informacje o finansowym wymiarze biznesu książ-
kowego, realizowanego za jego pośrednictwem. Allegro.pl jest pośredni-
kiem między setkami firm i zwykłych osób prezentujących ofertę publika-
cji dostępnych na otwartym rynku (nowości, bestsellerów, tytułów z back 
listy), jak również propozycji sprzedaży publikacji z tzw. rynku wtórnego, 
książek używanych, starszych wydań pozycji wyczerpanych, a nie wzna-
wianych przez ich pierwotnych wydawców, stanowiących niekiedy atrak-
cję kolekcjonerską itd.

Jak już wspomniano, przez wiele lat informacje na temat aktywności ser-
wisu w zakresie dystrybucji książek miały charakter sporadyczny i cząst-
kowy. Jednak z informacji skąpo udostępnianych przez serwis wynikało 
m.in., że w zakresie sprzedaży nowej oferty dostępnej na rynku otwartym, 
Allegro.pl nie odbiegał zasadniczo od konkurencji i powielał dokonania 
znane z głównego nurtu książkowego e-commerce.

W połowie 2012 roku serwis poinformował, że średnia liczba ofert w ka-
tegorii „Książki i Komiksy” wynosi 1,8 mln rekordów. Kilka miesięcy póź-
niej, w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, w ciągu go-
dziny zawierano na Allegro średnio ponad 17 tys. transakcji w oparciu 
o różnorodne produkty. Łączny obrót firmy z tego okresu wyniósł ponad 
1,1 mld zł, a użytkownicy serwisu mogli wybierać świąteczne prezenty 
z grupy aż 429 mln wystawionych przedmiotów. W tym okresie klienci Al-
legro kupili m.in. blisko 589 tys. egz. książek. Kilka miesięcy później firma 

[[ 92. Ibid.
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16 poinformowała, że w roku poprzednim za pośrednictwem serwisu sprzeda-
nych zostało 5,1 mln książek, a wzrost liczby sprzedanych egz. w stosunku 
do 2010 roku wyniósł 20 procent93.

Osiągane efekty stopniowo wzmacniały pozycję książek w ofercie serwi-
su, który w 2012 roku sporo zainwestował w kampanię reklamową na rzecz 
książek, m.in. za sprawą kampanii promocyjnej w mediach stacjonarnych, 
której hasło brzmiało: „Allegro – ciekawsza strona książek”. 

W ostatnich latach sprzedaż oferty książkowej rozwijał również kontro-
lowany przez Allegro serwis Agito.pl, jednak nie odniósł na tym polu ja-
kichś specjalnych sukcesów.

Nieoczekiwanie w drugiej połowie 2015 roku serwis zdecydował się na 
zmianę dotychczasowej polityki informacyjnej i pochwalił się osiągnięcia-
mi94. I tak, w 2014 roku Polacy kupili za pośrednictwem Allegro.pl ponad 
6,4 mln egz. książek, rok wcześniej – 6,06 mln egz., a w 2012 roku – 5,58 mln 
egz. Z roku na rok firma notuje zarówno wzrost wolumenu sprzedanych 
egzemplarzy, jak również wzrost wartości sprzedaży. Miesięczna średnia 
wartość sprzedaży książek w 2014 roku wyniosła 13,9 mln zł, w 2013 – 
13,4 mln zł, a w 2012 − 12,1 mln zł. Średnia dzienna liczba ofert książkowych 
w zasobach serwisu w 2012 roku wynosiła 10,4 mln, w 2013 – 11 mln, by 
w 2014 roku wzrosnąć o 15 proc., do 12,7 mln. W drugiej połowie 2015 ro-
ku wskaźnik ten zbliżył się do poziomu 13 mln.

Allegro ujawniło także, iż 20 proc. wszystkich użytkowników serwisu 
kupowało w tym okresie książki za jego pośrednictwem. Ponadto nowe 
książki stanowiły 67 proc. wszystkich publikacji sprzedawanych przez ser-
wis (33 proc. to pozycje używane).

Klasyfikacja najpopularniejszych kategorii książkowych Allegro.pl 
w 2015 roku prezentowała się następująco: beletrystyka – 25 proc., na-
ukowe i popularnonaukowe – 20 proc., podręczniki – 15 proc., porad-
niki i albumy – 12 proc., książka dla dzieci – 11 proc., kalendarze i ga-
dżety – 5 proc., nauka języków obcych – 4 proc., publikacje podróżnicze 
i mapy – 3 proc.

Kolejne dane na temat obrotu ofertą książkową w serwisie zaprezen-
towano wiosną 2016 roku95. Wynikało z nich, że w 2015 roku sprzedano 
w serwisie 6,87 mln książek, czyli o blisko 470 tys. więcej niż w 2014 ro-
ku (wzrost o 7,5 proc.) i o 1,28 mln więcej niż w 2013 roku. Było to efek-
tem wzrostu średniej miesięcznej wartości sprzedaży książek. W pierw-

[[ 93. „Najwięksi w Polsce?”, „Biblioteka Analiz” nr 16/2012.
[[ 94. „Książki w Allegro.pl”, „Biblioteka Analiz” nr 24/2015.
[[ 95. „Allegro rośnie na książkach”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 26 kwietnia 2016.
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szej połowie 2016  roku wynosiła ona 14,5 mln zł, czyli była wyższa 
o ok. 600 tys. zł niż rok wcześniej. W skali całego roku daje to kwotę 
ok. 174 mln zł, wobec 166,8 mln zł w 2014 roku. Jak podkreślono w ko-
munikacie Allegro towarzyszącym publikacji tych danych: Spadła za to 
średnia liczba miesięcznie wystawianych ofert, co jest dowodem na opty-
malizację działań sprzedawców, którzy wystawiają mniej ofert, za to sku-
teczniej sprzedają96.

Wzrost, w porównaniu z rokiem poprzednim, zanotował także udział 
książek nowych, sprzedawanych przez profesjonalne księgarnie i dystry-
butorów – z 67 do 69 proc. Natomiast nieznacznie – do 51 proc. – wzrósł 
udział mężczyzn kupujących na Allegro. Ponadto 21 proc. allegrowiczów 
kupiło w poprzednim roku co najmniej jedną książkę. Tempo sprzedaży 
produktów z tej kategorii produktowej to 13 książek na minutę w skali ro-
ku. Struktura sprzedaży książek na Allegro w podziale na kategorie na ko-
niec marca 2016 roku prezentowała się następująco: 24 proc. – beletrysty-
ka, 19 proc. książki naukowe i popularnonaukowe, 14 proc. – podręczniki, 
13 proc. – literatura dziecięca, 12 proc. – poradniki i albumy, 5 proc. – ka-
lendarze i gadżety, 4 proc. publikacje do nauki języków obcych, 3 proc. – 
publikacje podróżnicze i mapy.

Dodatkowo skalę bieżącej działalności Allegro na rynku dystrybucji 
książek oddaje poniższa statystyka – jesienią 2016 roku katalog Allegro.
pl notował oferty książkowe w takich kategoriach jak: „dla dzieci i mło-
dzieży” (451,1 tys. egz., przy 389,4 tys. rok wcześniej), „do nauki języka 
obcego” (135,5 tys. egz. przy 112,8 tys. rok wcześniej), „naukowe i popu-
larnonaukowe” (1,41 mln egz., przy 1,84 mln egz. rok wcześniej), „literatu-
ra piękna, popularna i faktu” (1,34 mln egz. przy 1,11 mln rok wcześniej), 
„podręczniki” (225,7 tys. egz., przy 197,7 tys. rok wcześniej), „książki ob-
cojęzyczne” (328,7 tys. przy 199,7 tys. rok wcześniej), „mapy, przewod-
niki, książki podróżnicze” (138,3 tys. przy 117,7 tys. rok wcześniej), „ko-
miksy” (73,9 tys. egz. przy 63,9 tys. rok wcześniej), „poradniki i albumy” 
(535,5 tys. egz. przy 463,8 tys. rok wcześniej) czy „audio” (32,4 tys. przy 
28 tys. rok wcześniej).

Obecnie, w oparciu m.in. o zaprezentowane dane finansowe, już oficjal-
nie można uznać, że Allegro.pl jest niekwestionowanym liderem w dystry-
bucji oferty książkowej w internecie. Potwierdza to także fakt, że w jednym 
momencie w drugiej połowie 2016 roku liczba trwających, książkowych 
licytacji przekraczała 91,8 tys. Ofert oznaczonych jako „kup teraz” było 
w serwisie aż 4,85 mln.

[[ 96. Ibid.
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16 Merlin

Rok 2015 stał pod znakiem rosnących z miesiąca na miesiąc problemów 
finansowych jednego z czołowych podmiotów zajmujących się sprzedażą 
oferty książkowej w internecie, a jednocześnie jednego z pionierów i przez 
wiele lat symboli sukcesu tego segmentu rynku, czyli sklepu Merlin.pl. Jed-
ną z przyczyn problemów było z pewnością niepowodzenie strategii roz-
woju firmy Czerwona Torebka, właściciela Merlina, w której e-sklep miał 
być tylko jednym z kilku elementów. Klient będzie mógł w Merlinie zamó-
wić chleb, bułki i paczkę tę odebrać po drodze z pracy do domu w najbliż-
szej Małpce – mówił w połowie 2014 roku Przemysław Schmidt, ówczesny 
członek rady nadzorczej grupy Czerwona Torebka97.

Wspomniana strategia nie tylko nie zakończyła się powodzeniem, ale 
w obliczu wydarzeń, które miały miejsce w latach 2014-2015, doprowadziła 
jedną z najstarszych polskich księgarni internetowych na skraj finansowej 
zapaści. Spadek znaczenia oferty książkowej w przychodach firmy zaznaczył 
się wkrótce po zmianach własnościowych, jakie zaszły w firmie w pierwszej 
połowie 2013 roku. Wtedy właścicielem e-sklepu została Czerwona Toreb-
ka, znana przede wszystkim z branży deweloperskiej, a wartość transakcji 
wyniosła 51,3 mln zł98. O zmianie oceny koniunktury rynku e-commerce 
w Polsce i znaczenia jakie miał na nim ówcześnie Merlin.pl świadczy fakt, 
że była to kwota blisko 2,5-krotnie mniejsza niż ta, którą w 2010 roku ów-
czesnym właścicielom Merlina oferowała Grupa EM & F, właściciel sieci 
salonów Empik, który chciał połączyć platformę ze sklepem Empik.com.

Po sfinalizowaniu transakcji firma objęta została zasadniczymi zmia-
nami administracyjnymi i personalnymi, łącznie z decyzją o przeniesieniu 
centrali do Poznania. W dalszej kolejności spółka zwiększyła zatrudnienie, 
zmodernizowała platformę IT i stopniowo rozwijała sieć punktów stacjo-
narnego odbioru zamówień. Ten ostatni element, identycznie jak wspo-
mniane już poszerzenie asortymentu Merlina o produkty spożywcze, zwią-
zany był z potencjalnymi możliwościami wynikającymi z przynależności 
e-sklepu do grupy Czerwona Torebka, obok sieci wieloasortymentowych 
sklepów Małpka Express, obejmującej w połowie 2014 roku 260 punktów. 
Tak planowane inwestycje i zmiany opisywał wspomniany już Przemy-
sław Schimdt: W każdym z nich pojawi się – lub już istnieje – wydzielony 
obszar dedykowany Merlin.pl, gdzie można odebrać paczkę, ale również do-
konać zakupu czy na miejscu zapłacić za przesyłkę. Zresztą Merlin.pl znaj-
duje się w czołówce największych sklepów internetowych w Polsce – oferuje 

[[ 97. „Bułki z Merlina”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 4 sierpnia 2014.
[[ 98. „51,3 mln zł za Merlina”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 10 maja 2013.
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300 tys. produktów, ma ponad 2 mln zarejestrowanych klientów, realizując 
średnio ćwierć miliona transakcji miesięcznie. (…) Do bardzo dobrej platfor-
my, jaką jest Merlin.pl – biorąc pod uwagę również wszystkie jego tradycje 
oraz wartości, jakie ze sobą ta marka niesie – dodaliśmy „fizyczną” obecność 
w sklepach tradycyjnych. 

Oczywiście, oprócz wprowadzenia Merlin.pl z on-line do off-line, sklep 
internetowy oferuje wiele standardowych form wysyłki zamówień. Przykła-
dowo ostatnio testujemy własną dostawę kurierską w Poznaniu, tzw. Kurier 
Merlina, czyli szybka dostawa za 4,99 zł zamiast kilkunastu zł, które nor-
malnie płacimy za usługę99.

Strategia rozwoju sieci Małpka Express zakładała zwiększenie liczby 
sklepów do 430 na koniec 2014 roku. Zamiast tego, w pierwszym kwartale 
2015 roku sieć Małpka została sprzedana. Co do Merlina, to jego właści-
ciel zapowiedział dalszy rozwój ogólnopolskiej sieci punktów, w tym ofe-
rujących darmową dostawę, a także rozwój logistyki100. Nieco wcześniej, 
dzięki umowie o współpracy z siecią Kolporter, e-sklep zwiększył liczbę 
stacjonarnego odbioru zamówień o blisko 500 nowych lokalizacji (od lip-
ca 2015 roku w punktach odbioru wprowadzono możliwość płatności za 
zamówienie z Merlina).

Na te doniesienia nakładały się coraz intensywniejsze pogłoski na temat 
poszukiwań nowego inwestora dla sklepu Merlin.pl, a także informacje o fi-
nansowych kłopotach sklepu i opóźnieniach w regulowaniu zobowiązań 
wobec dostawców. W krótkim czasie rosnące zobowiązania wobec dystry-
butorów książek i wydawców skutkowały wstrzymaniem dostaw nowej 
oferty książkowej do sklepu. Próbując ratować wizerunek, Merlin próbował 
„przykryć” narastające problemy informacjami o inwestycjach w logistykę, 
w tym w nowy magazyn zlokalizowany w Łubnej pod Warszawą, o trzy-
krotnie większej powierzchni niż dotychczasowy (13 tys. mkw.). Przepro-
wadzka do większego obiektu była kwestią czasu, gdyż maksymalne możli-
wości ekspedycji paczek osiągnęliśmy już podczas ostatniego, rekordowego dla 
nas sezonu świątecznego. Ubiegły rok w Merlin.pl zamknęliśmy ze wzrostem 
niemal 30 proc. pod względem liczby wysyłanych paczek, a tendencja wzro-
stowa utrzymuje się również w pierwszym kwartale tego roku – deklarował 
w kwietniu 2015 roku Tomasz Kowalski, prezes zarządu Merlin.pl101.

Firma próbowała reperować nadszarpnięty wizerunek działaniami PR, 
których zadaniem było ukazanie jej jako mecenasa od lat działającego na 

[[ 99. Rozmowa z Przemysławem Schmidtem, członkiem rady nadzorczej spółki Czerwona 
Torebka, „Biblioteka Analiz” nr 17/2014.
[[ 100. „Zmiany w detalu”, „Biblioteka Analiz” nr 3/2015.
[[ 101. Za: „Kłopoty i zapowiedzi”, „Biblioteka Analiz” nr 8/2015.
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16 rzecz rozwoju kultury. Przykładowo przypadający 8 marca Dzień Kobiet 
stał się dla sklepu Merlin.pl pretekstem do opracowania zestawienia m.in. 
najpopularniejszych wśród klientów sklepu autorek polskich i zagranicz-
nych. Kolejne zestawienie uwzględniało z kolei najpopularniejsze pisar-
ki w poszczególnych kategoriach, a także najbardziej poczytne biografie 
o kobietach.

Kolejną okazją do kształtowania pozytywnego PR była 16. rocznica po-
wstania sklepu, która przypadła 1 kwietnia 2015 roku. Z tej okazji przygo-
towano zestawienia bestsellerów wszechczasów z trzech kategorii produkto-
wych: „książka”, „film”, „muzyka”. Poniżej prezentujemy listę książkowych 
bestsellerów sklepu:

 • 1999 − „Dziennik Bridget Jones” Helen Fielding (Zysk i S-ka)
 • 2000 − „Harry Potter i kamień filozoficzny” J.K. Rowling (Media Ro-
dzina)

 • 2001 − „Nigdy w życiu” Katarzyna Grochola (W.A.B.)
 • 2002 − „Serce na temblaku” Katarzyna Grochola (W.A.B.)
 • 2003 − „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka” Robert Cial-
dini (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)

 • 2004 − „Kod Leonarda Da Vinci” Dan Brown (Sonia Draga/Albatros)
 • 2005 − „Cień Wiatru” Carlos Ruiz Zafón (Muza)
 • 2006 − „Harry Potter i Książę Półkrwi” J.K. Rowling (Media Rodzina)
 • 2007 − „Świadectwo” Stanisław Dziwisz (TBA Komunikacja Marketin-
gowa)

 • 2008 − „Dom nad rozlewiskiem” Małgorzata Kalicińska (Zysk i S-ka)
 • 2009 − „Zmierzch” Stephenie Meyer (Wydawnictwo Dolnośląskie)
 • 2010 − „Poczytaj mi, mamo. Księga pierwsza” praca zbiorowa (Nasza 
Księgarnia)

 • 2011 − „Cmentarz w Pradze” Umberto Eco (Noir sur Blanc)
 • 2012 − „Pięćdziesiąt twarzy Greya” E.L. James (Sonia Draga)
 • 2013 − „Skąd się biorą dziury w serze? Historyjki dla ciekawskich dzieci” 
Christian Dreller, Petra Maria Schmitt (Prószyński Media)

 • 2014 − „Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga” 
Dariusz Kortko, Judyta Watoła (Agora)

 • 2015 − „Jadłonomia. Kuchnia roślinna. 100 przepisów nie tylko dla we-
gan” Marta Dymek (Dwie Siostry)
W kolejnych miesiącach sytuacja finansowa firmy nie poprawiała się, 

na czym cierpiała także jej oferta, nie tylko w obszarze książkowym. Brak 
nowości w krótkim czasie wpłynął na dynamiczny spadek wartości reali-
zowanych przychodów, a także na spadek jakości serwisu oferowanego 
klientom.
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Latem pojawiła się informacja o wpisanym do Krajowego Rejestru Dłu-

gów zadłużeniu wobec wierzycieli na kwotę ponad 2 mln zł, choć realne 
zobowiązania firmy były kilkakrotnie wyższe i sięgały poziomu kilkuna-
stu milionów złotych. Od dwóch lat jesteśmy zapewniani, że sprawy idą 
w dobrym kierunku i żebyśmy z nimi handlowali, a nie się obrażali. W ma-
ju ustaliliśmy nowe warunki handlowe z Merlinem. Każde z wydawnictw 
dało kredyt kupiecki na maksymalną kwotę 50 tys. zł z terminem płatności 
30 dni. Szybko okazało się, że Merlin zerwał nasze ustalenia. Nie mamy już 
do nich zaufania − tak problemy e-sklepu komentował w mediach Marek 
Dobrowolski, dyrektor handlowy w Wydawnictwie Nasza Księgarnia, opi-
sując charakter kontaktów handlowych ze sklepem, prowadzonych przez 
udziałowców Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw102.

W tym samym czasie w mediach pojawiła się informacja o negocjacjach, ja-
kie w sprawie przejęcia Merlina od Czerwonej Torebki prowadziła spółka Tell, 
operator ogólnopolskiej sieci salonów telefonii komórkowych znanych ope-
ratorów, jak Plus czy Orange. Potencjalny inwestor zadeklarował jednak chęć 
redukcji zadłużenia Merlina wobec dostawców, sięgającej 30-50 proc. Na ta-
kie rozwiązanie nie zgodziła się większość z nich, decydując się na rozstrzyg- 
nięcie sporu z e-sklepem na drodze sądowej. Jednocześnie kierownictwo 
Merlina otwarcie deklarowało, że nie zamierza spłacać swoich zobowiązań 
do momentu zakończenia rozmów z potencjalnym nowym właścicielem103. 
Ostatecznie jednak w połowie października Tell zrezygnował z planowane-
go przejęcia Merlina.

Kolejne tygodnie przyniosły informacje o dalszym pogłębianiu się kłopo-
tów finansowych firmy − część kont zajął komornik, a także wygaszaniu jej 
działalności operacyjnej − znaczna część oferty Merlin.pl dostępna była w ter-
minie 14-21 dni, tylko nieliczne pozycje w ciągu 24 godzin od zamówienia. 
Działalność handlowa zdominowana została przez wyprzedaże, w ramach 
których ofertę przeceniono nawet o 95 proc. (średnio o 50-60 proc.). Ponadto 
sklep wstrzymał sprzedaż e-booków, a w grudniu 2015 roku w ogóle zawie-
szono jakąkolwiek sprzedaż.

Właściciel Merlina przez wiele lat odmawiał podawania informacji, jaką 
część sprzedaży firmy stanowią książki. Wydaje się jednak, że zwłaszcza po 
2013 roku ta pozycja ulegała, najpierw stopniowej, a następnie dynamicz-
nej degradacji. Uśredniając, udział sprzedaży książek w przychodach firmy 
najczęściej kształtował się na poziomie 60-65 proc., co przy średnich przy-
chodach z ostatnich lat wahających się między 120 a 130 mln zł, oznacza 

[[ 102. „Blokad do Merlina ciąg dalszy”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 29 września 2015.
[[ 103. Ibid.
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16 szacowany obrót w wysokości 70-80 mln zł, co sytuuje spółkę w ścisłej czo-
łówce internetowych detalistów książek drukowanych.

Początek nowego rozdziału w historii marki internetowej Merlin.pl przy-
padł na początek 2016 roku, kiedy właściciel firmy poinformował o złożeniu 
– 28 grudnia 2015 roku – w Sądzie Rejonowym Poznań wniosku o ogłosze-
nie upadłości spółki prowadzącej e-sklep Merlin.pl, z możliwością zawar-
cia układu104. Jednocześnie poinformowano o zawarciu umowy dzierża-
wy aktywów sklepu przez firmę Topmall, która miała wznowić e-sprzedaż 
w ciągu kilku tygodni.

Nowy właściciel uruchomił sprzedaż na początku marca105. W ciągu 
tych 17 lat Merlin.pl zdobył zaufanie ponad 3 milionów klientów, co miesiąc 
wysyłając do nich setki tysięcy książek, filmów i płyt. Teraz otwieramy no-
wy rozdział w jego historii – podpisując umowę dzierżawy domeny i znaku 
towarowego Merlin.pl, spółka Topmall przejęła odpowiedzialność za dalszy 
rozwój sklepu. Wierzymy, że dzięki doświadczeniu, pasji i zaangażowaniu 
naszego zespołu, Merlin.pl stanie się waszym ulubionym miejscem zakupów 
w internecie – inspirującym, opiniotwórczym i zawsze pełnym pomysłów – 
napisano w powitalnym komunikacie na stronie Merlina106. Jednak dla do-
stawców oferty książkowej najważniejsza była strategia nowych sterników 
sklepu. Po pierwsze, zależy nam na tym, aby maksymalna liczba procesów 
była automatyzowana, a część procesów, które nie pokrywają się z naszymi 
głównymi kompetencjami były outsoursowane. W efekcie uzyskujemy sytu-
ację, w której większość generowanych kosztów ma charakter zmienny, a nie 
stały – mówił w kilka tygodni po powtórnej rynkowej premierze Merlina 
Marek Friedmann, wiceprezes zarządu firmy Topmall107.

Zgodnie z deklaracjami Topmall nie skorzystał z żadnej infrastruktu-
ry merlinowej. Podobnie nie stał się „spadkobiercą” długów poprzednie-
go właściciela, ponieważ podpisana umowa obejmuje wyłącznie dzierża-
wę marki sklepu i domeny. Wszystkie pozostałe aktywa należące do firmy, 
jak również zobowiązania finansowe, przeszły na rzecz nowego podmio-
tu o nazwie Magus S.A. Dla nowych operatorów Merlina oznaczało to ko-
nieczność stworzenia własnego systemu pozyskiwania oferty wydawniczej. 
Od strony logistycznej i magazynowej reaktywowany e-sklep oparto na 
współpracy z firmą Raben.

Nowi właściciele odeszli od strategii rozwoju sieci punktów osobistego 
odbioru zamówień, jednocześnie nie rezygnując w tym obszarze ze współ-

[[ 104. „Upadłość i odbudowa”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 28 stycznia 2016.
[[ 105. „Powrót Merlina”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 4 marca 2016.
[[ 106. Ibid.
[[ 107. Rozmowa z Markiem Friedmanem, wiceprezesem zarządu firmy Topmall, „Biblioteka 

Analiz” nr 7/2016. 
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pracy z siecią Ruch i Pocztą Polską. Nie jesteśmy w stanie ocenić biznesowego 
sensu otwierania własnych placówek odbiorczych. Podpisując umowę z po-
przednimi właścicielami Merlina, mieliśmy świadomość, że w ciągu trzech 
miesięcy musimy reaktywować sprzedaż, a w związku z tym uruchomić na-
rzędzia i procesy, które są niezbędne do tego aby prowadzić działalność opera-
cyjną. (…) Dlatego musielibyśmy od początku negocjować umowy wynajmu 
punktów stacjonarnych i organizować całe przedsięwzięcie, którego nie było 
w naszych priorytetach – komentuje tę kwestię Marek Friedman108. 

Przy odbudowie oferty spółka skoncentrowała się na współpracy z fir-
mami dystrybucyjnymi, jak Azymut i Platon. Nawiązała także bezpośred-
nią współpracę handlową z grupą kilkudziesięciu czołowych oficyn z naj-
ważniejszych kategorii produktowych.

W kolejnych miesiącach e-sklep skoncentrowany był na odbudowie ofer-
ty i bazy klientów. Analiza polityki sprzedażowej sklepu wskazuje na jego 
uczestnictwo w „głównym nurcie” rynku. W zależności od typu publikacji 
platforma prowadzi sprzedaż z rabatami w granicach 20-35 proc. ceny de-
talicznej, a więc pod tym względem mieści się w rynkowej średniej. 

Jesienią 2016 roku firma Topmall zmieniła strukturę właścicielską, a dzię-
ki jej połączeniu z notowaną na New Connect spółką Admassive, marka 
Merlin.pl może trafić na giełdę. Według planów Admassive w 2018 roku 
firma ma przekroczyć próg 100 mln zł przychodów. Docelowo po fuzji no-
wa firma ma przyjąć nazwę Merlin Group109.

Dla większości wydawców sklep przez długi czas pozostawał w pierw-
szej dziesiątce handlowych partnerów na pierwszym lub drugim miejscu 
(za własnym e-sklepem), biorąc pod uwagę wartość realizowanych zamó-
wień on-line. Jednocześnie ocena wydawców w zakresie jego efektywności 
w kreacji i realizacji sprzedaży książek z roku na rok była coraz niższa.

Mimo rozwojowych zapowiedzi obecnego właściciela marki, trudno 
spodziewać się, że w krótkim czasie uda się jej odbudować pozycję jed-
nego z głównych liderów segmentu internetowej sprzedaży detalicznej 
książek. 

Ta część e-commerce, podobnie jak cały rynek książki, znajduje się stale 
w trybie zmian. Proces ten charakteryzuje wysoka dynamika, a konkuren-
cja o kurczący się portfel konsumentów jest olbrzymia. Jeszcze w 2012 roku 
na rynku panowało dość powszechne przekonanie, że w zakresie sprzedaży 
książek Merlin osiągnął kres swoich możliwości i jego dalszy wzrost będzie 
dużo powolniejszy niż całego e-rynku. Już wówczas ogromną konkurencję 
dla pioniera rynku stanowiło Allegro i inne serwisy aukcyjne, które oferują 

[[ 108. Ibid.
[[ 109. „Powstanie Merlin Group”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 18 listopada 2016.
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16 tanią książkę używaną (a także muzykę, filmy, gry, elektronikę itd. – czyli 
to, czym dysponował Merlin).

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zakazie koncen-
tracji ze sklepem Empik.com dla właścicieli Merlina stanowiła prawdziwy 
cios. Operacja połączenia obu firm została dobrze przygotowana od strony 
logistycznej. Wszystkie plany musiały zostać zweryfikowane na skutek decy-
zji Urzędu z początku lutego 2011 roku. W kolejnych latach firma przeprowa-
dziła poważne inwestycje we własną infrastrukturę logistyczną i magazyno-
wą. Szukała także nowego inwestora. W 2012 roku sporo, choć niepublicznie, 
mówiło się o możliwości przejęcia Merlina przez Ruch S.A. lub fundusz inwe-
stycyjny Abris Capital. Zaangażowanie tego drugiego podmiotu było przez 
niektórych komentatorów wskazywane jako ewentualny przejściowy scena-
riusz dla późniejszego przejęcia Merlina przez koncern Amazon. Jednak ani 
zarządy, ani właściciele wymienianych firm w zasadzie nigdy nie odnieśli się 
publicznie do medialnych spekulacji, a niespełna rok później doszło do prze-
jęcia kontroli nad Merlinem przez Czerwoną Torebkę.

Bonito

Przez wiele lat za rynkowego lidera książkowego e-commerce uznawa-
no sklep Merlin.pl, a uczestników rynku zajmowała konkurencja mię-
dzy pionierem rynku, a sklepem Empik.com, których fuzja zaplanowana 
w 2010 roku nie doszła do skutku w wyniku sprzeciwu UOKiK. Tymcza-
sem w Białymstoku na ścieżkę dynamicznego rozwoju wkraczał przyszły, 
a obecnie niekwestionowany lider rynku detalicznej sprzedaży w sieci, czyli 
księgarnia Bonito.pl. Wymierne rezultaty biznesowej działalności w obsza-
rze detalicznej sprzedaży książek w sieci, które w ostatnim pięcioleciu sta-
ły się udziałem sklepu Bonito.pl, zdecydowanie przyćmiewają osiągnięcia 
wspomnianych platform ze znacznie dłuższym rynkowym stażem. W la-
tach 2006-2012 przychody firmy wyniosły kolejno: 0,2 mln zł, 0,5 mln zł, 
0,7 mln zł, 2 mln zł, 5 mln zł, 10 mln zł i 25 mln zł. W 2013 roku przychody 
księgarni internetowej ze sprzedaży wyniosły 55 mln zł, a w kolejnym roku 
wzrosły do 90 mln zł. Oznacza to, że firmie nie udało się zrealizować nie-
zwykle ambitnych założeń wzrostu przychodów z 55 do 120 mln zł w ciągu 
12 miesięcy. Jednak wymarzony poziom sprzedaży firma osiągnęła w ko-
lejnym roku, choć ponownie musiała pogodzić się, że nie zrealizowała pu-
blicznych deklaracji o zamierzonym poziomie przychodów w 2015 roku. 
Ostatecznie rok zakończył się przychodami w wysokości 120 mln zł, a pro-
gnoza na 2016 rok wynosi 150 mln zł.
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Mimo ulokowania centrali w Białymstoku, w kwietniu 2014 roku w kom-

pleksie Kraków Airport Logistics Centre Goodmana firma wynajęła obiekt 
o łącznej powierzchni 4060 mkw. (3501 mkw. powierzchni magazynowej 
oraz 559 mkw. powierzchni biurowej). W magazynie może się pomieś- 
cić 1 mln egz. książek110. Każdego miesiąca firma wysyła swoim klientom 
300 tys. książek, a w szczytowych okresach liczba ta sięga nawet od 500 tys. 
do 800 tys. egz. Funkcjonalności centrum dystrybucyjnego Bonito.pl po-
zwalają na realizację zamówienia nawet w ciągu 15 minut od jego złożenia. 
Bieżąca oferta firmy obejmuje ponad 80 tys. tytułów111.

Strategia rozwoju Bonito.pl, zwłaszcza na przestrzeni obecnej dekady, 
wydaje się opierać na dwóch głównych czynnikach. Wśród księgarń inter-
netowych działających na rodzimym rynku Bonito wyróżnia m.in. moż-
liwość złożenia zamówienia przez telefon oraz bogata oferta form wysyłki 
zamówień. Oprócz standardowych form dostawy, jak pośrednictwo Pocz-
ty Polskiej (koszt od 3,99 zł), czy firmy kurierskiej (9,99 zł), klienci skle-
pu mogą dokonać odbioru w Paczkomacie InPost (5,99 zł), w kiosku sieci 
Ruch (0,99 zł), a także na stacji Orlen (7,99 zł). W momencie zakupu klient 
księgarni ma wgląd do informacji o dostępności danego tytułu w magazy-
nie i terminie wysyłki.

Jesienią 2016 roku firma oferowała także możliwość osobistego odbio-
ru w jednym z piętnastu własnych punktów stacjonarnych, zlokalizowa-
nych w jednym z czterech miast (rok wcześniej było ich dziesięć): Krakowie 
(ul. Batorego 15B, ul. Kalwaryjska 51, ul. Pawia 34, ul. Marii Dąbrowskiej 
11, al. Daszyńskiego 8), Warszawie (Al. KEN 88, Al. KEN 51, ul. Chmiel-
na 4, ul. Wspólna 27, ul. Czapelska 48, ul. Stawki 8, ul. Żeromskiego 1) 
i Wrocławiu (ul. Ruska 2).

Polityka biznesowa Bonito opiera się na sprzedaży książek z wysokimi 
rabatami. Zdaniem wielu obserwatorów branży, właśnie ta bardzo otwarta 
postawa, od lat prezentowana w polityce sprzedażowej, odpowiada za suk-
ces finansowy osiągnięty przez firmę.

Przy tak płytkim rynku stacjonarnej sprzedaży detalicznej, z którego 
w szybkim tempie znikają kolejne podmioty, coraz większą rolę odgrywa-
ją koncepty biznesowe, które zapewniają efektywną sprzedaż. To mecha-
nizm działający na zasadzie zamkniętego koła – najbardziej konkurencyjny 
sprzedawca to obecnie ten, który potrafi zachęcić klienta do zakupu, a naj-
bardziej skutecznym narzędziem jest jak najniższa cena. Aby takie warunki 
handlowe mogły zostać spełnione, potrzebne są dwie rzeczy: wysoki rabat 

[[ 110. „Milion książek w jednym miejscu”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 29 kwietnia 2015.
[[ 111. Za: www.Bonito.pl.
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16 od dystrybutora oraz akceptowalna, a zatem zaplanowana z góry, niska 
– czy wręcz minimalna – marża własna detalisty. Od połowy 2013 roku 
w działaniach handlowych coraz większej części firm detalicznych widać 
gorączkowe poszukiwanie nie nowych rynków zbytu, a punktów w istnie-
jących już kanałach sprzedaży, które realizowałyby jak najwyższą sprze-
daż. Ich liczba zmusza dystrybutorów do konkurencji, co w prosty sposób 
prowadzi do szafowania rabatami.

Obecnie rabaty, udzielane księgarniom internetowym przez podmioty 
hurtowe, sięgają nawet 35-38 proc., jednocześnie są to warunki znacznie 
lepsze od tych, na które liczyć mogą nie zrzeszeni w żadnej sieci detaliści 
stacjonarni. Przyczyn faworyzowania sprzedawców internetowych przez 
dystrybutorów można upatrywać w dwóch zjawiskach: płatniczej rzetel-
ności i skali realizowanej sprzedaży. Przy założeniu minimalnej marży 
własnej, pozwala oferować książki klientom ostatecznym z 30-, 32-, a na-
wet 35 proc. rabatem. A im większy obrót, tym większy rabat otrzymuje 
sprzedawca końcowy od swojego dostawcy. Właśnie takie przyczyny stoją 
za sukcesem należącego do Bonito serwisu Dyskontu Książkowego Aros.
pl, który w ciągu kilku lat odebrał wielu klientów innym reprezentantom 
książkowego e-commerce, ale również firmom z rynku stacjonarnego.

Niska realizowana marża własna to naturalna przyczyna niskiej rentow-
ności, która znamionować może z kolei potencjalne problemy z zachowa-
niem płynności podmiotu detalicznego. Wiosną 2015 roku Bonito wyko-
nało jednak ruch biznesowy wyraźnie obliczony na „ucieczkę do przodu”, 
rozpoczynając działalność także w obszarze sprzedaży hurtowej, w ten 
sposób zabezpieczając działalność operacyjną dzięki zyskaniu kilku do-
datkowych procent na warunkach handlowych. 

Empik.com i Gandalf

Do grona liderów detalicznej sprzedaży książek w internecie zalicza się 
również wspominany już sklep Empik.com. W lipcu 2010 roku ogłoszono 
plany połączenia go ze sklepem Merlin.pl. Branża zareagowała na te za-
powiedzi bardzo nerwowo. To niebezpieczna sytuacja! Empik wyrasta do 
rangi monopolisty i wydawców bardzo to martwi. Ciekawe, co na to powie 
urząd antymonopolowy. Już dziś Empik przynosi wydawcom 40-50 proc. 
obrotów, a gdy w internecie pojawi się tak poważny gracz, odsetek ten mo-
że wzrosnąć – ostrzegał cytowany przez portal Gazeta.pl Piotr Bagiński, 
ówczesny dyrektor handlowy W.A.B. (rok później nadal był dyrektorem 
w tym wydawnictwie, firma należała już jednak do grupy NFI Empik  
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Media & Fashion)112. Do niepokojącej znaczną część rynku transakcji 
jednak nie doszło, na co wpływ miała przede wszystkim decyzja Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta o nie udzieleniu zgody na planowa-
ną fuzję. Odmowę poprzedziło jednak największe w historii tej instytu-
cji badanie rynku, w ramach którego przeanalizowano oświadczenia ok. 
1100 podmiotów handlujących książkami i muzyką. Po wnikliwej analizie 
segmentu książek niespecjalistycznych UOKiK stwierdził, że działalność, 
a nawet obecność na rynku wielu wydawców jest uzależniona od możli-
wości współpracy właśnie z Empikiem.

Obecnie operacyjnie usytuowany w  spółce E-Commerce Services 
Sp. z o.o. sklep Empik.com stanowi podstawę dywizji e-commerce w Gru-
pie EM & F, w ramach której działają również sklepy i serwisy internetowe: 
Smyk.com, Gandalf.com.pl, Empiktravel.pl i Empikfoto.pl. W 2014 roku 
przychody z tego działu wzrosły o 25 proc. w stosunku do 2013 roku, osią-
gając poziom 280 mln zł. Sam Empik.com zanotował przychody ze sprze-
daży w wysokości 162 mln zł (wzrost o 25 proc. w stosunku do 2013 ro-
ku)113. W 2015 roku obroty działu wzrosły o ok. 4 proc., do poziomu 
288,2 mln zł. 

Książka utrzymuje dominującą pozycję w strukturze sprzedaży Empik.
com, podobnie jak w przypadku sieci salonów stacjonarnych. Choć Empik.
com jest osobnym bytem biznesowym, operacyjnie niezależnym od salo-
nów Empik, to między nimi funkcjonuje wiele wykorzystywanych w prak-
tyce synergii biznesowych. Tym co na przestrzeni lat wywarło największy 
wpływ nie tylko na przychody obu podmiotów, ale częściowo również na 
bieżący charakter dystrybucji oferty książkowej za pośrednictwem sieci, by-
ło wprowadzenie możliwości darmowego odbioru zamówienia złożonego 
przez Empik.com w dowolnie wybranym salonie Empiku.

W ramach działań związanych ze wzmacnianiem prokulturowej roli skle-
pu Empik.com, w drugiej połowie 2015 roku istniejąca od 1998 roku plat-
forma dokonała podsumowania działalności na przestrzeni ostatniego dzie-
sięciolecia. W momencie tego podsumowania, na bieżącą ofertę Empik.com 
składało się m.in.: ponad 140 tys. tytułów książkowych, blisko 50 tys. albu-
mów muzycznych na CD oraz około 10 tys. filmów na DVD i Blu-ray114.

W kategorii „książka” bezkonkurencyjne okazały się erotyki, a na szczycie 
list bestsellerów uplasowała się trylogia E.L. James wydana w latach 2012-2013 

[[ 112. „Empik połączy swoją spółkę internetową z Merlin.pl”, www.Wyborcza.biz z dn. 9 lipca 
2010.
[[ 113. Za: „Co z Empikiem?”, „Biblioteka Analiz” nr 5/2015.
[[ 114. Za: „Dekada kultury w Empik.com”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 30 września 2015.
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16 – wszystkie jej części znajdują się w pierwszej czwórce zestawienia, a najnow-
sza książka („Grey. Pięćdziesiąt twarzy Greya oczami Christiana” − wszyst-
kie ukazały się nakładem wydawnictwa Sonia Draga), będąca parallaquelem 
cyklu, zaledwie kilka tygodni po premierze znalazła się na ósmym miejscu 
listy najczęściej kupowanych powieści dekady. W zestawieniu książkowych 
bestsellerów nie zabrakło literatury młodzieżowej – znalazła się na niej fi-
nałowa część sagi o Harrym Potterze J.K. Rowling („Harry Potter i Insygnia 
Śmierci” oficyny Media Rodzina), a także książka kreatywna „Zniszcz ten 
dziennik” Keri Smith (K.E. Liber). Wśród najczęściej kupowanych przez Po-
laków w ostatnim dziesięcioleciu wydawnictw znalazły się także: kryminał 
„Inferno” Dana Browna z 2013 roku (Sonia Draga), głośna biografia Danuty 
Wałęsy „Marzenia i tajemnice” (Wydawnictwo Literackie), długo oczekiwa-
ny powrót do świata wiedźmina Geralta z Rivii, czyli „Sezon burz” Andrzeja 
Sapkowskiego (Supernowa), a także pierwsza książka w dorobku ulubionej 
trenerki Polek, Ewy Chodakowskiej („Zmień swoje życie z Ewą Chodakow-
ską” wydawnictwa K. E. Liber).

W połowie stycznia 2016 roku Empik.com pokusił się o podsumowanie 
poprzedniego roku za sprawą zestawienia najlepiej sprzedających się książek 
tego okresu115. Liderem sprzedaży w Empik.com okazało się „Grey. Pięć-
dziesiąt twarzy oczami Christiana” (Sonia Draga). W czołówce sprzedaży 
znalazły się też pozostałe powieści E.L. James, a dobrą sprzedaż odnotowały 
również inne książki z nurtu literatury erotycznej („Dotyk Crossa” Sylvii 
Day – Wielka Litera) i romantycznej („Wróć, jeśli pamiętasz” Gayle Forman 
– Nasza Księgarnia). Na drugim miejscu zestawienia bestsellerów Empik.
com za 2015 rok znalazł się brytyjski thriller psychologiczny „Dziewczy-
na z pociągu” Pauli Hawkins (Świat Książki). Do grona bestsellerowych 
autorek tego okresu e-sklep zaliczył również Camillę Läckberg (Czarna 
Owca), a najczęściej wybieranym tytułem jej autorstwa była powieść „Za-
mieć śnieżna i woń migdałów”. Dużą popularnością cieszył się także: „Po-
gromca lwów”. W gronie najlepiej sprzedających się książek znalazło się też 
„Co nas nie zabije” Davida Lagercrantza (Czarna Owca), czyli kontynuacja 
sagi „Millennium” Stiega Larssona. Wśród polskich autorów największym 
zainteresowaniem klientów Empik.com w 2015 roku cieszyli się autorzy tacy 
jak: Katarzyna Bonda i Zygmunt Miłoszewski. Z polskich tytułów, chętnie 
sięgali też po książki z cyklu docu crime, w tym: „Niebezpieczne związki 
Bronisława Komorowskiego” Wojciecha Sumlińskiego, „Masa o porachun-
kach polskiej mafii” Artura Górskiego i „Złe psy” Patryka Vegi.

W 2011 roku w strukturze Grupy EM & F znalazł się sklep internetowy 
Gandalf.com.pl, który regularnie trafia do czołówki różnorodnych ran-

[[ 115. „Erotyki i kryminały na czele”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 13 stycznia 2016.
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kingów sklepów internetowych. Inwestycja w Gandalfa była projektem 
nakierowanym na szybkie zdobycie pozycji lidera w segmencie detalicznej 
sprzedaży oferty edukacyjnej. I właśnie jako lider internetowej sprzedaży 
w tym segmencie łódzka księgarnia internetowa, która 60 proc. obrotów 
realizowała na podręcznikach szkolnych, stała się częścią biznesowej rodzi-
ny, którą wcześniej współtworzyła m.in. sieć salonów Empik.

Za 70 proc. udziałów w Gandalf Sp. z o.o. właściciele Empiku zapłacili 
12 mln zł, gwarantując sobie w umowie odkupienie pozostałego pakietu 
do 2015 roku (30 proc. pozostało w rękach twórców sklepu – Anetty Wil-
czyńskiej i Pawła Goszczyńskiego). Mimo pewnych obaw rynku, sklep za-
chował odrębność wizerunkową, znana marka przyciągała w kolejnych 
latach coraz większą grupę klientów. W 2011 roku Gandalf osiągnął przy-
chody ze sprzedaży w wysokości 24,6 mln zł. Realizując strategię ekspansji 
na rynku edukacyjnym latem 2012 roku, jako pierwszy tak duży podmiot, 
wszedł na wtórny rynek podręczników szkolnych. Ta aktywność spotka-
ła się z szybką odpowiedzią głównego rynkowego konkurenta w obsza-
rze sprzedaży podręczników w sieci, czyli sklepu Merlin.pl. Firma podjęła 
współpracę z platformą Sprzedajemy.pl w zakresie odkupu podręczników 
szkolnych116. Rok 2012 Gandalf zakończył z przychodem ze sprzedaży 
w wysokości 30,21 mln zł i zyskiem netto w wysokości 1,16 mln zł. W po-
równaniu z 2011 rokiem przychody firmy wzrosły o niemal 23 proc.

Zgodnie z zapowiedziami, 1 czerwca 2013 roku Gandalf rozpoczął od-
kup używanych podręczników. Dochód z  podręczników przekazanych 
na makulaturę został przeznaczony na zasilenie zbiorów bibliotek, któ-
re biorą udział w  prowadzonej przez księgarnię Gandalf akcji „Wspie-
raj swoją bibliotekę”. Tymczasem odkupione podręczniki zasiliły ofertę  
e-sklepu. W połowie września 2013 roku e-sklep tak podsumował sezon szkol-
ny w swoim wykonaniu: W tym roku około 100 tys. rodziców wyprawiło do 
szkoły dzieci wyposażone w podręczniki zakupione w Księgarni Internetowej 
Gandalf. Liczba zamówień złożonych w niej między czerwcem a wrześniem 
wzrosła o 36 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku – po-
dano w rozesłanym do mediów komunikacie sklepu Gandalf.com.pl117.

Gandal.com.pl zakończył 2015 rok z  przychodami w  wysokości 
31,48 mln zł118. Na początku 2016 roku Grupa EM & F poinformowała 
o zamiarze sprzedaży e-sklepu. W kolejnych miesiącach firma zorganizo-
wała specjalną akcję promocyjną, którą uhonorowała 12. rocznicę swojego 
powstania, a w lipcu spółka przeprowadziła się do nowej siedziby przy ulicy 

[[ 116. „Merlin też promuje odkup podręczników”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 21 sierpnia 2013.
[[ 117. „Jumbo Jet podręczników”, „Biblioteka Analiz” nr 19/2013.
[[ 118. Za: www.emf-group.com.pl.
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16 Beskidzkiej 37, znajdującej się blisko Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Siedziba jest większa ponad pięciokrotnie od poprzedniej, co pozwoliło 
na zwiększenie powierzchni magazynowej e-sklepu do 1200 mkw.

Fabryka.pl i Świat Książki

W 2011 roku głośnym echem na rynku odbił się debiut sklepu Fabryka.pl, 
oferującego: książki, muzykę, filmy, gry i multimedia. Właścicielem serwisu 
było wydawnictwo Fabryka Słów, a projekt był przez nich samych zapowia-
dany jako nowa konkurencja dla Merlina i Gandalfa119. W momencie ryn-
kowego debiutu, w ofercie sklepu dostępnych było: 638 tys. książek (w tym 
bogata oferta książek obcojęzycznych), 60 tys. płyt z muzyką, 9000 filmów 
oraz 2500 gier i programów multimedialnych. Za zaopatrzenie Fabryki.
pl odpowiadała Firma Księgarska Olesiejuk. W czerwcu 2012 roku serwis 
przejął operacyjną działalność e-sklepu Amazonka.pl. Na drogę sądową 
przeciwko temu ostatniemu podmiotowi wcześniej wszedł gigant interne-
towego handlu Amazon.com, który twierdził, że naruszane są jego prawa, 
bo nazwa zbytnio przypomina zarejestrowany w sądzie znak towarowy.

W 2014 roku sprzedażowa platforma po raz kolejny zmieniła bar-
wy, rozpoczynając działalność pod znakomicie rozpoznawalną marką 
Swiatksiazki.pl. Obecnie operatorem e-sklepu jest spółka Dressler Sp. 
z o.o. Dublin Sp. komandytowo-akcyjna, która kontroluje również sieć 
Księgarnie Świat Książki. Między obydwoma kanałami dystrybucji ist-
nieje ścisła współpraca, a księgarnie stacjonarne pełnią m.in. funkcję 
punktów bezpośredniego odbioru zamówień składanych w sklepie in-
ternetowym Swiat-ksiazki.pl.

e-Sklepy z Grupy PWN

W pierwszej połowie 2013 roku doszło do wyprzedaży aktywów firmy Welt- 
bild Polska, wśród których znalazł się m.in. sklep internetowy Weltbild.pl. 
Nowym właścicielem platformy została firma Ravelo, wchodząca w skład 
Grupy PWN. Właściciel starał się szybko odrabiać straty, jakie popularna 
platforma sprzedaży internetowej zanotowała w związku z biznesowymi 
tarapatami poprzedniego właściciela. Dzięki bliskiej współpracy z hurtow-
nią Azymut, zaledwie w ciągu kilku tygodni sklep mógł zaoferować klien-
tom usługę ekspresowej dostawy zamówienia, w ciągu 24 h od momentu 

[[ 119. „Ruszył sklep Fabryka.pl”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 15 marca 2011.
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zakupu. Przejęcie sklepu Weltbild.pl jest konsekwencją rozwoju Grupy PWN 
w kierunku agregacji i dystrybucji treści w nowych kanałach sprzedaży. Li-
czymy na to, że połączenie tych dwóch obszarów działalności – nowoczesnego 
centrum logistycznego Azymutu z zaawansowanym biznesem e-commerce 
Weltbildu – wyznaczy nowe standardy jakości na rynku i wzmocni naszą 
konkurencyjność w branży – zapowiadał po finalizacji transakcji Andrzej 
Nadolski, prezes Grupy PWN120. W tym samym roku dział e-commerce 
tej firmy kontynuował konsolidację rynku poprzez kolejne przejęcia: księ-
garni internetowej Lideria.pl, a także serwisu społecznościowego Biblio-
NETka.pl.

W tym okresie przychody ze sprzedaży Ravelo wyniosły 11,61 mln zł, 
a sklepu internetowego Lideria.pl – 1,2 mln zł. Tym samym w skład dywizji 
e-commerce grupy kapitałowej wchodziły: Ravelo.pl, Lideria.pl, Księgarnia 
Internetowa PWN.pl, Ibuk.pl oraz serwis społecznościowy BiblioNETka.pl. 
Od sierpnia 2014 roku stanowisko prezesa zarządu spółki Ravelo sprawuje 
Dorota Bachman, w przeszłości przez wiele lat odpowiedzialna za rozwój 
serwisów internetowych oraz biznesów typu e-commerce grupy EM & F, 
a także koncernu Agora.

Rok 2014 księgarnia internetowa zakończyła z przychodami ze sprzedaży 
w wysokości 15,41 mln zł i stratą netto w wysokości 3,2 mln zł.

W czerwcu 2015 roku z inicjatywy Fundacji PWN oraz księgarni in-
ternetowej Ravelo zainicjowano akcję społeczną „Czytam polskie”, której 
celem jest zebranie środków na zakup współczesnej polskiej literatury 
dla najmniejszych i najbardziej potrzebujących punktów bibliotecznych. 
Celem Fundacji PWN i księgarni Ravelo.pl jest promocja polskich auto-
rów i ich twórczości, jak również przywrócenie wśród Polaków mody na 
czytanie – mówiła o tej inicjatywie Dorota Bachman, prezes Ravelo121. 
Biblioteki mogły wziąć udział w projekcie, wypełniając formularz zgło-
szeniowy na stronie Czytampolskie.pl oraz wykonując zadania konkur-
sowe. Po zakończeniu pierwszej edycji biblioteki biorące udział w pro-
gramie otrzymały pakiety książek. Pierwsza edycja akcji trwała do 31 
grudnia 2015 roku. 

Pod koniec 2015 roku sklep Ravelo.pl wprowadził dla swoich klientów 
możliwość płatności za pomocą aplikacji mobilnej BLIK. Liczba transakcji 
zrealizowanych za pomocą BLIKA w pierwszych dniach po wprowadzeniu 
usługi pokazuje, że nasi klienci chętnie korzystają z nowoczesnych rozwią-
zań, także wybierając innowacyjne formy płatności – komentowała pierwsze 

[[ 120. „Zakończono transakcje sprzedaży Weltbild.pl”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 24 czerwca 
2013.
[[ 121. „Czytam polskie”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 22 czerwca 2015.
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16 efekty wprowadzenia nowej funkcjonalności e-sklepu jego prezes Dorota 
Bachman122.

Kilka tygodni później e-sklep Ravelo.pl wprowadził możliwość zaku-
pu książek na wagę123. W ramach akcji promocyjnej sklep oferował ponad 
11 tys. tytułów sprzedawanych na kilogramy. Książki dostępne były w pię-
ciu wariantach cenowych: 15, 25, 35, 45 i 65 złotych za kilogram. Na po-
trzeby promocji w sklepie stworzono dedykowany mechanizm obliczający 
cenę książki na podstawie jej wagi i puli cenowej, do jakiej została wcześniej 
zakwalifikowana. Aby zakupić książki na wagę należało odwiedzić stronę: 
www.ravelo.pl/ksiazki-na-kilogramy i dodać do koszyka książki objęte pro-
mocją „Książki na wagę” z wybranej przez siebie puli cenowej za kilogram. 
Książki ważone były w magazynie, a na stronie produktu klient otrzymy-
wał informację o wadze książki i jej cenie promocyjnej. Uważamy, że jest 
to doskonała okazja dla osób poszukujących ciekawych tytułów w okazyj-
nych cenach, a także nieco inny sposób na zainteresowanie nowych czytel-
ników książką. Akcja promocyjna obejmie wyłącznie książki znajdujące się 
w outlecie, które pochodzą ze zwrotów z księgarń. Jesteśmy pierwszym skle-
pem internetowym, który proponuje taką formę sprzedaży książek. Stawia-
my na innowacje i nie boimy się nowych rozwiązań. Mamy nadzieję, że taki 
model sprzedaży książek spodoba się naszym klientom – tłumaczyła decyzję 
o przeprowadzeniu akcji Dorota Bachman, prezes zarządu Ravelo124.

Rok 2015 firma zamknęła z przychodami w wysokości 20,84 mln zł, no-
tując tym samym wzrost o ponad 15 proc. w stosunku do 2014 roku. Rave-
lo zanotowało także stratę netto w wysokości 2,11 mln zł. Był to również 
okres, w którym firma przejęła obsługę sprzedaży detalicznej działającego 
w ramach Grupy PWN sklepu Ibuk.pl.

Groźba Amazona

Od lat silny bodziec motywujący podmioty współtworzące książkowy  
e-commerce w Polsce stanowiła „groźba” wejścia Amazona na tutejszy ry-
nek i rozwój działalności operacyjnej w obszarze handlu internetowego 
przez jego polskojęzyczny serwis. Potencjalnych premier polskiego serwi-
su internetowego giganta było już wiele, najgłośniej mówiło się o starcie  
e-sklepu wiosną 2012 roku w oparciu o centrum logistyczne firmy, którego 
budowę koncern miał planować pod Bratysławą. To stamtąd sklep miał re-

[[ 122. „BLIK w Ravelo.pl”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 18 listopada 2016.
[[ 123. „Książki na wagę”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 4 grudnia 2016.
[[ 124. Ibid.
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alizować zamówienia polskich klientów, którzy w liczbie 1 mln dokonywali 
już regularnych zakupów w jego brytyjskim i niemieckim oddziale.

Na rynku zastanawiano się, co pojawienie się polskiej edycji Amazon.
com oznaczałoby dla wydawców? Zapewne nic dobrego. Firma znana jest 
z twardej polityki zakupowej, zwłaszcza z oczekiwanego poziomu raba-
tów, bo przecież jej handlowa strategia od lat opiera się na sprzedaży ksią-
żek po możliwie najniższych cenach. Jeszcze pod koniec 2011 roku umo-
wę o współpracy, zakładającą dostawę książek do planowanego polskiego 
oddziału e-sklepu, podpisał OSDW Azymut. Kolejne plotki dotyczące ter-
minu debiutu Amazon.com w Polsce mówiły o późnej jesieni 2012 roku. 
Również skończyło się na medialnym szumie.

Zdaniem ekspertów wejście tego gracza na polski rynek nie spowodu-
je wielkiej rewolucji w rodzimym e-commerce, a być może pozytywnie 
wpłynie na jego ewolucję i w krótszej lub dłuższej perspektywie wymusi 
zmiany. 

Na początku 2014 roku zaledwie w ciągu kilku tygodni obecność Ama-
zona w Polsce stała się faktem. Jednak jej charakter nie wydaje się zagra-
żać w istotny sposób podziałowi wpływów w polskim e-commerce, w tym 
w internetowym obiegu sprzedaży książek. Gigant sprzedaży elektronicz-
nej, zrażony protestami pracowników swoich magazynów zlokalizowanych 
w Niemczech, postanowił przenieść tę inwestycję i zdecydował się na dwie 
lokalizacje w Polsce: pod Wrocławiem i pod Poznaniem. Pierwsze dosta-
wy z obu magazynów zrealizowano jeszcze we wrześniu. Wbrew pozorom 
sprawa nie jest tak oczywista, jak się wydaje wydawcom, którzy najgłośniej 
ostrzegają przed Amazonem, a trzeba od razu powiedzieć, że mają po temu 
powody. Doświadczenia z krajów anglojęzycznych pokazują, że Amazon 
zachowuje się jak typowy monopolista – dyktuje ceny, pomija pośredników, 
bezwzględnie miażdży konkurencję. Trzeba jednak podkreślić, że doświad-
czenia te dotyczą właściwie wyłącznie obszaru języka angielskiego, który jest 
najbardziej lukratywny, a i najprościej tu o synergie na rynkach lokalnych 
oraz na uzyskanie pozycji globalnego hegemona. (…) Z mniejszymi językami 
– nawet takimi jak francuski i niemiecki, a co dopiero polski – firmie Ama-
zon nie idzie już tak łatwo – twierdzi Łukasz Gołębiewski125.

Wśród powodów mniejszej dynamiki ekspansji internetowego giganta 
na bardziej lokalnych rynkach wymienia się m.in. przepisy prawa miej-
scowego i internetowe piractwo. Ale Jeff Bezos liczy koszty, a taki rynek jak 
polski jest zbyt mały, by osiągnąć efekt skali. Dlatego wierzę, że przynaj-
mniej w początkowym okresie centra logistyczne w naszym kraju służyć bę-
dą wysyłaniu towarów (niekonieczne książek), a nie staną się zapleczem dla 

[[ 125. Łukasz Gołębiewski „Rewolucja Amazona”, „Wprost” nr 16/2014.
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16 e-księgarni, która miałaby konkurować z Empik.com czy Merlinem. Zresztą 
czy tak naprawdę konkurentem Amazona byłby Merlin lub Empik? Raczej 
nie. Amazon od dawna buduje lojalność klientów poprzez obrót bardzo ta-
nią (ceny zaczynają się od 1 centa) ofertą książek (płyt, filmów etc.) używa-
nych. Głównym konkurentem w Polsce byłoby zatem Allegro, które także pod 
względem różnorodności oferty jest jedynym graczem o podobnej handlowej 
strategii. Doświadczenia eBay w Polsce pokazują natomiast, że z Allegro ści-
gać się jest niesłychanie trudno − wylicza rynkowe przeszkody, jakie nawet 
dla takiego giganta jak Amazon mogłyby okazać się nie lada wyzwaniem, 
Łukasz Gołębiewski126.

Latem i jesienią 2015 roku w mediach pojawiły się informacje o niepo-
kojach, do jakich dochodzi w polskich centrach logistycznych Amazona − 
chodzi o problemy w relacjach przedstawicieli e-platformy sprzedażowej 
a reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi. Protesty pra-
cowników powtarzały się również w 2016 roku. 

W rok po debiucie na polskim rynku Amazon zdecydował się na pierw-
sze podsumowanie. Firma uruchomiła w tym czasie w naszym kraju cen-
trum rozwoju technologicznego w Gdańsku oraz trzy centra logistyczne: 
dwa w okolicach Wrocławia i jedno pod Poznaniem. Zatrudniła 4118 osób 
na umowę o pracę. W połowie 2016 roku firma poinformowała z kolei, że 
jej bieżące zatrudnienie w Polsce przekracza liczbę 5,5 tys. pracowników, 
a poziom zrealizowanych inwestycji to 3 mld zł127.

W drugiej połowie 2016 roku miały miejsce dwa wydarzenia, które zda-
niem wielu obserwatorów przybliżyły perspektywę rozpoczęcia operacyj-
nej aktywności w obszarze e-commerce.

Po pierwsze, 18 października Amazon.de uruchomił wersję swojego ser-
wisu, pozwalającą na obsługę platformy w języku polskim. W praktyce ofer-
ta z zasobów niemieckiego Amazona została udostępniona po polsku, choć 
z początku dotyczyło to skróconych opisów produktów. Ponadto Amazon 
umożliwił klientom telefoniczny kontakt z działem obsługi klienta w języ-
ku polskim. Kolejnym ukłonem w stronę konsumentów z naszego kraju jest 
obniżenie poziomu wartości zamówienia kwalifikującego się do darmowej 
dostawy do 39 euro128. Dodajmy również, że Amazon.de wprowadził już 
ofertę kilkudziesięciu tysięcy tytułów książek drukowanych w języku pol-
skim, jednak bez oferty polskich e-booków. Ze strony koncernu pojawiły 
się też komunikaty dementujące start platformy na polskim rynku, a jedy-
nie zmianę języka komunikacji z klientami. Tak „polską” aktywność nie-

[[ 126. Ibid.
[[ 127. „Amazon podnosi pensje”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 23 sierpnia 2016.
[[ 128. „Niedoskonały, ale groźny”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 2 listopada 2016.
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mieckiego serwisu koncernu komentuje Robert Drózd, autor bloga Świat 
Czytników: Tak, to jest ten moment, w którym zadrżały serca polskiej branży 
wydawniczej i księgarskiej. Na razie Amazon ma 56 tysięcy polskich tytułów. 
Sprawdziłem parę tytułów, które są obecnie na mojej liście – był tylko jeden 
i to wcale nie w konkurencyjnej cenie. Przy okazji – ceny są wciąż w euro, co 
utrudnia porównywanie z polskimi sklepami. Nie wiem zatem, na ile Ama-
zon wejdzie ostro do walki o polskich klientów. Na pewno zachętą ma być 
niższy poziom darmowej wysyłki – 39 euro to ok. 170 złotych. Niemniej – na 
razie nie ma e-booków po polsku, nic nie wiadomo o polskiej wersji Kindle. 
Nic się też nie zmieniło, jeśli chodzi o korzystanie z Kindle – nasze konta są 
wciąż przypisane do Amazon.com…129

Kilka tygodni później Amazon potwierdził plany budowy w Kołbasko-
wie centrum logistyki e-commerce o powierzchni 67 tys. mkw. W ciągu 
trzech lat od uruchomienia centrum firma Amazon utworzy ponad tysiąc 
pełnoetatowych miejsc pracy. Jak czytamy w komunikacie firmy: Do pro-
wadzenia dalszych inwestycji w Polsce firmę zachęcił wzrost zapotrzebowa-
nia na usługi Amazon wśród klientów z Polski i całej Europy130. W Kołbas- 
kowie firma będzie odbierać, pakować i wysyłać do klientów niewielkie 
przedmioty, takie jak książki, sprzęt elektroniczny czy towary konsump-
cyjne. Podczas realizacji zamówień będą na bieżąco korzystać z innowa-
cyjnych technologii.

Polska jest pierwszym krajem europejskim, w którym już we wrześniu 
2015 roku wdrożyliśmy technologię Amazon Robotics. Zastosowanie tej tech-
nologii to tylko jeden z przykładów na to, jak mocno angażujemy się we wpro-
wadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki, działając z myślą 
o naszych pracownikach i naszych klientach – zapowiada Steven Harman, 
dyrektor operacyjny spółki Amazon na Europę kontynentalną131.

Sprzedaż realizowana przez wydawców

Realną konkurencję nie tylko dla księgarń internetowych, ale całego seg-
mentu sprzedaży detalicznej, stanowią najbardziej aktywni w zakresie 
sprzedaży on-line wydawcy. Przez lata dotyczyło to przede wszystkim ofi-
cyn wyspecjalizowanych w edycji literatury naukowej, technicznej, pro-
fesjonalnej i informatycznej. Obecnie sprzedaje już niemal każdy, choć 
z różnymi efektami.

[[ 129. Ibid.
[[ 130. „Amazon w Kołbaskowie”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 14 listopada 2016.
[[ 131. Ibid.
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16 Sztandarowym przykładem są serwisy on-line Grupy Helion − działa-
jące w ich ramach sklepy uważane są za wzorcowe rozwiązania nie tylko 
w branży wydawniczej. Z Helionem współpracuje ponad tysiąc partnerów 
zaopatrzonych w efektywne mechanizmy do tworzenia własnych księgarń 
internetowych. Gliwicka firma to nie tylko najskuteczniejszy wśród pol-
skich wydawców sprzedawca on-line własnej produkcji wydawniczej, ale 
także aktywny kreator e-platform specjalizujących się w dystrybucji pu-
blikacji cyfrowych innych wydawców (Ebookpoint.pl), o czym szerzej pi-
szemy nieco dalej.

Sprzedaż on-line odgrywa też coraz większą rolę w przypadku beletry-
styki i książek z dziedziny humanistyki, zwłaszcza że udzielane klientom 
rabaty sięgają 30 proc., a wielu edytorów rezygnuje też z naliczania kosztów 
przesyłki lub opcjonalnie – w dobie odpływu klientów z sektora detalicz-
nej sprzedaży stacjonarnej – pozostawia koszty przesyłki, decydując się na 
jeszcze wyższe rabaty lub oferując darmową dostawę w przypadku zakupu 
kilku pozycji za wyższą kwotę łączną, np. powyżej 100 zł.

Dla wydawnictw to oczywiście doskonała forma promocji – stosunkowo 
niewielkim kosztem można dotrzeć do osób, które niekoniecznie odwie-
dzają księgarnie. Z drugiej strony, stała promocja za pomocą wyprzedaży 
utrzymuje klienta w przekonaniu, co do realnie niższej wartości książki 
niż ta wyrażona ceną detaliczną, określoną np. na okładce. Ugruntowanie 
w konsumencie takiego uwarunkowania sprawia, że niechętnie lub zgoła 
już nigdy nie sięgnie po nieprzeceniony tytuł, lub ograniczy takie działa-
nie tylko do wąskiej grupy absolutnych bestsellerów, w przypadku których 
pragnienie ich posiadania będzie wyższe niż kalkulacja ekonomiczna.

Jak już podkreślaliśmy, sprzedaż przez internet to jeden z nielicznych ka-
nałów dystrybucji książek drukowanych, który w ostatnich latach notował 
regularny wzrost wartości. Jednak zwiększonemu zainteresowaniu obec-
nością w nim wydawców oraz coraz nowszym biznesowym inicjatywom, 
towarzyszy rosnąca konkurencja, a w ślad za nią również konflikty.

Dość dawno już wielu wydawców „odkryło” dla siebie internet jako na-
rzędzie promocji i komunikacji z klientem, ale też jako płaszczyznę han-
dlową. W ostatnich latach byliśmy świadkami wykorzystywania własnych 
platform e-commerce do wyprzedaży zapasów czy końcówek nakładów.

Jednak w dobie kryzysu rynek podlega dynamicznym zmianom, a coraz 
częściej e-sprzedaż bezpośrednio do klienta traktowana jest jako sposób na 
szybkie pozyskanie gotówki. Taką politykę handlową, opartą na długotrwa-
łych i znaczących przecenach, tłumaczy się zazwyczaj trudną sytuacją na 
rynku dystrybucji, a przede wszystkim zatorami płatniczymi generowany-
mi przez segment detaliczny i hurtowy. Stosunkowo niskie koszty prowa-
dzenia sprzedaży internetowej otwierają obszar do licznych praktyk, które 
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w rezultacie wpływają degradująco na rynek, doprowadzając do minima-
lizacji realizowanej marży, tym samym odbijając się na rentowności firm 
i zagrażając ich ekonomicznej kondycji. Każdy duży dystrybutor w Polsce od 
czasu do czasu ma kłopoty, nie płaci, zwraca towar, wydawcy się denerwują. 
Generalnie rynek jest całkowicie rozchwiany, a Merlin jest przecież częścią 
rynku. Tylko raz w ostatnich latach Merlin miał dodatni wynik finansowy. 
Oglądałem dziś ofertę książkową na stronie sklepu. Każda reklamowana 
tam książka sprzedawana była z rabatem 25-30 proc. od ceny detalicznej. 
Jak w tej sytuacji można prowadzić jakikolwiek biznes, sprzedawać książki 
i regulować swoje zobowiązania? − pytał podczas jednej z medialnych dys-
kusji na temat finansowej zapaści byłego lidera książkowego e-commerce 
Włodzimierz Albin, prezes Rady Polskiej Izby Książki132.

Tymczasem wskazywana przez niego droga do upadku jednego z czoło-
wych e-sklepów wyznacza kanon praktyki biznesowej coraz większej częś- 
ci branży wydawniczej.

Najgorsze jest to, że wymieszaliśmy wszystkie rynki. Dziś nie ma nie tylko 
dystrybutorów, nie ma hurtowni i księgarń w czystej formie. Efekt jest taki, 
że ja jako wydawca swoje książki sprzedaję w internecie najdrożej – twierdzi 
Ewa Berus, dyrektor handlowy Wydawnictw Komunikacji i Łączności133. 
Lata 2013-2014 to okres, w którym wielu wydawców zdecydowało się dać 
intensywny odpór tendencjom przywołanym przez Ewę Berus. Choć w za-
sadzie bardziej chodzi o efektywne konkurowanie czy wręcz zastępowanie 
e-księgarń parających się tego typu procederem przez firmowe e-sklepy wy-
dawców. Coraz większa liczba firm aktywnie rozwija sprzedaż rabatową na 
własnych stronach www, okresowo oferując klientom ostatecznym upusty 
na poziomie 40 czy 50 proc., choć zdarzają się już przypadki, w których 
stosunkowo nowa oferta przeceniana jest nawet o 70 proc. Innym przykła-
dem kreatywności w zakresie e-commerce jest sprzedaż pakietów książek, 
łączona oferta na dwa-trzy popularne tytuły z rabatem na poziomie mię-
dzy 50 a nawet 70 proc., lub sprzedaż w systemie „3 za 2”, w którym klient 
trzecią, najtańszą publikację, otrzymuje za 1 grosz. W ten sposób sprzedaje 
się w jednej transakcji kilka pozycji, a w zależności od specyfiki i wyjścio-
wych cen poszczególnych tytułów, jednostkowy rabat dla klienta kształtuje 
się między 25 a 35 proc. ceny okładkowej.

Wszystko wskazuje jednak na to, że handlowy obieg książki w sieci bę-
dzie rósł w siłę. Sprzyja temu kilka zjawisk, jak choćby stały wzrost kosz-
tów działalności stacjonarnej, który odczuwają przede wszystkim du-
zi gracze segmentu detalicznego. Ponadto coraz droższe półki księgarń 

[[ 132. „Fiasko konceptu”, „Biblioteka Analiz” nr 21/2015.
[[ 133. „Przeciwko dzikiej sprzedaży”, „Biblioteka Analiz” nr 26/2012.
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16 stacjonarnych już dziś nie są w stanie prezentować szerokiej oferty, zwłasz-
cza publikacji, które rotują wolniej aniżeli największe rynkowe bestselle-
ry. Wirtualna półka księgarni internetowej daje w tym zakresie znacznie 
więcej możliwości.

Największą dynamikę sprzedaży obserwujemy wśród odbiorców dzia-
łających na szeroko rozumianym rynku e-commerce. Myślę, że nie jest dla 
nikogo tajemnicą, że właśnie w tym obszarze handlu książką dzieje się naj-
więcej. Z drugiej strony dla dystrybutora sklepy internetowe to trudny, bar-
dzo wymagający klient. Zdarzają się wśród nich podmioty, które realizując 
obrót roczny na poziomie 3-4 mln zł uznały, że udało im się „złapać pana 
Boga za nogi” − relacjonuje nastroje panujące wśród detalistów interneto-
wych Adam Zegiel, współwłaściciel krakowskiej hurtowni Ateneum134. 
Tyle tylko, że o sile e-commerce w coraz większym stopniu współdecydu-
ją właśnie podmioty realizujące kilkumilionowe przychody w skali roku, 
notując często najwyższą dynamikę wzrostu w tym zakresie. Siła czołówki 
segmentu internetowych detalistów polega na skali prowadzonej działal-
ności, a mniejszych podmiotów na ich liczebności − w bazach podmiotów 
hurtowych znajduje się obecnie kilkadziesiąt (średnio ok. 30-40) odbior-
ców internetowych, w przypadku których realizowana wymiana handlowa 
sięga 2-3 mln zł rocznie. Wydaje się, że to właśnie gracze wywodzący się 
z tej grupy będą w kolejnych latach w znacznym stopniu decydować o ob-
liczu sprzedaży książek w sieci, nawet kosztem rynkowej czołówki, która 
siłą rzeczy dochodząc do pewnego poziomu realizowanej sprzedaży, zmu-
szona jest do utrzymywania wydajnej i niezawodnej, a przez to kosztow-
nej w utrzymaniu logistyki, a także inwestycji np. w zabezpieczenie reali-
zowanej sprzedaży.

Rosnąć będzie także rola małych sklepów afiliowanych, połączonych lo-
gistyką realizacji zamówień, a nawet płatności, z hurtowniami. To oferta 
książkowa oferowana przy popularnych blogach i serwisach czytelniczych. 
Tu nie tyle decyduje niższa cena, choć wciąż ma znaczenie, co przywiązanie 
grupy stałych czytelników, czy wręcz czytelniczych społeczności.

Nie bez znaczenia jest szerokość oferty sklepów internetowych, w tym ich 
ogromne zasoby nakładów wyczerpanych i trudno dostępnych. Księgarze 
sami oddali tu pole, bo doprawdy trudno zrozumieć niechęć wielu polskich 
dystrybutorów, w tym największych sieci detalicznych – Empiku i Matra-
sa – do pracy na szerokiej ofercie tytułowej, obejmującej także wznowienia 
i dodruki, czyli tzw. backlistę. Na świecie, wśród większości renomowa-

[[ 134. Rozmowa z Adamem Zegielem, współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu firmy 
dystrybucyjnej Ateneum, „Biblioteka Analiz” nr 12/2015.
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nych wydawców, backlista stanowi około 90 proc. kapitału wydawnictwa 
i w związku z tym publikacja kolejnych wydań jest bardzo atrakcyjna135.

Potrzeby polskiego czytelnika wcale nie są inne, dziwi jednak, że jedynie 
handel internetowy potrafi szybko reagować na te potrzeby.

Generalnie pytanie o sens inwestowania w back katalog dotyka istoty biz-
nesu wydawniczego w ogóle, bez dzielenia na rynek książki tradycyjnej i ry-
nek e-publikacji. Na rynku funkcjonuje wielu wydawców, którzy swój biznes 
opierają na dobrze pracującej backliście. Wielu wydawców łączy taką po-
litykę z inwestycją w potencjalne bestsellery. Wygrywają ci, którzy robią to 
umiejętnie. Zatem pytanie o back katalog jest pytaniem o strategię – twierdzi 
Marek Dobrowolski, dyrektor handlowy wydawnictwa Nasza Księgarnia136. 
Jego słowa wydają się być jak najbardziej aktualne również w przypadku 
analizy strategii działania sprzedawców detalicznych, w tym realizujących 
swój biznes w internecie.

W Polsce istnieje autentyczne zamiłowanie do książek – przekonuje Doro-
ta Rostkowska, dyrektor handlowy OSDW Azymut137. Dowodem na słusz-
ność tej tezy są statystyki niezliczonej liczby serwisów, blogów, wreszcie 
portali społecznościowych poświęconych książkom i czytelnictwu. Na tym 
zjawisku w dużym stopniu bazuje właśnie Azymut, który konsekwentnie 
stawia na sprzedaż realizowaną we współpracy z księgarniami internetowy-
mi, co w naturalny sposób z roku na rok staje w sprzeczności z harmonijną 
współpracą ze stacjonarnymi księgarniami indywidualnymi.

Należąca do Grupy PWN firma dystrybucyjna już od wielu lat realizuje 
strategię, która zakłada pracę na jak najszerszej ofercie, nie skupiając się na 
tzw. topkach, a największą wagę przykładając do sprzedaży oferty z back 
katalogu. To oczywiste, że żadna, największa nawet sieć nie jest w stanie 
wprowadzić na półkę wszystkich wydawanych w Polsce tytułów. Najszybszą 
drogą rozwoju jest internet. Azymut współpracuje z ok. 300 e-księgarniami, 
widzimy jaki jest ich potencjał – twierdzi Dorota Rostkowska138. Ostat-
nie lata dostarczyły wielu niezbitych dowodów na potwierdzenie tej tezy, 
wygłoszonej już w 2012 roku, choć bez wątpienia był to rozwój okupio-
ny ewidentnymi stratami dla innych sektorów rynku dystrybucji książek 
drukowanych. Tabela poniżej przedstawia wartość sprzedaży książek w in-
ternecie w latach 2001-2015.

[[ 135. „Nowy impuls. Druk cyfrowy z HP” (według raportu „Print & Publishing technology 
Forecast to 2020”, Smithers PIRA, 2011), „Print & Publishing” nr 1/2013.
[[ 136. Rozmowa z Markiem Dobrowolskim, prezesem i Anną Gajewską, wiceprezesem zarządu 

Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw, „Biblioteka Analiz” nr 18/2014.
[[ 137. „Przeciwko dzikiej sprzedaży”, „Biblioteka Analiz” nr 26/2012.
[[ 138. Ibid.
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16
Sprzedaż książek w internecie w latach 2001-2015 (w mln zł)

Lata 20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Wartość sprzedaży on-line 30 70 85 110 135 176 264 381 427 529 577 679 769 892 918

– w tym sprzedaż e-booków 0 0 0 1 1 1 2 3 5 9 23 42 53 56 62

Sprzedaż on-line w mln USD 7 17 22 30 41 56 95 158 137 175 170 208 255 255 235

Proc. udział w rynku 1,4 3,4 4,1 5,0 5,5 7,4 10,3 13,1 14,9 18,0 21,2 25,5 30,0 36,0 38,1

Świat bitów

Najbliższa klasycznej definicji działalności e-commerce jest dystrybucja 
publikacji cyfrowych on-line w postaci plików. Jak zaznaczaliśmy w częś- 
ci poświeconej segmentowi wydawniczemu, rynek książek elektronicz-
nych jest obecnie jednym z nielicznych, które notują wzrosty realizowanych 
przychodów, a w tym przypadku mamy do czynienia z dynamiką dwupro-
centową. W 2015 roku przychody ze sprzedaży oferty cyfrowej wyniosły 
62 mln zł, co stawia dystrybucję e-książek w sieci na przeciwstawnym bie-
gunie w porównaniu ze wskaźnikami charakteryzującymi sprzedaż książek 
drukowanych w większości tradycyjnych kanałów sprzedaży. Żeby jednak 
ostudzić entuzjazm, trzeba powiedzieć, że wartości są wciąż bardzo małe, 
a do 2010 roku były praktycznie znikome. Łatwo osiągać duże wzrosty, gdy 
rynek ma niską wartość. To wciąż okres doświadczeń w zakresie budowy 
oferty, tworzenia sieci dystrybucji, kreacji zaufania wydawców do bizneso-
wego potencjału książek cyfrowych, a także edukacji konsumentów i po-
pularyzacji kontaktu z tą formą książki.

O tym, że nie jest to rynek łatwy, przekonały się firmy, które zainwestowały 
spore środki w wejście w biznes e-bookowy bez żadnego rezultatu. Treści cy-
frowe trzeba umieć sprzedawać i potrafi to robić kilka najmocniejszych pod-
miotów. Virtualo, jako pierwszy podmiot na rynku, zamknie rok 2014 na plu-
sie, co jest dużym osiągnięciem w tej branży − twierdził pod koniec 2014 roku 
Robert Rybski, współzałożyciel i ówczesny prezes zarządu Virtualo, jednego 
z czołowych dystrybutorów publikacji cyfrowych w Polsce139.

Skalę trudności kreowania i rozwoju rynku publikacji elektronicznych 
podkreśla fakt, że wspomniany premierowy dodatni wynik finansowy jed-
nemu z pionierów rynku udało się zrealizować dopiero dzięki rozbudowa-
nej działalności operacyjnej, mariażu biznesowym z jednym z rynkowych 
potentatów sprzedaży w internecie, jakim jest Empik i wreszcie – na za-
kończenie siódmego roku funkcjonowania na rynku, ponieważ Virtualo 
rozpoczęło swoją działalność w maju 2008 roku. To nie zarzut, tylko fakty 

[[ 139. „Raport na temat rynku e-booków”, Virtualo 2014.
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dowodzące, jakiego wysiłku od lidera rynku wymagało osiągnięcie obec-
nej pozycji.

Polski rynek, choć w znacznej mierze już dość mocno osadzony bizneso-
wo, ma przed sobą wciąż nowe wyzwania. Dusi się pod ciężarem 23 proc. 
stawki podatku VAT, która w istocie dyskryminuje publikacje elektronicz-
ne i z pewnością przez wiele lat hamowała biznesowy rozwój tej części pol-
skiego rynku książki. W ostatnich latach nie brakowało komunikatów pły-
nących ze strony przedstawicieli administracji centralnej, wskazujących, 
iż źródłem problemu jest ustawodawstwo unijne. Także ze strony samej 
Komisji Europejskiej w ostatnich latach pojawiały się mniej lub bardziej 
enigmatyczne zapowiedzi zmiany statusu publikacji elektronicznych, któ-
re z punktu widzenia codziennego funkcjonowania na rynku e-książek 
w Polsce nie wnosiły jednak nic konkretnego. Wszystko wskazuje na to, że 
długo oczekiwany przełom jest coraz bliżej. Pod koniec 2016 roku Komisja 
Europejska zaproponowała zrównanie stawek podatku VAT na publikacje 
drukowane i cyfrowe, dzięki zmianie przepisów o e-handlu. W dalszym 
toku procedowania decyzje w tej kwestii będą podejmowały bezpośrednio 
państwa członkowskie140.

Innym problemem polskich wydawców oraz dystrybutorów, którzy 
w największym stopniu odpowiadają obecnie za budowanie rynku i pro-
mocję e-książki wśród konsumentów kultury, stanowią koszty licencji do 
cyfrowych wydań książek tłumaczonych. W dalszym ciągu mamy inne 
poważne problemy i wyzwania związane z tą częścią oferty. Licencjodawcy 
wiedząc, że ogólnoświatowe tendencje do obniżania cen e-publikacji zbierają 
swoje żniwo, stawiają bardzo wygórowane warunki, chcąc chronić swoje mar-
że. Z drugiej strony przed powstaniem PDW mieliśmy kłopoty w tym obszarze 
z dystrybutorami, o których już mówiliśmy. Zatem jeżeli przyjmiemy zało-
żenia, że rynek książki nie rośnie, a przychody jedynie przechodzą z wydań 
papierowych na cyfrowe, to nie trzeba wielkiej matematyki, aby zrozumieć, 
że przed wydawcami stoi realne zagrożenie zmniejszania się realizowanych 
przychodów, a jeszcze bardziej marża – relacjonuje problemy w operacyj-
nej aktywności na rynku dystrybucji e-książek Marek Dobrowolski, prezes 
Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw (PDW)141.

Powstanie PDW pod koniec 2013 roku było jednym z kamieni milowych 
na drodze rozwoju polskiego rynku dystrybucji książki elektronicznej. Dla 
jego przyszłego kształtu kluczowy okazał się zaproponowany przez Plat-
formę, a w zasadzie wręcz narzucony największym dystrybutorom model 

[[ 140. „VAT na e-booki”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 2 grudnia 2016.
[[ 141. Rozmowa z Markiem Dobrowolskim, prezesem i Anną Gajewską, wiceprezesem zarządu 

Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw, „Biblioteka Analiz” nr 18/2014.
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16 polityki handlowej, w wyniku którego doszło do fundamentalnej dla je-
go rozwoju zmiany w zakresie wysokości rabatów dla podmiotów dystry-
bucyjnych. Grupa wydawnictw szybko doszła do wniosku, że trzeba podjąć 
próbę opanowania sytuacji na rynku, ponieważ zauważalne tendencje są złe, 
zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę obciążenie kosztami budowy rynku. 
Trzeba pamiętać, że wydawcy byli także bardzo mocno naciskani przez li-
cencjodawców, którzy zgłaszali wręcz absurdalne żądania co do wysokości 
opłat z tytułu honorariów autorskich. Do tego doszły jeszcze inne ważne 
aspekty, jak na przykład bezpieczeństwo transakcji. Generalnie uzbierało się 
sporo spraw kardynalnych, które przyświecały powstaniu podmiotu takie-
go jak PDW. I chyba udało nam się stworzyć dobre narzędzie do rozwiązy-
wania wcześniej wspomnianych problemów, czego widocznym efektem jest 
przykładowe obniżenie rabatów na rynku tytułów cyfrowych do 30 proc. − 
podsumowywał osiągnięcia projektu Platformy Dystrybucyjnej Wydaw-
nictw po pierwszym pełnym roku działalności tej inicjatywy prezes za-
rządu spółki142.

Marzenia o potędze, które na początku bieżącej dekady cechowały wy-
powiedzi przedstawicieli segmentu dystrybucji e-książek okazały się nie-
realne. W sierpniu 2011 roku Bartłomiej Roszkowski, założyciel i ówczesny 
prezes zarządu platformy Nexto, dziś już poza branżą dystrybucji publikacji 
cyfrowych, stwierdził, że w Polsce liczba kupowanych e-booków przewyż-
szy sprzedaż książek drukowanych za ok. 5-6 lat, czyli w 2017-2018 roku143. 
Tego typu prognozy, trzeba przyznać dość popularne wśród pionierów dys-
trybucji cyfrowej, kompletnie się nie sprawdziły. 

Rynkowe realia doskonale oddaje analityczne podejście, które otwarcie 
prezentuje Marek Dobrowolski z PDW w kwestii ocen perspektywy postę-
pującego rozwoju rynku e-książek, która miałaby nastąpić kosztem przy-
chodów ze sprzedaży publikacji drukowanych: Powiem tak – gdyby dziś, 
przy obecnie dominujących koncepcjach prowadzenia tego biznesu, w tym 
opłatach licencyjnych, obowiązujących rabatach, 23-proc. VAT, a w końcu 
w oparciu sprzedaży o wysokie rabaty dla klienta detalicznego, itd., ktoś za-
proponował mi 10 proc. udziału w sprzedaży e-publikacji w całym rynku 
książki, osobiście takiej imponującej propozycji bym nie przyjął. Po prostu 
byśmy na tym stracili144.

W latach 2010-2011 polski rynek e-booków wciąż dopiero raczkował i choć 
od dzisiejszej branży książek cyfrowych tamten rynek dzielą lata świetlne, 

[[ 142. Ibid.
[[ 143. „Tak jak w Amazonie?”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 8 sierpnia 2012.
[[ 144. Rozmowa z Markiem Dobrowolskim, prezesem i Anną Gajewską, wiceprezesem zarządu 

Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw, „Biblioteka Analiz” nr 18/2014.
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to nieco ponad 2 proc. udziału publikacji elektronicznych w wartości całego 
rynku książki w Polsce zdaje się wskazywać odpowiednią perspektywę po-
strzegania rozmiarów i kondycji tego segmentu.

Pierwszy skokowy wzrost obrotów realizowanych na rynku dystrybucji 
e-książek przypadł na lata 2011-2012. Rozwój ten był rezultatem otwarcia 
się wydawców na potrzeby inwestycyjne w zakresie poszerzenia dostępnej 
oferty. W 2013 roku szacunkowe przychody ze sprzedaży e-książek wyniosły 
48 mln zł, a w 2014 roku wartość rynku e-publikacji wzrosła do 56 mln zł.

Obecnie ponad 50 największych oficyn może pochwalić się ofertą przekra-
czającą 100 pozycji dostępnych w formie e-booka. Miano rynkowego stan-
dardu zyskała sytuacja, w której wprowadzana na rynek nowość ma jedno-
czesną premierę w wersji papierowej i cyfrowej. Moim zdaniem tak właśnie 
powinno być i potwierdzają to przykłady z rynku. Pokusiłabym się nawet 
o stwierdzenie, że premiera e-wydania przed edycją papierową pomaga tej 
drugiej, a na pewno jej nie szkodzi − przekonuje Beata Gutowska, dyrektor 
zarządzająca platformą sprzedażową Publio145.

Najaktywniejsze na rynku podmioty zajmujące się dystrybucją książek 
w plikach można podzielić wstępnie na dwie grupy: firmy, które ten rynek 
budowały niemal od zera i te, które są wynikiem poczynionych nieco póź-
niej inwestycji większych, silniejszych ekonomicznie podmiotów, które 
z zaangażowaniem środków finansowych czekały do momentu, aż rodzi-
my rynek zacznie nabierać realnych kształtów. Do pierwszej grupy zaliczyć 
należy podmioty takie jak: Virtualo, Nexto, Legimi, Woblink, Bezkartek.
pl, eClicto, Ebookpoint.pl, choć na miejsce w tym gronie zdecydowanie za-
sługuje także platforma IBUK, która rynek dystrybucji e-ksiażki w Polsce 
buduje najdłużej, choć przez wiele lat koncentrowała się przede wszyst-
kim na ofercie specjalistycznej i sprzedaży do klientów instytucjonalnych. 
Grupę drugą współtworzą: Empik.com, Publio.pl, Gandalf.com.pl, eBooki.
allegro.pl, Ksiazki.pl. W ostatnich latach do walki o podział e-bookowego 
tortu stopniowo włączyli się już niemal wszyscy liczący się detaliści, a po-
tem i hurtownicy rynku tradycyjnego.

Najwcześniej uczynił to Azymut, choć jego droga była też najbardziej 
skomplikowana, o czym piszemy nieco dalej. W latach 2012-2013 do te-
go grona dołączyły również FK Olesiejuk i Platon (Eplaton.pl). Nowością 
2015 roku była inicjatywa serwisu CzasCzytania.pl, za którą operacyjnie od-
powiada Waldemar Ruta, na rynku książki znany z długoletniej aktywności 
w ramach firmy Matras, oraz jego syn Piotr. Jedną z najbardziej charakte-
rystycznych cech tego rynku jest brak lojalności ze strony klientów, dlatego 

[[ 145. Rozmowa z Beatą Gutowską, dyrektorem zarządzającym w Publio, „Biblioteka Analiz” 
nr 20/2014.
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16 też podmioty działające w tej branży prześcigają się w promocjach rabato-
wych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wyścig donikąd i proponujemy inne 
podejście do rynku. Chcemy skupić się na instytucjach, które dbając o swój 
wizerunek, zdecydują się dostarczyć swoim klientom lub pracownikom do-
datkową wartość w postaci e-książek. Uważamy, że nasza oferta jest dobrym 
narzędziem do realizacji polityki promocji czytelnictwa i kształtowania wi-
zerunku instytucji wrażliwej społecznie. Strategię tę chcemy realizować we 
współpracy z samorządami i firmami. Chcielibyśmy, żeby te instytucje finan-
sowały koszty związane z dostępem do e-treści, a klient lub pracownik otrzy-
mywał prawo dostępu do nich „za darmo” − tak Waldemar Ruta tłumaczy 
pomysł na e-bookowy biznes, którego ucieleśnieniem ma być CzasCzyta-
nia.pl146. W momencie uruchomienia projektu na ofertę serwisu składało 
się 12,5 tys. darmowych oraz 500 komercyjnych tytułów do wypożyczeń 
i 21 tys. w ofercie sprzedażowej. Jednym z elementów projektu CzasCzyta-
nia.pl jest usługa wypożyczeń książek cyfrowych.

Rynkowym pionierem, a dziś już niemal weteranem modelu usługi abo-
namentowej dla użytkowników indywidualnych jest firma Legimi. W listo-
padzie 2012 roku firma zaproponowała usługę o nazwie „Czytaj bez limitu”, 
opartą o model abonamentowego wolnego dostępu (za 19 zł miesięcznie) 
do bazy 5000-6000 tytułów, głównie beletrystycznych. W ciągu zaledwie 
kilkudziesięciu godzin projekt dosłownie wstrząsnął rynkiem.

Projekt Legimi wywołał duże kontrowersje wśród wydawców i został na-
tychmiast oprotestowany przez część środowiska uznającego, że poznańska 
firma zaproponowała rozwiązanie handlowe, które wykracza poza podpi-
sane umowy handlowe oraz umowy licencyjne. Zdecydowana większość 
oferty udostępnionej w ramach nowej usługi pochodziła z zasobów firmy 
Virtualo, która dwa dni po starcie projektu Legimi zawiesiła „dostawę” pli-
ków do tego odbiorcy. Jeszcze wcześniej od Legimi odcięło się Nexto, które 
również dystrybuowało książkowe pliki na rzecz poznańskiej firmy. Wy-
stosowana kilka dni później do poznańskiej firmy odpowiedź wydawców 
(Sonia Draga, Prószyński Media, DW Rebis, Czarne, Nasza Księgarnia, 
Bellona, Media Rodzina, Zysk i S-ka, Czarna Owca) w znacznym stopniu 
ucięła temat: W obliczu nieprawdziwych informacji przekazywanych przez 
firmę Legimi pragniemy podkreślić kilka spraw. Wydawcy nie są przeciwko 
abonamentowej formie rozprowadzania e-booków, ale oczekują, że będzie 
to robione na jasnych, uzgodnionych zasadach, gdzie przestrzegane są pra-
wa autorskie i dość restrykcyjne często umowy licencyjne. Pomysły polega-
jące na zmianie modelu sprzedaży książek powinny za każdym razem być 

[[ 146. Rozmowa z Waldemarem i Piotrem Ruta z serwisu CzasCzytania.pl, „Biblioteka Analiz” 
nr 14/2015.
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uzgadniane z wydawcami – i tu nie chodzi tylko o prezentację oferty. Fir-
ma Legimi powinna mieć zgodę w postaci odpowiednich zapisów w umo-
wach na realizację takiej usługi. Wydawca, kupując licencję na wydanie 
polskie, stoi na straży poszanowania praw autorskich właściciela tychże. 
Czasem umowy, zwłaszcza na tytuły bestsellerowe, mają spore obostrzenia 
i wszystkie działania, które wychodzą poza standardowe, muszą być z au-
torami czy/i agentami uzgadniane. Nam nie dano takiej możliwości w tym 
przypadku! Co więcej, o konkretnych planach Legimi wielu wydawców do-
wiedziało się w ostatnich dniach przed rozpoczęciem nowej usługi, a po za-
pytaniu o szczegóły, w odpowiedzi otrzymywaliśmy tylko ekspertyzę praw-
ną, tłumaczącą, że nie muszą z nami nic uzgadniać! Dopiero gdy rozpętała 
się burza, nagle pojawiły się jakieś konkretne modele, koncepcje rozliczeń, 
m.in. wydawcy niejako po fakcie otrzymują zapewnienie, iż wszystkie roz-
prowadzane przez Legimi e-booki będą rozliczane po cenach sugerowanych. 
Tymczasem pojawia się sprzeczność w komunikacie Legimi w treści: „Wy-
dawca nie otrzymuje wynagrodzenia jedynie podczas gdy użytkownik czyta 
darmowy fragment książki (standardowo udostępniany przez wydawców 
wraz z płatną licencją na pełną wersję). Dany tytuł uznawany jest za prze-
czytany w chwili, gdy użytkownik przekroczy darmowy fragment ustalany 
przez wydawcę (uwzględnione zostały różne sposoby określania zakresu 
darmowego fragmentu)”.

Jak firma Legimi chciała ustalać z wydawcą wspomniane fragmenty, sko-
ro ten o niczym nie został poinformowany? My, wydawcy, z dużą radością 
przyjmujemy wszelkie inicjatywy propagujące czytelnictwo i zwiększające 
dostęp do książek w każdej formie dla przeciętnego konsumenta. Musimy 
jednak wszyscy pamiętać, że wydawcy mają za zadanie pilnować, by dzie-
ła autorów były prawidłowo dystrybuowane, w sposób umożliwiający rozli-
czanie autorskich honorariów. Firma Legimi w ewidentny sposób zadziałała 
wbrew interesom wydawców i autorów, mając na uwadze tylko własny par-
tykularny interes zaistnienia jako pierwsi z nowatorską usługą. Mamy tego 
świadomość, że kilku dystrybutorów pracuje od pewnego czasu nad innymi 
modelami sprzedaży, ale tylko dlatego ich jeszcze nie wdrożyło, bo wymaga 
to gruntownego przygotowania, również od strony prawnej. Wyrażamy głę-
boką nadzieję, że kolejne inicjatywy odbędą się więc z rozwagą, przy pełnej 
akceptacji wszystkich uczestników rynku147.

Zamieszanie jakie wybuchło wówczas wokół projektu to przede wszyst-
kim efekt popełnionych przez Legimi błędów w komunikacji z częścią do-
stawców, przede wszystkim z wydawcami, którzy nie otrzymali odpowied-
nio sformatowanej informacji na temat projektu, a zasady (na których się 

[[ 147. Oświadczenie grupy wydawców z dn. 20 listopada 2012.
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16 opierał) uznali za niezgodne z obowiązującymi ich zapisami umów licen-
cyjnych.

Na czele „przeciwników” stanęła grupa firm, która kilka tygodni później 
utworzyła spółkę Platforma Dystrybucji Wydawnictw. Tę cześć opowieści 
o abonamentowym projekcie Legimi można skwitować krótko – pomysły 
polegające na zmianie modelu sprzedaży książek powinny za każdym ra-
zem być uzgadniane z wydawcami jako dysponentami praw do publikacji, 
które miałyby zostać częścią projektu komercyjnego.

Kilka tygodni po przedwczesnym debiucie, w połowie grudnia 2012 roku, 
niezrażone Legimi reaktywowało swój projekt. Na tych samych zasadach, 
jednak proponując swoim potencjalnym klientom znacznie mniejszą ofer-
tę – 2000 tytułów e-booków z zasobów wydawców, którzy podpisali nowe 
umowy na sprzedaż abonamentową (m.in.: W.A.B., Muza, Buchmann, Insig- 
nis, Drzewo Babel). W kolejnych latach była ona aktywnie rozwijana, m.in. 
o nowe funkcjonalności i ofertę, zarówno skierowaną do odbiorców indywi-
dualnych, jak i instytucjonalnych, czyli przede wszystkim bibliotek.

W kolejnych latach firma skoncentrowała się na rozwoju modelu abona-
mentowego, wprowadzając kolejne funkcjonalności, rozbudowując ofertę 
i bazę urządzeń dedykowanych swojemu modelowi biznesowemu, także 
kanały dystrybucji, m.in. wchodząc we współpracę z operatorami telefo-
nii komórkowych. 

Obecne, 30 proc. tempo wzrostu w ujęciu rok do roku, które jest zgodne z tem-
pem rozwoju całego rynku e-książek w Polsce, pokazuje, że znaleźliśmy swoją 
niszę, swoją biznesową przestrzeń. (…) W 2014 roku zrealizowaliśmy płatności 
do wydawców na poziomie 700 tys. zł. Generalnie opierając się na szacunkach 
wartości rynku jakie najczęściej się pojawiają, nasz udział w rynku szacował-
bym na ok. 10 proc. To pokazuje zresztą potencjał systemów abonamentowych, 
które w momencie swojego debiutu na naszym rynku przez niektórych wydaw-
ców traktowane były jako zagrożenie – coś nie do końca zgodnego z ich ideolo-
gią biznesową z obszaru dystrybucji e-booków. Z drugiej strony od początku 
funkcjonowania konceptu „Czytanie bez limitu” współpracujemy z wieloma 
firmami, które możemy określić mianem entuzjastów takiego biznesu, które 
przodują w jego rozwijaniu, na przykład poprzez kreację nowych form promo-
cji oferty dostępnej w systemie subskrypcji. Jest też prawdą, że na rynkach za-
granicznych abonament nie osiągnął udziałów w całości rynku większych niż 
20 proc. Ambicją Legimi jest zagospodarowanie dla sprzedaży abonamentowej 
właśnie takiego kawałka e-bookowego tortu w Polsce − broni obranej kilka lat 
wcześniej strategii rozwoju firmy jej prezes, Mikołaj Małaczyński148.

[[ 148. Rozmowa z Mikołajem Małaczyńskim – założycielem i prezesem zarządu firmy Legimi, 
„Biblioteka Analiz” nr 7/2015.
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Legimi zasługuje na miano pioniera abonamentu na e-książki dla klientów 

indywidualnych. Firma coraz aktywniej kieruje swoją ofertę handlową nie 
tylko do klientów indywidualnych, ale również instytucjonalnych. W pol-
skich warunkach oznacza to przede wszystkim biblioteki publiczne. Tym 
samym poznańska firma weszła na rynek, który od lat eksploruje platforma 
IBUK, działająca w ramach Grupy PWN. Cyfrowa wypożyczalnia działa od 
2007 roku, jednak na przestrzeni lat w strukturze organizacyjnej Grupy do-
szło do wielu przekształceń, w tym w zakresie kompetencji dotyczących dys-
trybucji oferty cyfrowej, w rezultacie których obecnie działają dwie platformy, 
a każda adresowana jest do innego rodzaju odbiorców: IBUK.pl jest sklepem 
z ofertą publikacji elektronicznych dla użytkowników indywidualnych. Udo-
stępnia książki w autorskim formacie IBUK, ale także w najpopularniejszych 
komercyjnych formatach, jak ePUB czy MOBI. Natomiast IBUK Libra pełni 
funkcję serwisu skierowanego do klienta instytucjonalnego. Obecnie dostęp 
do IBUK Libra kupuje już ponad 150 najważniejszych państwowych i prywat-
nych polskich szkół wyższych. Większość z nich korzysta z naszej platformy już 
któryś rok z rzędu. Staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni i biblio-
tek, dzięki czemu jesteśmy zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną platformą 
polskojęzyczną w bibliotekach akademickich. Cztery lata temu podpisaliśmy 
pierwszą umowę z biblioteką publiczną (konkretnie z Dolnośląską Biblioteką 
Publiczną) i można powiedzieć, że w ostatnim czasie największa dynamika 
cechuje właśnie naszą współpracę z bibliotekami publicznymi − relacjonuje 
rozwój platformy dla klientów instytucjonalnych Aleksandra Wołoszczuk, 
menedżer zarządzający IBUK Libra149.

W katalogu serwisu dostępnych jest ponad 17 tys. tytułów publikacji, 
w 95 proc. w języku polskim. Ponad 11 tys. stanowią pozycje akademickie 
i specjalistyczne. Zbiór beletrystyki liczy ok. 6000 tytułów. Ta ostatnia część 
wykazuje również największą dynamikę wzrostu. Łącznie dostęp do plat-
formy ma ok. 500 instytucji. W tej grupie zaczynają już zresztą przeważać 
biblioteki publiczne – z IBUKA Libry korzystają czytelnicy ponad 300 pla-
cówek. Nie ma to jednak odzwierciedlenia w obrotach, ponieważ możliwości 
bibliotek są bardzo zróżnicowane, obok siebie funkcjonują potężne biblioteki 
wojewódzkie, często mające także kompetencje bibliotek naukowych, biblio-
teki zamożnych gmin, ale też biblioteki z bardzo małych miejscowości. Od-
rębna grupa klientów to instytucje państwowe i prywatne firmy − wyjaśnia 
Aleksandra Wołoszczuk150. Obecnie akademicka część biznesu generuje 
ok. 70 proc. obrotów.

[[ 149. Rozmowa z Aleksandrą Wołoszczuk z Wydawnictwa Naukowego PWN, menedżerem 
zarządzającym IBUK Libra, „Biblioteka Analiz” nr 12/2015.
[[ 150. Ibid.
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16 Natomiast Legimi współpracuje w tym zakresie m.in. z placówkami 
z Gdańska, Wrocławia i Warszawy.

Kontynuując przegląd najważniejszych zjawisk w obszarze dystrybucji 
książek cyfrowych, warto przypomnieć, że jedną z przyczyn wzrostu dyna-
miki rozwoju tego segmentu w latach 2011-2012 była zmiana polityki w za-
kresie zabezpieczeń plików – masowa rezygnacja z dominującego w okre-
sie wcześniejszym, a mocno restrykcyjnego wobec oczekiwań czytelników 
systemu Adobe DRM na rzecz zabezpieczenia typu watermark. Początek 
tego procesu przypada na jesień 2011 roku.

W zakresie dystrybucji technologii watermarkowania plików rodzi-
my rynek doczekał się własnych inicjatyw. Usługi tego typu dla wydaw-
ców i dystrybutorów świadczyły już kilka lat temu firmy eLib i Legimi, 
przy czym zdecydowanie większą popularnością cieszył się znak wodny 
opracowany przez tę drugą. Z watermarka Legimi skorzystały m.in.: Pu-
blio, sieć dystrybucji Virtualo (w tym Empik.com, Gandalf.com.pl, Na-
kanapie.pl), a także Woblink. Ciekawostkę stanowi fakt, że wspomnia-
ne Virtualo ostatecznie z systemu DRM zrezygnowało dopiero wiosną 
2016 roku151.

Kolejna istotna kwestia stojąca u podstaw rozwoju rynku dystrybucji 
e-publikacji, to cena e-książki. Ostatnie lata to okres branżowej dyskusji 
na temat tego, czy książka elektroniczna z zasady powinna być znacznie 
tańsza niż jej wersja drukowana. Na czoło tej dyskusji wysuwają się dwie 
propozycje:

1. E-książka powinna być oferowana w cenie równej połowie ceny wy-
dania drukowanego.

2. Optymalnym z punktu widzenia klienta poziomem ceny e-książki 
jest wartość poniżej 20 zł (19,99 zł).

Cena czyni cuda… wciąż jeszcze tak jest. Ale w Publio wierzymy, iż nie 
tylko cena decyduje o zakupie, że są e-książki, które chce się mieć bez wzglę-
du na ich koszt. Oczywiście cena w przedsprzedaży zawsze będzie niższa od 
sugerowanej ceny e-booka. Ale z drugiej strony bardzo agresywne podejście 
do ceny e-książki nie musi być standardem rynkowego postępowania. Cena 
to w znacznym stopniu kwestia indywidualna, zależna od rodzaju publika-
cji i jej specyfiki, na przykład od tego czy mamy do czynienia z kolejnym to-
mem popularnej serii, czy po prostu z kolejną powieścią kryminalną w po-
staci cyfrowej. Okazuje się jednak, że e-książka nie musi kosztować 9,99 zł, 
żeby się dobrze sprzedawała. Staramy się, aby w momencie premiery cena 
była niższa, ale nie schodzimy z nią bardziej niż wymaga tego sytuacja, 
w tym rodzaj publikacji, jej treści, autor itd. − komentuje znaczenie ceny 

[[ 151. „Virtualo bez DRM”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 26 kwietnia 2016.
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dla potencjalnych kierunków rozwoju rynku Beata Gutowska, menedżer 
platformy Publio152.

W 2015 roku średnia cena pojedynczego e-booka w najpopularniejszych 
kategoriach wynosiła 19,80 zł, a zatem była o 20-30 proc. niższa od książ-
ki drukowanej.

W dyskusję na temat cen e-książek i modeli sprzedażowych niewątpli-
wie wpisuje się idea czytnika e-treści za złotówkę skorelowana z modelem 
sprzedaży abonamentowej książek. Taki koncept jak rynkowy pewnik za-
powiadał jeszcze w 2009 roku Łukasz Gołębiewski w publikacji „E-książka 
| book. Szerokopasmowa kultura”. Czytamy w niej m.in.: Kiedy czytnik  
e-książek (a także plików MP3 i MP4, czyli muzyki i filmów) dostępny będzie 
za złotówkę, wówczas korzystanie z e-kultury stanie się zjawiskiem maso-
wym. Nie dlatego, że takie będą preferencje użytkowników, preferencje po-
zostaną bardzo zróżnicowane. Zadecydują cena i łatwość dostępu. Jeżeli 
w abonamencie za dajmy na to 15 zł będziemy mieli bezpłatny dostęp do 
trzech e-książek w miesiącu, to my te trzy e-książki ściągniemy. (…) Rzecz 
jasna e-książka w abonamencie sama w sobie nie odmieni naszych potrzeb 
obcowania z kulturą, ale wywróci do góry nogami dotychczasowy rynek. 
I to wystarczy! Bo oto znajdziemy się w sytuacji, w której książka papiero-
wa konkuruje z e-książką na bardzo nierównych zasadach. I konkuruje nie 
z e-książką, którą gówniarze ciągną nielegalnie z sieci BitTorrent, ale z ta-
ką, którą każdy z nas ma legalnie w swoim legalnym, kupionym za złotów-
kę, czytniku. Nielegalne zniknie. Bo będzie zbyteczne153.

Jednak dopiero w 2015 roku na rynku pojawiła się oferta, która wydaje 
się, uwzględniając jej charakterystykę i rynkowe realia, wreszcie odpowia-
dać na to zapotrzebowanie. Latem 2015 roku platforma Legimi urucho-
miła sprzedaż abonamentu z czytnikiem książek za złotówkę. Chodziło 
o urządzenie InkBOOK Onyx. W okresie od lipca do początku listopada 
nabywców znalazło ponad 1000 urządzeń. Zdecydowana większość z nich 
zdecydowała się na opcję dwuletniej umowy z czytnikiem za 1 zł. To po-
kazuje, że zainteresowanie taką formą czytania jest i to bardzo mocne. To 
nie jest proste – skłonić 1000 osób do płacenia co miesiąc abonamentu za 
e-booki. Wygląda jednak na to, że takiej oferty wielu czytelników oczekiwa-
ło – komentował na blogu Świat Czytników jego twórca, Robert Drózd154. 
Pod koniec 2015  roku Legimi uruchomiło kolejną odsłonę tej oferty,  

[[ 152. Rozmowa z Beatą Gutowską, dyrektorem zarządzającym w Publio, „Biblioteka Analiz” 
nr 20/2014.
[[ 153. Łukasz Gołębiewski „E-książka | book. Szerokopasmowa kultura”, Biblioteka Analiz,
[[ Warszawa 2009.
[[ 154. Robert Drózd „Abonament Legimi z czytnikiem: 1000 sprzedanych inkBooków i start 

nowego »czytnika za złotówkę«!”, www.Swiatczytnikow.pl z dn. 5 listopada 2015.
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16 którą wyróżniał m.in. nowy czytnik – InkBOOK Obsidian i zasób 12 tys. 
cyfrowych tytułów w ofercie. Sam czytnik objęty był dwuletnią gwarancją 
producenta (w tym roczną w systemie door-to-door), a dla dodatkowego 
zabezpieczenia urządzenia Legimi zapewniało również bezpłatnie etui. 
Wiemy, że dla osób rozpoczynających swoją e-czytelniczą przygodę kluczowa 
jest satysfakcja w pierwszych chwilach użytkowania, tzw. „first moment of 
truth”. Jeśli urządzenie będzie wolne, tekst nie będzie prezentował się świet-
nie, materiały z których e-czytnik jest wykonany nie będą wysokiej jakości, 
nie przekonamy mola książkowego do przesiadki na e-czytanie – przekonuje 
Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi155.

Konsekwentna praca nad rozwojem modelu biznesowego, a przede 
wszystkim transparentność systemu sprzedaży i rozliczeń doprowadziła 
do ponownego biznesowego spotkania Legimi i tych wydawców, którzy 
w 2012 roku nie zgodzili się na udział w ofercie „Czytanie bez limitu”. Na 
początku 2016 roku katalog tej księgarni internetowej poszerzył się o e-
booki z oferty Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw. PDW od początku 
przyglądała się systemowi abonamentowemu Legimi. Nikt do końca nie wie-
dział, jak taki system udostępniania treści może się przyjąć na rynku czytel-
niczym, tym bardziej w Polsce. Po kilku latach obserwacji, licznych spotka-
niach, analizach, przekonaliśmy się do doświadczenia rynkowego naszego 
partnera. Dzisiaj to już nie tylko wizja twórców Legimi, ale realnie działa-
jący biznes i całe rzesze klientów spragnionych najlepszej literatury – tłu-
maczy decyzję o rozpoczęciu współpracy z Legimi Marek Dobrowolski, 
prezes PDW156.

Jak już podkreślaliśmy, sprzedaż e-booków na koniec 2015 roku wzrosła 
– zresztą zgodnie z rynkowymi prognozami – do ponad 60 mln zł netto. Te 
same zapowiedzi ówczesnego kierownictwa Virtualo zakładały dalszy roz-
wój sprzedaży na rynku, w 2016 nawet do 85 mln zł157. Jednak w pierwszej 
połowie 2016 roku Empik dokonał pełnego wykupu udziałów w firmie, co 
skutkowało także zmianami personalnymi, a nowe kierownictwo firmy i jej 
właściciel nie podtrzymali oficjalnie wcześniejszych prognoz.

Czas pokaże, czy te prognozy będą miały szansę się spełnić, jednak wy-
daje się, że bez kolejnego przełomowego wydarzenia, które stałoby się kolej-
nym kamieniem milowym na drodze do rozwoju rynku książek cyfrowych 
w Polsce, będzie to trudne. Tymczasem nad branżą od kilku lat zawisło 
widmo dużego gracza. Reguły gry zmienić może już tylko bardzo duży gracz 

[[ 155. „Abonament z czytnikiem”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 5 stycznia 2016.
[[ 156. „»Millennium«, »Księgi Jakubowe« i »Gra o Tron« wkrótce w Legimi”, Rynek-ksiazki.

pl z dn. 14 stycznia 2016.
[[ 157. „60 mln z e-booków”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 23 października 2015.
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z potężnym know-how i zapleczem technologicznym, wówczas mniejsi gracze 
wypadną z gry – przewidywał Robert Rybski, były prezes Virtualo158.

I tak, po raz kolejny w liczącej blisko ćwierć wieku historii wolnego rynku 
wydawniczego w Polsce na horyzoncie pojawia się tajemnicza postać „du-
żego gracza”. Kilku z nich żegnaliśmy w ostatnich latach: Weltbild, Ber-
telsmann, Langenscheidt czy Hachette. W kontekście sektora detalicznej 
sprzedaży książek, zarówno drukowanych jak i cyfrowych, głównym kan-
dydatem do takiego tytułu od lat pozostaje jeden z hegemonów globalnego 
e-handlu, czyli Amazon. Jednak po pierwsze w Polsce nikt, przynajmniej 
z przedstawicieli branży wydawniczej, na jego pojawienie się specjalnie nie 
czeka. Po drugie, specyfika rynków lokalnych, gdzie dominacja języka an-
gielskiego w zakresie wymiany treści nie jest tak oczywista jak na rynkach 
anglosaskich, powoduje, że tempo rozwoju biznesu prowadzonego przez 
Amazona nie osiąga poziomu, który można byłoby porównywać z rynkiem 
brytyjskim czy amerykańskim. Hipotetycznie przyjmując, gdyby w Polsce 
Amazon narzucił swoje warunki wydawcom, prawdopodobnie mielibyśmy 
do czynienia z szybszym wzrostem sprzedaży wydań cyfrowych, ale to nie 
oznacza, że w naszym kraju wzrosłaby sprzedaż książek w ogóle. Nie mó-
wiąc już o opłacalności takiego biznesu dla wszystkich jego uczestników, po-
za Amazonem oczywiście − mówi Marek Dobrowolski159.

Tymczasem konkretne zapowiedzi inwestycyjne w segment dystrybu-
cji treści cyfrowych płyną z innej strony. W Grupie Empik, obok Virtualo 
– największego agregatora e-booków w Polsce – pojawiła się teraz Biblio-
teka Akustyczna, wydawca i dystrybutor audiobooków. Do końca 2016 ro-
ku sieć Empik spodziewa się 30-proc. wzrostu sprzedaży e-booków i niemal 
100-proc. dynamiki sprzedaży audiobooków oraz zapowiada premierę de-
dykowanej aplikacji mobilnej, łączącej e-booki i audiobooki – ogłosił Em-
pik w październiku 2016 roku160. Bieżąca e-oferta Grupy obejmuje ponad 
45 tys. tytułów e-booków, 1500 pozycji e-prasy oraz 3000 tytułów w wersji 
audio. Na początku 2017 roku Empik zapowiedział także uruchomienie 
autorskiej aplikacji mobilnej, dedykowanej zarówno e-książkom jak i au-
diobookom. Wiadomo już, że zaproponowane przez Empik rozwiązania 
techniczne umożliwiać będą m.in. hybrydowe korzystanie z obu rodzajów 
publikacji cyfrowych. Aplikacja, dostępna na smartfony i tablety z systema-
mi iOS i Android, wspomagana będzie przez najnowsze rozwiązania typu 
cloud. Jesteśmy przekonani, że funkcjonalności nowej aplikacji w połączeniu 

[[ 158. Ibid.
[[ 159. Rozmowa z Markiem Dobrowolskim, prezesem i Anną Gajewską, wiceprezesem zarządu 

Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw, „Biblioteka Analiz” nr 18/2014.
[[ 160. Za: „Grupa Empik stawia na rozwój e-contentu”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 25 października 

2016.



184

RY
NE

K 
KS

IĄ
ŻK

I W
 P

OL
SC

E 
20

16 z najszerszą na rynku ofertą umożliwią użytkownikom sprawne przełączanie 
się pomiędzy audi i e-bookiem – zapowiada Beniamin Schon, prezes Virtu-
alo i Biblioteki Akustycznej161. 

Dystrybutorzy e-książek

Empik.com pozostaje największym, pod względem realizowanych przycho-
dów, sprzedawcą w tej kategorii. Książki cyfrowe dostępne są także – od 
kwietnia 2010 roku – w ofercie sklepu Gandalf.com.pl. Podobnie jak Em-
pik.com, w zakresie e-oferty Gandalf korzysta z zasobów należącej do tej 
samej grupy kapitałowej firmy Virtualo.

Pod koniec 2012 roku na rynku pojawiła się platforma Ksiazki.pl, która 
działalność operacyjną rozpoczęła w maju 2013 roku, co wyznaczało ofi-
cjalne rozpoczęcie aktywności firmy dystrybucyjnej FK Olesiejuk w ob-
szarze publikacji cyfrowych. W chwili premiery platforma dystrybuowała 
e-książki 35 wydawnictw, w tym 20 na wyłączność (m.in. Albatros, Fabry-
ka Słów, Bellona czy Mag). Grupa ta pokrywała się ze środowiskiem wy-
dawnictw obsługiwanych na wyłączność w zakresie dystrybucji książek 
drukowanych. W momencie rynkowej premiery w ofercie dostępnych było 
2000 tytułów. Serwis zajmował się także dystrybucją e-czytników, zwłasz-
cza produktów firmy PocketBook. W kolejnych latach kompetencje platfor-
my w detalicznej sprzedaży książek cyfrowych w znacznej mierze przejął 
e-sklep Swiatksiazki.pl.

O aktywności Azymutu w dystrybucji e-oferty pisaliśmy już wcześniej, 
podkreślając, iż firma jest dostawcą tego rodzaju asortymentu m.in. do 
podmiotów e-commerce z Grupy PWN. Od kilku lat sprzedaż hurtową 
i detaliczną w tym obszarze rozwija również firma dystrybucyjna Platon 
(Eplaton.pl).

[[ 161. Ibid.
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Virtualo.pl

Virtualo Sp. z o.o.
00-017 Warszawa, ul. Marszałkowska 104/122
tel. (22) 551 32 27, e-mail biuro@virtualo.pl

Virtualo łączy kompetencje sklepu i dystrybutora zaopatrującego w e-content 
inne księgarnie internetowe prowadzące sprzedaż publikacji cyfrowych, zaś 
platforma sprzedażowa Virtualo.pl należy do grupy czołowych detalistów 
tego rynku.

Sieć dystrybucyjna Virtualo obejmuje takie e-sklepy internetowe jak: 
Empik.com, Gandalf.com.pl, Ebookpoint.pl, Publio.pl, Allegro, Apple, Le-
gimi, eClicto, NaKanapie.pl, InBook.pl, Naukowa.pl.

Platforma Virtualo.pl działa od maja 2008 roku. Przez kolejne dwa lata 
notowała organiczny rozwój, doświadczając wszystkich trudności związa-
nych ze statusem pioniera rynku dystrybucji e-książek. W maju 2010 ro-
ku spółka Virtualo znalazła się w grupie Empik – nowy właściciel objął 
51 proc. udziałów.

W latach 2010-2012 sprzedaż w sieci Virtualo notowała trzycyfrową dy-
namikę wzrostu sprzedaży. W latach 2013-2015 dynamika przychodów sta-
bilizowała się na poziomie dwucyfrowych wzrostów rok do roku.

Na przełomie 2012 i 2013 roku wystartował wspólny projekt Empik Digital 
i firmy Orange – „Czytelnia Tu i Tam” – skierowany do klientów sieci telefonii 
komórkowej. Dostawcą oferty 12 tys. tytułów e-booków, dostępnych w ramach 
projektu jest Virtualo. „Czytelnia Tu i Tam” jest oferowana w formie abona-
mentu, przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu, dla wszystkich klientów usług 
mobilnych Orange. Tym samym Virtualo wprowadziło na rynek usługę kon-
kurencyjną wobec oferty „Czytanie bez limitu” firmy Legimi. Na ofertę złożyły 
się tytuły wydawnictw komercyjnych, w tym takich jak Świat Książki, W.A.B., 
Buchmann, Wielka Litera czy Egmont, ale również pozycje dostępne w ramach 
domeny publicznej. W ramach projektu klientom zaoferowano dwa pakiety – 
Standard za 9,84 zł z VAT oraz Premium za 19,68 zł z VAT.

W maju 2013 roku firma utraciła część oferty, ze względu na wycofanie się 
ze współpracy Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw. W tym czasie, wycho-
dząc naprzeciw działaniom konkurencji, Virtualo zaproponowało klientom 
nowe umowy handlowe w zakresie dostaw e-książek do Empiku. Virtualo 
obniżyło własną marżę, pobieraną od sprzedaży treści cyfrowych, w ten spo-
sób wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wydawców, zwłaszcza reprezento-
wanych przez PDW. Zależy nam na trzycyfrowych wzrostach sprzedaży, które 
zmotywują naszych partnerów do aktywnej współpracy, budowania mocne-
go rynku i wspólnego realizowania ambitnych celów sprzedażowych. Druga 
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16 połowa tego roku będzie okresem dynamicznej zmiany. Chcemy, aby wydaw-
nictwa odczuły tę zmianę w wymiarze finansowym i miały dodatkowe środki 
na rozwijanie back-katalogu. Pobierana przez Virtualo opłata licencyjna przy 
dużej skali, którą kalkulujemy, będzie wystarczająca, aby osiągnąć doskonałe 
wyniki biznesowe – tłumaczył zmianę strategii firmy w zakresie realizowanej 
marży szef Virtualo, Robert Rybski162. Po kilku miesiącach negocjacji oferta 
PDW wróciła do katalogu Virtualo.

Na początku 2014 roku firma współpracowała z 350 wydawcami i dyspo-
nowała ofertą ponad 31 tys. e-książek, w tym liczbą 15 tys. tzw. tytułów ko-
mercyjnych, w tym najważniejszych bestsellerów i nowości, a także ponad 
2000 audiobooków. Rok 2014 spodziewamy się zamknąć dwukrotnym wzrostem 
sprzedaży rok do roku, czyli wynikiem lepszym niż w roku poprzednim. Jest to 
wynik o prawie 400 proc. lepszy od wskaźnika średniej dynamiki sprzedaży de-
talicznej z ostatnich 12 miesięcy raportowanego przez GUS dla całej sprzedaży 
wszystkich przedsiębiorstw – mówił Robert Rybski, Prezes Virtualo163.

Od lat Virtualo aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy o e-booakch 
wśród konsumentów oraz promocji e-czytelnictwa. W latach 2013-2016 za-
inicjowało kilka projektów o charakterze badawczym i promocyjno-infor-
macyjnym.

Pod koniec września 2015 roku ruszyła nowa odsłona witryny Virtu-
alo.pl. W ramach layoutu i funkcjonalności serwisu wprowadzono sporo 
zmian – m.in. opcje wysyłki plików na czytniki PocketBook i Dropboxa 
oraz schowek. Przebudowie uległa także opcja w kontach użytkowników 
„Moja Biblioteka”, a na stronie kategorii pojawiły się filtry umożliwiające 
łatwiejsze wyszukiwanie książek164.

Pod koniec 2015 roku w ofercie było ponad 43 tys. tytułów w wersji elektro-
nicznej. Rok wcześniej oferta liczyła ok. 37 tys. pozycji. Z okazji podsumowa-
nia ośmioletniej obecności na rynku firma zaprezentowała kilka ciekawostek 
statystycznych, dotyczących swoich klientów: Z jej danych wynikało m.in., iż 
osoby czytające w formie elektronicznej – czytają zdecydowanie więcej, oko-
ło 30 e-booków rocznie, czyli prawie trzy razy więcej niż tradycyjni czytelnicy. 
Nowoczesna forma czytania, biorąc pod uwagę ceny książek papierowych, wy-
daje się też zdecydowanie tańsza. Średnia cena pojedynczego e-booka w naj-
popularniejszych kategoriach wynosi 19,80 zł, więc jest o 20-30 proc. niższa od 
książki drukowanej165. Z danych Virtualo, opublikowanych w tym okresie 

[[ 162. „Virtualo proponuje zmianę”, za: Rynek-ksiazki.pl z dn. 24 z czerwca 2013.
[[ 163. Za: www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/sprzedaz-detaliczna-

rr- pol; wskaźniki całoroczne dostępne są w tabeli po przewinięciu ekranu. Także: Raport na temat 
rynku e-booków, Virtualo 2014.
[[ 164. „Nowoczesna strona czytania”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 30 września 2015.
[[ 165. „60 mln z e-booków”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 23 października 2015.
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wynikało, że typowy nabywca e-booka, to najczęściej osoba młoda w wieku 
25-34 lata lub w wieku 35-44 lata, najczęściej po studiach, aktywna zawo-
dowo, mieszkaniec dużych miast, głównie z województwa mazowieckiego, 
małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego lub dolnośląskiego. Czytelnicy  
e-booków, a jednocześnie klienci Virtualo w 2015 roku najchętniej kupowali 
e-książki z kategorii „kryminał i sensacja” (19,5 proc. całościowej sprzeda-
ży), „literatura piękna” (17 proc.), „fantastyka” (9,8 proc.), „literatura faktu” 
(5,8 proc.) oraz „romans i erotyki” (5,5 proc.).

W kwietniu 2016 roku Virtualo zrezygnowało ze sprzedaży plików za-
bezpieczonych systemem Adobe DRM166. Tytuły, które do 27 kwietnia 
2016 roku były zabezpieczone Adobe DRM i które zgodnie z licencją po-
zyskaną przez wydawcę mogły zostać oznaczone znakiem wodnym, zosta-
ły udostępnione z nowym zabezpieczeniem. Klienci, którzy kupili e-booki 
chronione Adobe DRM przed 28 kwietnia 2016 roku, mogli je pobrać po 
tym terminie z nowym zabezpieczeniem (znakiem wodnym). Tytuły, które 
do 27 kwietnia były zabezpieczone Adobe DRM i zgodnie z licencją pozy-
skaną przez wydawcę nie mogły zostać oznaczone znakiem wodnym, zo-
stały wycofane z oferty Virtualo. 

W pierwszej połowie 2016 roku Empik zakończył wykup pozostałych 
udziałów w spółce odpowiedzialnej za zarządzanie platformą Virtualo. 
Zmiany własnościowe pociągnęły za sobą zmiany personalne, m.in. z fir-
mą rozstał się jej założyciel, Robert Rybski.

Pod koniec 2016 roku Empik zapowiedział kolejne inwestycje w Virtualo, 
których celem jest ekspansja firmy na rynku dystrybucji książek w plikach 
– zarówno e-booków, jaki i wydań audio. Oferta firmy obejmowała w tym 
czasie 45 tys. tytułów e-książek, 3000 audiobooków i 1500 pozycji e-prasy. 

Według prognoz do końca 2016 roku sprzedaż e-booków miała wzro-
snąć o 30 proc., a audiobooków o 100 proc.167

Na pierwszy kwartał 2017 roku firma zapowiedziała premierę dedykowa-
nej aplikacji mobilnej łączącej e-booki i audiobooki. Aplikacja pozwoli użyt-
kownikom słuchać audiobooków i czytać e-booki na dowolnym urządzeniu 
mobilnym, w wybranym miejscu i czasie. Aplikacja, dostępna na smartfony 
i tablety z systemami iOS i Android, wspomagana będzie przez najnowsze 
rozwiązania typu cloud. Jesteśmy przekonani, że funkcjonalności nowej apli-
kacji w połączeniu z najszerszą na rynku ofertą umożliwią użytkownikom 
sprawne przełączanie się pomiędzy audio- i e-bookiem – podkreślił Benia-
min Schon, prezes Virtualo i Biblioteki Akustycznej168.

[[ 166. „Virtualo bez DRM”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 24 kwietnia 2016.
[[ 167. „Empik stawia na e-content”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 2 listopada 2016.
[[ 168. Ibid
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16 Publio.pl

Agora S.A.
00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10
tel. (22) 555 44 00, e-mail kontakt@publio.pl

Z dużych graczy najpóźniej do grona podmiotów aktywnych w obszarze 
sprzedaży publikacji elektronicznych dołączyła Agora, która dopiero w ma-
ju 2012 roku zainaugurowała działalność sklepu Publio.pl.

Na koniec 2015 roku w ofercie Publio dostępny był zasób ponad 20 tys. 
e-booków i audiobooków, a także blisko 300 tytułów prasowych. Publika-
cje oferowane są w systemie tzw. multiformatu, co oznacza, że w ramach 
jednej transakcji zakupu klient otrzymuje dostęp do najpopularniejszych 
formatów e-książki.

To co w największym stopniu odróżnia Publio od innych platform, to ce-
nione przez użytkowników pomysły marketingowe. Warto pamiętać, że za 
nimi stoją czynniki wewnętrzne, mianowicie ogromne inwestycje w technolo-
gię i ciągła potrzeba rozwoju w tym zakresie. Tu nie ma miejsca na samoza-
dowolenie, ponieważ użytkownicy uwielbiają nowe rzeczy i cały czas musi-
my podążać za ich oczekiwaniami, a w zasadzie powinniśmy je wyprzedzać. 
Dlatego wnikliwie analizujemy wszystkie skierowane pod adresem Publio.pl 
komentarze i reagujemy na nie najszybciej jak się da. Mamy pełną świado-
mość, że nowe pomysły marketingowe to absolutna konieczność i z większo-
ści z nich jesteśmy zadowoleni − wylicza charakterystyczne cechy platformy 
Publio.pl jej dyrektor zarządzający, Beata Gutowska169.

W styczniu 2016 roku uruchomiono nową wersję serwisu170. Jego naj-
ważniejszym elementem jest nowoczesna wyszukiwarka tytułów, dzięki 
której zakupy w Publio.pl stały się szybsze i wygodniejsze, m.in. umoż-
liwiając przeszukiwanie zasobów księgarni np.: według wyszukiwanych 
zwrotów, ceny lub w zakresie cenowym. Ponadto użytkownicy mogą teraz 
przejść do zakupu, klikając na przyciski pojawiające się automatycznie 
po najechaniu kursorem na okładkę książki. Odświeżona została rów-
nież szata graficzna Publio.pl, a strona główna serwisu została posze-
rzona. Pasek menu jest teraz zawsze widoczny na górze strony, a swoje 
stałe miejsce znalazła w nim m.in. lista „Top 20” bestsellerów Publio.pl. 
W związku z rosnącym zainteresowaniem czytelników tytułami praso-

[[ 169. Rozmowa z Beatą Gutowską, dyrektorem zarządzającym w Publio, „Biblioteka Analiz” 
nr 20/2014.
[[ 170. „Wygoda i funkcjonalność”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 13 stycznia 2016.
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wymi w wersji cyfrowej, na stronie głównej pojawiła się strefa dedyko-
wana prasie elektronicznej.

W 2015 roku Publio.pl wprowadziło do dystrybucji ponad 500 tys. pu-
blikacji171.

[[ 171. Ibid.
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16 Legimi.com

Legimi Sp. z o.o.
61-657 Poznań, ul. Sadowa 32
tel. (22) 250 11 80, faks (22) 250 11 90, e-mail support@legimi.com

Legimi jest najbardziej innowacyjną firmą działającą w obszarze dystry-
bucji i sprzedaży publikacji elektronicznych.

Od 2012 roku firma rozwija model sprzedaży abonamentowej pod na-
zwą „Czytaj bez limitu”. Na łamach naszej publikacji wielokrotnie szcze-
gółowo opisywaliśmy debiut tego konceptu biznesowego i wpływ, jaki to 
wydarzenie wywarło na przyszłość całego rynku książki elektronicznej, 
stając się m.in. jednym ze zjawisk stojących u podstaw powstania Platfor-
my Dystrybucyjnej Wydawnictw.

Pod koniec marca 2013 roku platforma podsumowała pilotaż progra-
mu. Jak wynika z udostępnionych przez nią informacji, osoby korzystające 
z usługi przeczytały ponad 100 milionów słów. Liczba książek pobranych 
przez czytających bez limitu przekroczyła 10 tys. Wśród najczęściej pobie-
ranych tytułów znalazły się: „Jobs” Waltera Isaacsona (Insignis), biografie 
Micka Jaggera, Andrzeja Iwana i Heleny Rubinstein oraz e-wydania powie-
ści fantastycznych i sensacyjnych.

Posiadacze iPadów i iPhonów, czytający bez limitu, spędzają z książką 
średnio 10,5 minuty dziennie, charakteryzuje ich bardzo duża systematycz-
ność (w czym bez wątpienia pomagają indywidualne statystyki czytelnicze, 
dostępne w aplikacji Legimi). Najczęściej otwierają e-booki wieczorem, po 
godz. 23, choć daje się zaobserwować również wzmożoną poranną aktyw-
ność czytelniczą. Zdecydowanie najczęściej udaje się wygospodarować czas 
na lekturę w niedzielę, natomiast najrzadziej w środę, co wydaje się zrozu-
miałe ze względu na tradycyjnie największe obciążenie obowiązkami w środ-
ku tygodnia – czytamy w podsumowaniu akcji Legimi172.

W marcu 2013 roku rozszerzono zakres usługi „Czytaj bez limitu” na 
urządzenia z systemem operacyjnym Android, a w maju na sprzęt działają-
cy pod Windows Phone. Czytelnicy mogą dowolnie konfigurować zestawy 
urządzeń w ramach wykupionego dostępu (m.in. iPhone + tablet z Andro-
idem lub smartfon z Androidem + iPad) i w pełni synchronizować urządze-
nia, dzięki opatentowanej przez Legimi technologii czytanie w chmurze®. 

Pod koniec lutego 2014 roku firma poinformowała, że w ramach systemu 
abonamentowego dostępu do e-booków oferowała już ponad 4000 tytułów, 
blisko 100 wydawców. To ponad połowa wszystkich cyfrowych książek, ofe-

[[ 172. „100 mln przeczytanych słów”, za: Rynek-ksiazki.pl z dn. 22 marca 2013.
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rowanych przez rodzimych wydawców. Biblioteka złożona z papierowych 
odpowiedników takiego zbioru ważyłaby 1,5 tony – deklarowała platforma 
w komunikacie173. Oprócz poszerzania oferty firma konsekwentnie rozwija 
także funkcjonalności systemu abonamentowego, jak możliwość dodawa-
nia własnych plików przez subskrybentów z e-bookami na wirtualne półki 
i czytać w chmurze® w aplikacjach Legimi. Wprowadzona funkcja synchro-
nizacji kont Legimi i Facebook pozwalała pochwalić się przed znajomymi 
czytanymi książkami oraz ich ocenami.

Kilka tygodni później Legimi otrzymało tytuł Firmy roku oraz statuetkę 
Kryształowej Anteny w prestiżowym konkursie Złotych i Kryształowych 
Anten Świata Komunikacji i Mediów. Firmę nagrodzono za jej sztandaro-
wy, autorski system abonamentowego dostępu do e-książek.

W maju 2014 roku firma zorganizowała akcję o nazwie Drzwi Otwarte 
– wszyscy zainteresowani czytelnicy, bez konieczności podawania danych 
karty kredytowej, mogą skorzystać z tygodniowego okresu testowego czy-
tania bez limitu. Ponadto przeczytane tytuły użytkownicy otrzymali na 
własność.

Pod koniec 2014 roku oferta firmy liczyła blisko 5000 tytułów e-książek 
w modelu subskrypcyjnym posiadaczom: smartfonów, tabletów, kompute-
rów i e-czytników (najnowsze modele Onyx AfterGlow i Storia) z wszyst-
kimi najpopularniejszymi systemami operacyjnymi (iOS, Android, Win-
dows Phone, Windows 8).

Jesienią tego samego roku platforma uruchomiła kolejną usługę sub-
skrypcyjną o nazwie Book box. W przeciwieństwie do dostępnego wcze-
śniej abonamentu dla posiadaczy urządzeń mobilnych z zainstalowa-
ną aplikacją Legimi, z Book boxa mogli korzystać również posiadacze 
wszystkich modeli e-czytników, w tym Kindle174. Po założeniu subskryp-
cji, czytelnik otrzymywał na swój adres e-mail kod, który mógł zrealizo-
wać w Legimi.com. Kod upoważniał do pobrania jednej wybranej przez 
siebie książki z puli 30 oferowanych w danym boxie. Czytelnik zakładał 
subskrypcję na SubClub.pl, płacąc kartą bądź za pośrednictwem syste-
mu PayU. Sama realizacja subskrypcji realizowana była już przez księ-
garnię Legimi.com.

W marcu 2015 roku operator sieci komórkowej T-Mobile wprowadził 
aplikację Legimi do serwisu MyBox, tym samym oferując swoim klien-
tom dostęp do oferty ponad 10 tys. książek z  zasobów sprzedażowej  
e-platformy175. Aplikację Legimi można pobierać z T-Mobile MyBox i czytać 

[[ 173. „1,5 tony e-książek”, za: Rynek-ksiazki.pl z dn. 3 marca 2014.
[[ 174. „Subskrypcja e-booków”, „Biblioteka Analiz” nr 24/2014.
[[ 175. „Serwis Legimi w ofercie T-Mobile”, serwis Rynek-ksiazki.pl z dn. 18 marca 2016.
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16 książki bez limitu przez pierwsze 30 dni całkowicie bezpłatnie. Po tym cza-
sie miesięczny abonament za przeczytanych 300 stron dowolnych książek 
z biblioteki Legimi wynosi 7,90 zł.

T-Mobile MyBox to serwis, który pozwala zmieniać smartfon lub ta-
blet w czytnik książek, odtwarzacz filmów, muzyki i audiobooków, na-
wigację lub nauczyciela języków obcych – wszystko dzięki dostępowi do 
muzyki z WiMP, audiobooków dostarczanych przez serwis Audioteka.pl, 
filmów i seriali z oferty Strefy T-Mobile w Player.pl, a także nawigacji Na-
viExpert.

W sierpniu 2015 roku firma wprowadziła na rynek rewolucyjną usługę 
czytnika e-booków za złotówkę.

Gdy w 2009 roku dumni jak pawie ogłaszaliśmy udostępnienie pierwszej 
księgarni w e-czytniku z ofertą 800 (sic!) tytułów, nie mieliśmy pojęcia jak 
długa i pełna meandrów droga przed nami. Dziś, wzbogaceni o lata zwycięstw 
(i rzecz jasna porażek), a przede wszystkim gigantyczne doświadczenie i wie-
dzę na temat oczekiwań czytelniczej społeczności bez zbędnego krygowania 
i fałszywej skromności, ogłaszamy wszem i wobec nadejście nowej rzeczy-
wistości na rynku książki – czytamy w opublikowanym na stronie Legimi 
„manifeście” twórców Legimi, Mikołaja Małaczyńskiego i Mateusza Fruka-
cza176. Rzeczonym krokiem w przyszłość rynku e-książki w Polsce okazała 
się oferta w cenie 1 zł na czytnik inkBook, produkcji firmy Onyx, stanowią-
ca element nowej oferty sprzedaży abonamentowej. Czekaliśmy na to długo 
– i wreszcie mamy usługę, której mógłby pozazdrościć Amazon. Ba – chyba 
nikt na świecie jeszcze takiej oferty nie ma – tak entuzjastycznie nowy pro-
jekt Legimi oceniał Robert Drózd, autor bloga Świat Czytników177.

Oferta Legimi zakładała trzy warianty abonamentu – na sześć, dwana-
ście i dwadzieścia cztery miesiące. Klient decydując się na abonament na 
okres 24 miesięcy, otrzymywał czytnik za kwotę 1 zł. Miesięczna opłata 
abonamentowa wynosi 49,99 zł od września (wcześniej 44,99 zł) za ofertę 
w systemie no limit, zakładającą, że czytelnik będzie mógł pobierać do-
wolną liczbę książek w okresie rozliczeniowym. Poza czytnikiem inkBook, 
z abonamentu korzystać można było na trzech innych urządzeniach (np. 
telefonie czy tablecie) i przełączać się między nimi przy lekturze książek.

Podsumowanie projektu, dokonane po sześciu miesiącach od jego pre-
miery, wykazało sprzedaż ponad 1000 urządzeń w ramach oferty promocyj-
nej. Zdecydowana większość nabywców zdecydowała się na opcję dwulet-
niej umowy z czytnikiem za 1 zł178. Kolejna edycja oferty miała miejsce pod 

[[ 176. www.Legimi.com/inbook/.
[[ 177. www.swiatczytnikow.pl.
[[ 178. „Abonament z czytnikiem”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 5 stycznia 2016.
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koniec 2015 roku – Legimi zaoferowało wówczas nowy czytnik – InkBOOK 
Obsidian i dostęp do zasobu 12 tys. cyfrowych tytułów. Kilka miesięcy póź-
niej firma została nagrodzona za ten projekt tytułem „mobilny start-up ro-
ku”, przyznany w ramach dorocznej gali Mobile Trends Awards.

Jesienią 2015 roku Legimi przeprowadziło dwie oferty obligacji. Pierw-
sza z nich, prywatna, przyniosła spółce ok. 1 mln zł. Druga to publiczna 
oferta dwuletnich obligacji serii C o stałym oprocentowaniu w wysokości 
9,5 proc. w skali roku. Okres odsetkowy wynosił 3 miesiące, a wartość ofer-
ty to 1,5 mln zł. Zachętą dla inwestorów miała być m.in. płynność inwe-
stycji, gwarantowana przez planowany cokwartalny wykup części obligacji 
w miarę napływu środków z abonamentu w projekcie e-czytnik, a także 
preferencje dla obligatariuszy w planowanej na 2016/2017 ofercie publicz-
nej akcji i wprowadzeniu ich na Giełdę Papierów Wartościowych179. W re-
zultacie przeprowadzonej emisji publicznej, cyfrowa platforma pozyskała 
1,2 mln zł. Uzyskane fundusze w całości przeznaczono na rozwój oferty 
w modelu „Czytnik za 1 zł”. Tak wydarzenia komentował prezes Legimi, 
Mikołaj Małaczyński: Udało nam się stworzyć unikatowy produkt i w ciągu 
pół roku pozytywnie zweryfikować model biznesowy. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że nie mamy monopolu na to rozwiązanie. Dzięki dodatkowym fun-
duszom możemy już na starcie wypracować dużą przewagę nad potencjalną 
konkurencją i faktycznie zmienić obraz rynku e-booków w Polsce180.

W pierwszej połowie 2016 roku Legimi poszerzyło ofertę tytułów, dostęp-
nych w ramach oferty abonamentowej, do ponad 17 tys. Było to możliwe, 
dzięki wprowadzeniu do niej ponad 5000 pozycji z oferty Platformy Dys-
trybucyjnej Wydawnictw. Umowę o współpracy firmy sfinalizowały na po-
czątku roku.

Wiosną 2016 roku Legimi zaproponowało – we współpracy z firmą Sam-
sung – możliwość naprzemiennego słuchania i czytania książek, dostępnych 
w ofercie abonamentowej. Rozwój oferty Legimi był kontynuacją projektu 
„Książki w chmurze”, będącego odpowiedzią na dynamiczny wzrost popu-
larności smartfonów i tabletów, a w konsekwencji rodzących się nowych 
przyzwyczajeń odbiorców, dla których ciągły dostęp do treści stał się czymś 
naturalnym. W specjalnej promocji do 28 lipca z funkcji słuchania książek 
mogli korzystać posiadacze smartfonów i tabletów wspomnianego partnera 
technologicznego projektu, firmy Samsung. Mamy świadomość zmian, ja-
kie zachodzą w cyfrowej rozrywce, czy też ogólniej – w codziennym życiu. 
Chcemy mieć dostęp do interesujących nas treści praktycznie bez przerwy. 
Skoro prowadząc samochód lub biegając, nie możemy sięgnąć po czytnik lub 

[[ 179. „1,2 mln zł z obligacji”, „Biblioteka Analiz” nr 27/2015.
[[ 180. Ibid.
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16 tablet, teraz za pomocą jednego kliknięcia przełączymy się w tryb słuchania 
na smartfonie. Otrzymujemy książkę w elastycznej, dopasowanej do rytmu 
dnia formie. Na wodoodpornym Samsung Galaxy S7 możemy słuchać ksią-
żek nawet na basenie! Treść podana w ten sposób, adekwatnie do kontekstu, 
będzie przyszłością nie tylko książki, ale również szeroko pojętej informacji, 
czego dobitny przykład właśnie obserwujemy. Pokuszę się o stwierdzenie, że 
na nowo definiujemy ebooka, znacznie rozszerzając znaczenie tego terminu 
– podsumowuje tę inicjatywę prezes Legimi181.

W pierwszej połowie 2016 roku firma wprowadziła usługę dostępu do 
ponad 15 tys. tytułów książek cyfrowych do oferty sieci komórkowej Plus 
i rozpoczęła współpracę z jednym z czołowych producentów czytników, fir-
mą Pocket Book. Użytkownicy urządzeń tej marki zyskali dostęp do dedy-
kowanej im wersji aplikacji Legimi, która umożliwia m.in. korzystanie ze 
statystyki czytania, dzięki której można sprawdzić, ile czasu w poszczegól-
nych dniach poświęcono lekturze, jak również status subskrypcji i termin 
do końca ważności bieżącego pakietu. Od 2015 roku rozwija także współ-
pracę z bibliotekami publicznymi w ramach abonamentowego dostępu do 
e-książek. W tym zakresie współpracuje m.in. z placówkami z Warszawy, 
Trójmiasta i Wrocławia.

Obecnie Legimi dystrybuuje w systemie abonamentowym ponad 16 tys. 
tytułów publikacji cyfrowych ponad 100 rodzimych wydawców. W gronie 
tym znaleźli się już m.in.: Wydawnictwo Literackie, Dom Wydawniczy Re-
bis, Czarna Owca, Nasza Księgarnia, Zysk i S-ka, Publicat, Media Rodzina 
i Prószyński Media, Grupa Wydawnicza Foksal, Muza, Albatros, Burda 
Książki, HarperCollins, Sonia Draga, Fabryka Słów, Bellona, MAG, G+J, 
Świat Książki, Wielka Litera, Marginesy, Sine Qua Non, Akapit Press, Po-
wergraph, Insignis, Drzewo Babel, MG.

W drugiej połowie 2016 roku firma rozpoczęła ekspansję na rynki za-
graniczne – swoją aktywność koncentrując przede wszystkim w Chinach 
i Niemczech.

W 2015 roku firma zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 
2,2 mln zł.182

[[ 181. „Książki w chmurze”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 28 kwietnia 2016.
[[ 182. www.legimi.pl/obligacje.
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Woblink.com

Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o.
30-110 Kraków, ul. J.I. Kraszewskiego 10/4
tel. 0 513 14 05 79, e-mail woblink@woblink.com

Platforma Woblink działa od października 2010 roku i jest własnością wy-
dawnictwa Otwarte, które należy do Grupy Znak. Budowa i rozwój plat-
formy w pierwszym okresie jej istnienia została sfinansowana ze środków 
pochodzących z rynkowego sukcesu żywieniowych poradników autorstwa 
Pierra Dukana183. 

Początki działalności serwisu związane są z powstaniem aplikacji na 
iPad – tablet marki Apple. W kolejnych latach książki elektroniczne udo-
stępniane przez Woblink można było czytać także na urządzeniach, które 
są wyposażone w konkurencyjne do Apple oprogramowanie Android (ze 
sklepu Android Market, a potem Google Play), a nawet na domowym kom-
puterze PC lub czytniku książek E-Ink, co umożliwia opracowana przez 
firmę darmowa aplikacja Adobe Digital Editions.

W pierwszej połowie 2012 roku firma uruchomiła projekt o nazwie Wo-
blink MobiStore – sklep dedykowany urządzeniom marki Kindle, z zaso-
bów którego można korzystać – wybrać i kupić książkę – z poziomu urzą-
dzenia.

W pierwszym okresie firma poszukiwała obszarów, w których wyróżnia-
łaby się na rynku. Jednym z nich były publikacje multimedialne, charak-
teryzujące się dużą interaktywnością. Przykładem takiej edycji był wpro-
wadzony do sprzedaży w maju 2012 roku pierwszy na świecie multibook 
Normana Daviesa „Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolsze-
wicka 1919-1920”.

E-publikacja została wzbogacona o liczne materiały multimedialne, 
m.in.: powiększane zdjęcia, elementy wideo, animowane mapy, odgłosy pól 
bitew czy głos narratora. Multimedialny e-book Normana Daviesa to pierw-
sza tego typu publikacja historyczna w Polsce i na świecie. Cały multibook 
wraz z materiałami, które twórcy e-publikacji wprowadzili do książki, to 
efekt wielu miesięcy wspólnej pracy redaktorów, historyka, programistów, 
grafików, lektorów i animatorów, którzy spotkali się przy tym projekcie 
i stworzyli coś, czego nikt inny jeszcze nie zrobił. Osobiście jestem przeko-
nany, że takie projekty prowadzą nas w kierunku rynku e-booków przy-
szłości. Sprzedaż książek, które są elektronicznym odpowiednikiem książek 

[[ 183. Rozmowa z Robertem Chojnackim, prezesem i redaktorem naczelnym wydawnictwa 
Otwarte, „Biblioteka Analiz” nr 7/2012.
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16 papierowych i niczym się od nich poza tym nie różnią, można traktować co 
najwyżej jako wersję 1.0 tego rynku. Taki stan rzeczy akceptowalny jest dla 
beletrystyki i właściwie na tym koniec – komentował specyfikę tego projek-
tu Robert Chojnacki184.

Kolejnym przykładem koncentracji Woblinku na opracowaniu autor-
skich rozwiązań technologicznych był zaprezentowany po raz pierwszy je-
sienią 2011 roku koncept o nazwie Woblink Child, a następnie Read Kid – 
stanowiący system do publikacji e-książek dla dzieci. System dedykowany 
przede wszystkim tabletom koncernu Apple, składał się z kilku komponen-
tów, takich jak kreator publikacji, czy aplikacja wyposażona w kilka funkcji 
znacznie zwiększających przyjazność i dostępność książki dla dziecięcego 
odbiorcy, i umożliwiających m.in. pełną personalizację książki. 

W kolejnych latach Woblink współpracował m.in. z polskim oddziałem 
koncernu Samsung, podczas organizowanej przez producenta elektroniki, 
prowadzonej na szeroką skalę kampanii promocyjnej najnowszego tabletu 
tej marki. W porze wysokiej oglądalności, w sąsiedztwie wieczornych te-
lewizyjnych serwisów informacyjnych, można było usłyszeć, że „Samsung 
Galaxy Tab II to e-booki na Woblink”.

Przez kilka lat Woblink prowadził także sprzedaż czytników książek – 
w asortymencie firmy dostępne były urządzenia takich marek jak: Kobo 
Glo czy Kindle.

Dystrybutor był również jednym z inicjatorów wprowadzenia na rynek 
tzw. minibooków. Pierwsze publikacje pojawiły się w sprzedaży przy oka-
zji jubileuszu wydania 700. numeru miesięcznika „Znak”. W ramach pro-
jektu ukazało się dziewięć e-książek, w tym teksty: Zbigniewa Herberta, 
Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema i wielu innych autorów, któ-
rzy pojawili się na łamach magazynu na przestrzeni 67 lat istnienia pisma. 
Każdy z minibooków zawierał od czterech do ośmiu tekstów lub wywia-
dów. Każda z cyfrowych publikacji kosztowała 4,99 zł.

W lipcu 2015 roku Woblink przeprowadził akcję promocyjną z firmą IBDL, 
dystrybutorem czytników PocketBook. W jej ramach e-czytelnicy kupujący 
dowolne urządzenie marki PocketBook, otrzymywali jeden z czterech best-
sellerów w wersji elektronicznej, dostęp do ponad 1200 darmowych tytułów 
oraz specjalne kody rabatowe na zakupy w Woblink.com. Objęte promocją 
czytniki PocketBook dostępne były w największych sieciach sklepów z elek-
troniką (MediaExpert, Electro.pl, HDMarket, Agito, Komputronik, Mall).

Jesienią 2015 roku odbyła się premierowa edycja akcji Czytaj.PL!, współ-
organizowanej przez Woblink i Krakowskie Biuro Festiwalowe. 1 paździer-

[[ 184. Ibid.
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nika na ulicach polskich miast pojawiło się 300 „wypożyczalni” darmo-
wych e-booków. W każdej z nich można było na miesiąc wypożyczyć jedną 
z dwunastu książek, wyselekcjonowanych przez organizatorów przedsię-
wzięcia. We wspomniane wypożyczalnie zamienione zostały nośniki re-
klamowe na przystankach komunikacji miejskiej w: Krakowie, Gdańsku, 
Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Aby wypożyczyć książkę, 
wystarczyło pobrać aplikację mobilną Czytaj PL!, a następnie zeskanować 
przy jej pomocy kod QR umieszczony na plakacie przy okładce wybranej 
książki. Wszystkie e-książki objęte akcją można było czytać na smartfo-
nie lub tablecie. Aplikację Czytaj PL! można było pobrać w sklepach App 
Store i Google Play.

Druga edycja akcji Czytaj PL! wystartowała w listopadzie 2016 roku. 
W 16 polskich miastach pojawiło się ponad 600 nośników (citylighty i pla-
katy) z umieszczonym kodem QR, pozwalającym na pobranie 12 dar-
mowych e-booków i audiobooków. Dodatkowo za pomocą aplikacji kod 
można było wysłać do pięciorga znajomych, można także wydrukować 
plakat z kodem i powiesić go w swoim miejscu zamieszkania, w pracy, czy 
zaprzyjaźnionym sklepie. Tym samym sieć wypożyczalni Czytaj PL! co-
dziennie powiększa się o nowe miejsca – czytamy w komunikacie promu-
jącym akcję185.

Na kolekcję Czytaj PL!186 złożyły się zarówno pozycje zaliczane do 
klasyki swoich gatunków, jak „Inne pieśni” Jacka Dukaja czy „Lśnienie” 
Stephena Kinga, jak i nowe tytuły: „Trawers” Remigiusza Mroza, „Co nas 
nie zabije” Davida Lagercrantza czy „Czerwony kapitan” Dominika Dana. 
Na półce wirtualnej wypożyczalni znalazła się także biografia wizjonera 
XXI wieku Elona Muska i książki dla poszukiwaczy ciekawostek nauko-
wych – „W rzeczy samej” Marka Miodownika, oraz dla miłośników ję-
zyka polskiego i Pauliny Mikuły. Pulę dwunastu tytułów zamykały „Zło-
dziejska magia”, czyli pierwsza część popularnej trylogii fantasy „Prawo 
millennium” Trudi Canavan, komiks „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”, 
popularna na całym świecie opowieść dla młodzieży o magicznym krze-
śle, stworzona przez Andrzeja Maleszkę oraz „Ósme życie” gruzińskiej 
pisarki Nino Haratischwili. Osiem tytułów w kolekcji dostępnych było 
w dwóch wersjach – jako e-book oraz audiobook.

Woblink ma wyłączność na ofertę wydawnictwa Znak. Obecnie firma 
współpracuje z grupą łącznie ponad 270 wydawnictw, czego efektem jest 
oferta ponad 20 tys. polskich tytułów.

[[ 185. „CzytajPL!”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 3 listopada 2016.
[[ 186. Ibid.
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16 Ebookpoint.pl

Helion S.A.
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1c
tel. (32) 230 98 63, faks (32) 230 98 63 w. 110
e-mail sekretariat@ebookpoint.pl

Ebookpoint.pl zainaugurował działalność na początku listopada 2011 ro-
ku. Platforma jest własnością Grupy Helion i czerpie z doświadczenia fir-
my w zakresie internetowej sprzedaży książek. Od początku działalności 
serwisu e-booki z jego zasobów dostępne są w trzech najpopularniejszych 
formatach: PDF, ePub oraz Mobi. Zakup dowolnego formatu elektronicznej 
książki oznacza bezpłatny dostęp do wszystkich pozostałych, dostępnych 
formatów. W serwisie wprowadzono możliwość bezpośredniego przepływu 
treści na bardzo popularny w Polsce czytnik Kindle. Na początku działal-
ności Ebookpoint.pl oferowała czytelnikom tylko książki własnych marek 
(Helion, Onepress, Sensus, Septem, Bezdroża, Editio).

W ramach platformy Ebookpoint.pl działa także usługa dla selfpubli-
sherów (platformy do publikacji, promocji i sprzedaży oraz panel monito-
rujący sprzedaż).

We wrześniu 2014 roku Helion uruchomił kolejny projekt stanowiący 
platformę dystrybucji publikacji cyfrowych o nazwie Nasbi.pl. Nasbi jest 
internetową biblioteką e-booków, skierowaną do szerokiego grona czytelni-
ków, dla których wiedza i rozwój osobisty przełożone na kompetencje na-
ukowe i zawodowe są kluczowe w postrzeganiu swojej przyszłości. Nasbi to 
oparta na nowoczesnej technologii platforma edukacyjna dostępna dla stu-
dentów, pracowników, przedstawicieli kadry zarządzającej i kadry akade-
mickiej, którzy w ramach instytucji (np. uczelni lub szkoły, przedsiębiorstwa, 
biblioteki) otrzymali dostęp do e-bookowych zasobów wypożyczalni. Dowiedz 
się, jak z nich korzystać w nowoczesny, wygodny i błyskawiczny sposób. Jak 
czerpać z doświadczeń tysięcy autorów, profesjonalistów, naukowców i uzna-
nych specjalistów187.

Grupa Helion prowadzi sprzedaż oferty publikacji cyfrowych poprzez 
sześć własnych platform sprzedażowych: Helion.pl, Onepress.pl, Sensus.
pl, Bezdroza.pl, Septem.pl oraz Ebookpoint.pl. E-książki dostępne w po-
wyższych sklepach w 99 proc. zabezpieczone są wygodnym watermarkiem 
i dostępne są w najpopularniejszych formatach – ePub i MOBI.

Do grudnia 2015 roku w ofercie księgarni internetowych, należących do 
Grupy Helion, dostępnych było łącznie blisko 19 tys. e-booków i audiobo-

[[ 187. Za: Nasbi.pl.
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oków. Dzięki umowie podpisanej z firmą Virtualo, od 2016 roku oferta ta 
powiększyła się o ponad 2500 tytułów ze 122 wydawnictw (m.in. Insignis, 
Ossolineum, Multico, Harlequin, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, Burda, Albatros, National Geographic). 
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16 Nexto.pl

e-Kiosk S.A.
00-838 Warszawa, ul. Prosta 1
tel. (22) 46 30 066, e-mail wydwcy@nexto.pl, dlafirm@nexto.pl

Rynkowy debiut platformy Nexto.pl przypadł na przełom 2008 i 2009 ro-
ku. Przez długi czas firma opierała swoją działalność biznesową na aktyw-
ności sieci partnerskich Nextore’ów e-sklepów, funkcjonujących w oparciu 
o technologię Nexto, które pracowały na prowizji w wysokości do 30 proc. 
ceny e-booka.

W połowie 2012 roku głównym udziałowcem zarządzającej serwisem 
spółki NetPress Digital został Ruch S.A. – jeden z liderów krajowego ryn-
ku kolportażu prasy. Paradoksalnie inwestycja ta posłużyła konkurentom 
platformy do umniejszenia jej roli na rynku sprzedaży e-książek. Przejęcie 
Nexto przez Ruch będzie miało duże znaczenie dla rynku e-prasy, natomiast 
mniejsze dla rynku e-booków i audiobooków. Nexto od lat budowało swoje 
kompetencje i know-how w zakresie e-prasy, więc Ruch zyskuje firmę, która 
ma już spore doświadczenie w tym niełatwym segmencie. Jeżeli chodzi o duże 
zmiany na rynku e-booków, jesteśmy raczej sceptyczni. Nie jest łatwo wyko-
rzystać potencjał dużej sieci prasowej na rynku wydawniczym, co dobrze po-
kazuje przykład Kolportera i projektu eClicto – stwierdził w komentarzu na 
temat przeprowadzonej transakcji Robert Rybski, prezes Virtualo, najwięk-
szego konkurenta Nexto w zakresie sprzedaży „hurtowej” e-oferty188.

W drugiej połowie 2012 roku firma przeprowadziła kilka głośnych ak-
cji promocyjnych, począwszy od sprzedaży po bardzo konkurencyjnej wo-
bec rynkowych cenie czytnika firmy Onyx wykorzystującego technologię 
E Ink®, poprzez kilkutygodniową wyprzedaż cyfrowych wydań bestselle-
rowych tytułów beletrystycznych autorów takich jak: Stephen King, Stieg 
Larsson, Harlan Coben czy Terry Pratchett za 9,90 zł, aż do promocji „Ta-
niej o VAT”, w której oferowano e-książki w cenach niższych o 23 proc., 
czyli o równowartość podatku.

Jednocześnie z kreacją bieżącej sprzedaży trwały systematyczne prace 
nad udoskonalaniem jednego z flagowych produktów platformy, jakim była 
aplikacja Nexto Reader, która wiosną 2013 roku w prestiżowym konkur-
sie, organizowanym przez MasterCard dla mobilnej aplikacji zakupowej, 
została uznana za najlepszą w Polsce, zajmując jednocześnie drugie miej-
sce w Europie.

[[ 188. Paweł Waszczyk „Ruch w NetPress Digital”, „Biblioteka Analiz” nr 17/2012.
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W drugiej połowie 2014 roku doszło do kolejnych zmian wśród udzia-

łowców dystrybutora cyfrowych publikacji. W ramach transakcji wiąza-
nej między Ruchem a spółką Presspublica doszło do wymiany udziałów 
w dwóch podmiotach wyspecjalizowanych w dystrybucji publikacji cy-
frowych. W rezultacie Ruch został właścicielem 28 proc. firmy e-Kiosk, 
a Presspublica – główny właściciel e-Kiosku – przejęła od Ruchu 100 proc. 
udziałów w sklepie Nexto.pl189.

W kolejnych miesiącach spółka zarządzająca platformą Nexto.pl zosta-
ła postawiona w stan upadłości, jednocześnie mocno ograniczając aktyw-
ność biznesową, która została reaktywowana dopiero po kilkunastu miesią-
cach 2015 roku, jako działalność spółki eKiosk S.A. W połowie 2016 roku  
e-księgarnia zyskała nową odsłonę. Projekt zdominowany został przez mod-
ny design, powiększono również kilka elementów, wyróżniono promocje i po-
lecane e-booki. Wyeksponowano również film promocyjny, co mnie trochę 
dziwi, mi się wprawdzie nie odtwarza, ale na forum partnerów są już narze-
kania, że wciąż jest taki sam. Dodajmy, że podczas dwóch ostatnich War-
szawskich Targów Książki, to właśnie Nexto wyróżniało się nagrywaniem 
dużej liczby wywiadów. Szkoda, że je teraz schowali – ocenił premierę owej 
wersji serwisu Robert Drózd, autor bloga Świat Czytników190. 

[[ 189. „Nexto w rękach Presspubliki”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 2 września 2014.
[[ 190. „Nexto w nowej odsłonie”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 20 lipca 2016.
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16 Cyfrowe.allegro.pl

Grupa Allegro Sp. z o.o.
60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182
tel. (61) 860 28 24, faks (61) 860 28 01, e-mail info@ceneo.pl

Serwis działa od października 2012 roku. W momencie premiery jego oferta 
liczyła blisko 4000 e-booków (nowości i bestsellery ostatnich lat) – wszyst-
kie zabezpieczone zostały znakiem wodnym. Jednak handel publikacjami 
elektronicznymi za pośrednictwem Allegro.pl trwał już wcześniej.

W serwisie Cyfrowe.allegro.pl (wcześniej eBooki.allegro.pl) można lo-
gować się za pomocą danych swojego konta z głównego portalu Allegro.pl. 
Płatności obsługiwane są przez PayU. Jednocześnie witryna została udo-
stępniona w formie aplikacji mobilnej na system Android, w której dzia-
ła opcja płatności w modelu postpaid: użytkownik może pobrać książ-
kę, a należność za nią zostanie dopisana do bilansu jego konta Allegro. 
E-księgarnia oferowała również aplikacje na iPhone’a, iPada, smartphony 
i tablety z Androidem, czytnik Kindle (i podobne) oraz komputer z syste-
mem operacyjnym Windows.

Wielce znacząca wydaje się krytyka, jaka towarzyszyła premierze  
e-sklepu eBooki.allegro.pl. Dotyczyła ona cen e-książek oferowanych przez 
sklep na początku jego działalności. Jeśli komuś się wydaje, że e-booki w no-
wo uruchomionej księgarni Allegro powinny być tańsze niż gdzie indziej, 
niestety się rozczaruje – są tak samo drogie – napisano wówczas w serwisie 
Dziennik Internautów191.

Latem 2013 roku w wyniku współpracy serwisów Ebooki.allegro.pl i Lu-
bimyczytać.pl powstała platforma konkursowa o nazwie Lubimye-czytać.
pl, w całości poświęcona tematyce e-booków i czytników. 

W kolejnych miesiącach działalność operacyjna sklepu została zawieszo-
na. Sprzedaż e-książek na Allegro wznowiono w lutym 2015 roku, i oparto 
na e-bookowej platformie z dostępem do 55 tys. ofert na e-booki, przygo-
towanych przez trzy księgarnie: Lideria (oferta ograniczona tylko dla Pol-
ski), Virtualo i Ebookpoint192. Nowa platforma Allegro jest według mnie naj-
ciekawszą innowacją na polskim rynku e-booków od wielu miesięcy. Firma 
zabrała się za to, w czym jest najlepsza – czyli pośrednictwo i agregowanie 
ofert. I mają szansę pokonać to, co jak dotąd było największą bolączką pol-
skiego rynku – czyli zbudowanie świadomości e-booków wśród czytelników 
książek papierowych. Jeśli książki elektroniczne pojawiają się obok „zwy-

[[ 191. Za: di.com.pl/tagi/ebookiallegropl.
[[ 192. „Platforma Allegro”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 27 lutego 2015.
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kłych” – to wiele osób po raz pierwszy dowie się, że takie wersje istnieją i że 
często są tańsze (no, fakt że nie zawsze, więc tutaj zestawienie będzie bolesne 
dla cen niepromocyjnych). Zobaczą, że kupno e-booka to prosta sprawa i że 
można go szybko zacząć czytać, nie tylko na czytniku – będzie też aplika-
cja na telefony i tablety. Tutaj zyskają wszyscy. Dla księgarni jest to szansa 
na zwiększenie bazy klientów, bo przecież dzięki platformie mogą dotrzeć 
do setek tysięcy potencjalnych czytelników. Allegro wchodzi na nowy rynek 
i przygotowuje się na wypadek mitycznego debiutu Amazonu. A czytelnicy 
mają jeszcze większy wybór – komentował zalety platformy Robert Drózd 
z bloga Świat Czytników193, który jednak w podsumowaniu rynku książki 
elektronicznej w Polsce za 2015 rok zauważył, że po początkowym sukcesie 
platforma zdecydowanie wyhamowała w kolejnych miesiącach194.

Renesans e-booków na Allegro okazał się prawdziwym sukcesem wi-
zerunkowym i komercyjnym. Premierę nowej platformy uwieńczyło nie-
zwykłe wydarzenie wydawnicze – premiera powieści „Starości Aksolotla” 
Jacka Dukaja, przygotowanej specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia 
i wydanej wyłącznie w wersji cyfrowej. W dodatku w bardzo bogatej opra-
wie multimedialnej i graficznej, prezentującej możliwości, jakie daje książka 
cyfrowa – dzięki czemu o „Starości Aksolotla” pisano w internecie i pra-
sie, omawiano w radio i telewizji. Co więcej, w ciągu czterech pierwszych 
tygodni sprzedaży powieść „Starości Aksolotla” Jacka Dukaja rozeszła się 
w nakładzie 8,5 tys. egz.

Według znawców rynku e-ksiażek, na wysoką sprzedaż miała wpływ 
także korzystna cena. W ciągu kilku tygodni od premiery w internecie nie 
ukazała się ani jedna piracka wersja e-booka „Starość Aksolotla”. Jak widać, 
problem nielegalnych obiegów treści można rozwiązać liberalnym podej-
ściem do zabezpieczeń, korzystną dla klienta polityką cenową oraz wygodą 
zakupów. Według Krzysztofa Gutowskiego z Plagiat.pl, firmy monitorującej 
serwisy hostingowe, o braku pirackich wersji e-booka zadecydowała: do-
bra relacja ceny do wartości, którą się za nią otrzymuje. Spowodowało to, że 
nawet na pirackich forach osoby, pytające się skąd można pobrać za darmo, 
spotykały się z reakcją‚ nie wygłupiaj się, żal ci kilku złotych?195.

[[ 193. „Sukces Allegro i Jacka Dukaja”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 21 kwietnia 2015.
[[ 194. Paweł Waszczyk „Stabilny rozwój”, „Biblioteka Analiz” nr 2/2016.
[[ 195. „Sukces Allegro i Jacka Dukaja”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 21 kwietnia 2015.
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16 Koobe.pl

Koobe Sp. z o.o.
31-752 Kraków, ul. Kornela Makuszyńskiego 4
tel. (12) 345 43 94, e-mail kontakt@koobe.pl

Mała księgarnia o dziwnej nazwie, ale sporym potencjale – dopracowanie 
graficzne, promowanie mniej znanych, lecz ciekawych autorów, konkursy. 
Wysyłka na Kindle i Dropboksa. W zakresie książek z głównego nurtu ofer-
ta jest już słabsza, m.in. brak multiformatu. Przyjemna w nawigacji, dobre 
ceny. Brak czytelni on-line – tak o Koobe pisali jurorzy rankingu magazy-
nu „Press” w 2013 roku196.

Koobe dysponuje ofertą ok. 15 tys. tytułów, współpracuje m.in. z PDW 
i Virtualo. Działalność firmy skupia się na trzech obszarach życia książki 
elektronicznej:

1. Współpracy z wydawnictwami – Koobe oferuje partnerom usługę 
sprzedaży istniejących e-booków wydawnictwa oraz konwersji tra-
dycyjnych książek do postaci elektronicznej;

2. Współpracy z autorami – Koobe oferuje pełen zakres działań związa-
nych z przygotowaniem wydania e-książki – redakcję, korektę tekstu, 
a następnie wydanie pełnowartościowej książki elektronicznej wraz 
z oprawą graficzną, a także wsparcie promocyjne;

3. Współpracy z dystrybutorami.

[[ 196. „Top 15 księgarni e-booków”, „Press” nr 7-8/2013.
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eClicto.pl

Infover Sp. z o.o. S.K.A.
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
tel. (22) 212 29 00, (41) 312 29 00, tel. kom. 0 500 938 900, e-mail office@eclicto.pl

Różnorodna oferta zamordowana przez fatalne user experience. Ta księgar-
nia jest jak telefonia komórkowa w czasach walizkowych Centerteli: zero sek-
su, zero litości dla nietechnicznego użytkownika. Zanim zaczniesz z przy-
jemnością czytać, musisz odkryć, czym różni się eClicto Android od Manager 
eClicto i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego większość tytułów występuje 
w tym sklepie pod kilkoma postaciami (czyli czym się różni DRM od znaku 
wodnego?). A chciałeś po prostu kupić e-książkę. Przeciętna aplikacja mo-
bilna, serwis WWW ani oferta również niczym nie porywają. Tylko jedna 
forma płatności. Brak oferty na Kindle i iOS – krytykują eksperci197.

Pisaliśmy już w poprzedniej edycji „Rynku książki w Polsce” o nieuda-
nym wejściu na rynek polskiego (a w rezultacie wyprodukowanego w Azji) 
czytnika eClicto firmy Kolporter. Dziś eClicto to system, dzięki któremu 
pliki można uruchamiać na czytniku oraz na komputerze, na którym zo-
stał zainstalowany Manager eClicto, także na przenośnych urządzeniach 
(telefonach i tabletach) z systemem operacyjnym Android. Główny problem 
serwisu to brak strategii rozwoju systemu sprzedaży publikacji elektronicz-
nych. Serwis wystartował bardzo wcześnie, bo jesienią 2009 roku, i od razu 
ze swoim czytnikiem – stosunkowo drogim jak na oferowane funkcjonal-
ności i w czasach, kiedy rynek e-booków był jeszcze bardzo słabo rozwinię-
ty. Można powiedzieć, że obok Virtualo i Nexto, eClicto przecierało szlaki 
i budowało e-rynek książek w Polsce. Od początku jednak niezbyt konse-
kwentnie, bez zaangażowania odpowiednich środków w rozwój narzędzi 
informatycznych. Początkowo właścicielem serwisu była firma Kolporter 
Info S.A., po zmianie nazwy w 2011 roku – Infover Sp. z o.o.

Firma nadal sprzedaje swój bardzo już przestarzały czytnik eClicto 
w wysokiej cenie 499 zł, w ofercie jest też tablet eClicto 10.1 (699 zł).

[[ 197. Ibid.
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Tradycyjnie za książkę importowaną uznaje się przede wszystkim publi-
kacje obcojęzyczne wydane poza granicami kraju. Segment ten wyróżnia 
się przede wszystkim bogactwem oferty – potencjalnie obejmuje on w za-
sadzie wszystkie możliwe typy publikacji.

Pod względem realizowanych przychodów największy udział w segmencie 
ma oferta publikacji edukacyjnych, w ramach której najważniejszą rolę odgry-
wają książki do nauki języków obcych oraz publikacje fachowe i naukowe, skie-
rowane do specjalistów różnorodnych dziedzin, jak również użytkowników 
treści akademickich – kadry naukowej, wykładowców i studentów. W związku 
z powyższą charakterystyką w analizie bieżącej kondycji segmentu kluczową 
rolę odgrywa przegląd podmiotów specjalizujących się w dystrybucji publikacji 
specjalistycznych, akademickich i naukowych (głównie z takich dziedzin jak: 
informatyka, medycyna, politologia, prawo), jak również wielu rozproszonych 
importerów beletrystyki czy oferty turystycznej (mapy i przewodniki).

W punkcie centralnym działalności o takiej charakterystyce znajduje 
się wydawca, który pełni jednocześnie rolę importera, zarówno drukowa-
nych książek w językach obcych, treści, jak i biznesowego oraz edukacyj-
nego know-how.

Często taką rolę spełnia polska spółka wydawnicza, powiązana kapitałowo 
z wydawniczymi międzynarodowymi koncernami, która oferuje do sprze-
daży szeroką gamę tytułów z zagranicznymi numerami ISBN, wyproduko-
wanych w różnych częściach świata, choć najczęściej w angielskim obszarze 
językowym, a podwójna rola wydawcy-importera, który dysponuje też własną 
– polską – ofertą tytułową, zaciera rynkowy obraz i bardzo utrudnia ilościo-
we i wartościowe analizy rzeczywistego importu książek do Polski.

Ofertę zagranicznych firm wydawniczych z sektora nauczania języków 
obcych, można podzielić na trzy kategorie:

1. tytuły przygotowane przez polskich autorów i wydane z polskimi nu-
merami ISBN,

2. tzw. lokalizacje, czyli tytuły przygotowane z myślą o polskim czytel-
niku, ale wykorzystujące materiał źródłowy oryginalnego podręcz-
nika czy słownika – tutaj spotykamy zarówno książki z polskimi, jak 
i obcymi numerami ISBN,
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16 3. książki sprowadzane z zagranicy i sprzedawane w Polsce w wersjach 
oryginalnych.

Pod względem liczby tytułów dominuje trzecia grupa. Jak już wspo-
mniano, znaczna część wydawniczego importu dotyczy publikacji o cha-
rakterze edukacyjnym, w praktyce koncentruje się wokół oferty językowej, 
zarówno tej wykorzystywanej w ramach systemu kształcenia ogólnego, 
nauczania w szkołach językowych, a także edukacji wyższej czy samoroz-
woju zawodowego.

Od początku bieżącej dekady rozwój importu materiałów edukacyjnych 
stymulowała reforma podstawy programowej nauczania ogólnego, którą 
zapoczątkowano w 2009 roku, a która skutkowała m.in. zwiększeniem ko-
niunktury na nowe podręczniki także do nauki języków obcych. Począwszy 
od 2014 roku znaczna część podręczników i pomocy z zakresu nauki języków 
obcych oferowana jest szkołom w formie pakietów edukacyjnych, złożonych 
z materiałów (podręczników i ćwiczeń) jednego lub kilku wydawnictw, co 
negatywnie odbija się na realizowanej marży, choć jednocześnie często eli-
minuje koszty pośrednictwa, zwłaszcza w obszarze detalicznym.

Lata 2014-2015 to gwałtowny spadek przychodów ze sprzedaży książek do 
nauki języków obcych, co wpłynęło na całkowity obraz wartości importu pu-
blikacji do Polski. W 2013 roku sprzedaż książek importowanych do nauki 
języków obcych osiągnęła wartość 170 mln zł, by w 2014 roku spaść o 21 proc., 
do 134 mln zł i w 2015 roku o kolejnych 22 proc. – do zaledwie 105 mln zł. 
Jeżeli kwoty te skonfrontujemy z budżetem asygnowanym przez MEN na 
pomoce szkolne, który w 2015 roku wynosił 25 mln zł, na pierwszy plan wy-
suwa się straszliwa dysproporcja występująca w tym zakresie między realia-
mi rynku a propozycjami polskiego rządu. Jej usytuowania należy poszuki-
wać przede wszystkim w nakładach finansowych, przeznaczonych na zakup 
materiałów ćwiczeniowych, w tym ćwiczeń językowych. Język obcy wymaga 
ćwiczenia i to od jego częstotliwości wprost zależą postępy w nauce. W nauce 
języka mamy połączenie wiedzy i umiejętności. Za małe kwoty na ćwiczenia 
wpływają na ich objętość, a zatem ofertę w zakresie liczby niezbędnych po-
wtórzeń przerabianego materiału. Zbyt mała ilość materiału do ćwiczeń na 
lekcjach, czy w domu, wpłynie na konieczność sięgnięcia przez nauczycieli czy 
rodziców po dodatkowe rozwiązania. Widać już zresztą pierwsze efekty tego 
zjawiska w postaci coraz szybszego rozwoju rynku prywatnych szkół języko-
wych – przekonuje Marek Jakimowicz, wiceprezes zarządu Pearson Central 
& Eastern Europe198. W rezultacie zmian wprowadzonych w 2014 roku, ry-
nek został de facto siłowo zmuszony do samoograniczenia. 

[[ 198. Rozmowa z Markiem Jakimowiczem, wiceprezesem zarządu Pearson Central & Eastern 
Europe, „Biblioteka Analiz” nr 21/2016.
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Zasadnicze przemiany nastąpiły w ostatnich latach również w sektorze 
pochodzących z importu publikacji pozaszkolnych.

Za takim scenariuszem stoją jednak nie zmiany systemowe, a głębo-
ka rewolucja cywilizacyjna, która na naszych oczach wciąż się dokonuje, 
zwłaszcza w obszarze technologii, w tym dynamiczny rozwój technik ko-
munikacyjnych i ich implementacja w obszarze handlu w sieci.

Stopniowo postępujący rozwój indywidualnego importu zagranicznej 
produkcji wydawniczej do Polski wiąże się z otwarciem się rodzimych kon-
sumentów na bezpośrednie pozyskiwanie treści – zarówno w formie dru-
kowanej, jak i cyfrowej – w zagranicznych sklepach platformach interne-
towych.

Liderem tego segmentu jest oczywiście globalny potentat rynku e-co-
mmerce, czyli Amazon. Z biegiem lat w Polsce coraz popularniejsze sta-
wały się zakupy za pośrednictwem bazowej platformy giganta e-handlu, 
czyli Amazon.com, które coraz częściej ogniskowały się na domenie Ama-
zon.co.uk, a w ostatnich latach także Amazon.de, czyli niemieckiej od-
słonie sprzedażowej platformy. Jesienią 2016 roku to ta ostatnia stała się 
kolejnym przyczółkiem Amazona do pozyskiwania środków należących 
do polskich konsumentów. Stało się tak za sprawą inwestycji w opraco-
wanie polskojęzycznej wersji Amazon.de, która działalność rozpoczęła 
18 października.

Dokładnie tak jak przypuszczałem kilka miesięcy temu, nie jest to „pol-
ski Amazon”, a po prostu tłumaczenie sklepu Amazon.de. Rok temu strona 
przetłumaczona została na angielski, niedawno na niderlandzki i dzisiaj na 
polski – pisze w komentarzu do tego wydarzenia Robert Drózd, autor bloga 
Świat Czytników199. Z okazji tej premiery w niemieckim e-sklepie obniżo-
no próg darmowej przesyłki do 39 EUR.

Jednocześnie Amazon.de dysponuje obecnie ofertą (dzięki współpracy 
dystrybucyjnej z firmą Azymut) kilkudziesięciu tysięcy tytułów książko-
wych w języku polskim.

Do powyższych czynników determinujących kondycję książkowego im-
portu dochodzi istotna kwestia wtórnego obiegu publikacji. Zjawisko to 
charakteryzuje dodatnia dynamika rozwojowa, a w polskich warunkach 
pozycję największego gracza w tym zakresie zajmuje serwis aukcyjny Al-
legro, a także – choć w znacznie mniejszym stopniu – Ebay o międzyna-
rodowym charakterze oraz wspominany Amazon z ogromną ofertą anty-
kwaryczną, często w cenach: 0,01 USD, 0,01 EUR czy 0,01 GBP (plus koszty 
wysyłki). Te platformy sieciowe właściwie zastąpiły tradycyjne antykwariaty 

[[ 199. Za: „Amazon ruszył ze stroną po polsku! Darmowa wysyłka od 39 euro”, www.
swiatczytnikow.pl.
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16 z ofertą publikacji importowanych (może poza typowymi czytadłami i ro-
mansami).

Przychody w segmencie importu publikacji (bez prasy) spadły w 2014 ro-
ku o 10,5 proc. – z 277 mln do 248 mln zł. W 2015 roku zanotowano kolejny 
spadek – tym razem o niespełna 10 proc. – do 248 mln zł.

Z uwagi na fakt, iż większość transakcji realizowanych jest w dola-
rach lub euro, należy dokonać porównania w przeliczeniu na te waluty. 
I tak w przypadku dolara amerykańskiego spadek wyniósł blisko 20 proc., 
a w przypadku euro – 9,5 proc.200

Sytuację segmentu obrazuje tabela.

Wartość importu książek w poszczególnych walutach w latach 2001-2015

Lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obroty  
w mln PLN

144 149 157 168 186 190 198 218 241 247 254 269 277 248 224

Obroty  
w mln USD 

35 37 40 46 57 61 71 90 77 82 75 83 77 71 57

Obroty  
w mln EUR

39 39 36 37 47 49 52 62 56 62 57 64 66 58 53

Obroty w mln PLN Obroty w mln USD Obroty w mln EUR

144 149 157 168 186 190 198
218

241 247 254 269 277
248

224

35

37

40 46 57 61 71 90 77 82 75 83 87 71 57

39

39

36 37 47 49 52 62 56 62 57 64 66 58 53

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jak już wspomniano, zdecydowanie najbardziej lukratywnym segmen-
tem rynku jest sektor podręczników do nauczania języków obcych, jego 
kondycja nieuchronnie decydować będzie także o przyszłym obrazie ca-
łego rynku.

Niemniej jednak popyt na publikacje importowane wciąż wzrasta, ro-
śnie także liczba Polaków komunikatywnie posługujących się jednym lub 
dwoma dodatkowymi językami. Jednak w coraz mniejszym stopniu popyt 
na tego typu publikacje pomocnicze zaspokajany jest przez importerów, 

[[ 200. Średnioroczny kurs dolara w NBP w 2015 roku wyniósł 3,90 zł (3,50 zł w 2014 roku), 
a euro 4,26 zł w 2014 i 2015 roku.
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a w coraz większym przez sprzedaż on-line, jak również polskie oddziały 
międzynarodowych koncernów.

W tym obszarze w Polsce działają spółki takie jak: Pearson Education, 
Macmillan, Klett, czy najmłodsza z nich – MM Publications (polska spół-
ka należąca do Oxford University Press).

Niektóre firmy, wcześniej specjalizujące się w imporcie, wprowadza-
ły w ostatnich latach do oferty serie wydawnicze publikowane w koedy-
cji z zagranicznymi partnerami. Taką drogę rozwoju wybrały m.in. Egis 
(koedycje z Express Publishing), Nowela (własne tytuły do hiszpańskiego 
i francuskiego, uzupełniające ofertę importowaną) czy Elite (podręczniki 
do hiszpańskiego). Ponadto wyłączną dystrybucję materiałów do nauczania 
języka niemieckiego marki Cornelsen na polskim rynku prowadzą Wydaw-
nictwa Szkolne i Pedagogiczne, a polski oddział firmy Macmillan zajmuje 
się sprzedażą niemieckojęzycznej oferty z logo Hueber.

Poza publikacjami edukacyjnymi i fachowymi największym zainteresowa-
niem cieszą się oryginalne edycje prozy światowej – klasyki i czołowych bieżą-
cych bestsellerów, w tym w coraz większym stopniu także literatura młodzie-
żowa, czy popularne readersy. Pełnią one funkcję prostej lektury ćwiczeniowej 
wspomagającej naukę języka na różnych poziomach zaawansowania.

Na rynku stacjonarnym importowaną beletrystykę oferują m.in.: salony 
sieci Empik, Matras, księgarnie sieci Polanglo, Bookland.net, Omnibus, ale 
również firmy takie jak Internews czy ABE-IPS i coraz mniej liczne nieza-
leżne księgarnie językowe.

Według szacunków, na polskim rynku książki oferta tytułów importowa-
nych kształtuje się między 200 a 250 tys. pozycji, z czego tylko ok. 10 proc. 
jest fizycznie dostępnych w specjalistycznych księgarniach (Polanglo, ABE- 
-IPS, Columbus, Lamar, Inter Book, American Bookstore, Elite, Nowela 
i nni). Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 40 księgarń oraz grupa blisko 100 
wydzielonych punktów sprzedaży książek importowanych. Księgarnie te 
zamawiają u importerów zwykle po kilka egzemplarzy tytułu. Ofertę uzu-
pełniają dostępne dla czytelników katalogi zagranicznych wydawnictw oraz 
oferta księgarń internetowych i serwisów aukcyjnych. Szacunkowa wielkość 
przychodu ze sprzedaży książek sprowadzanych z zagranicy dla odbiorców 
indywidualnych wynosi 40 mln zł. Do tego należy doliczyć – niestety spa-
dającą wartość zamówień klientów zbiorowych – bibliotek, instytutów PAN 
i innych instytucji naukowo-badawczych – szacowaną na ok. 30 mln zł.

Jeżeli za publikacje z importu uznamy wszystkie książki sprzedawane 
w Polsce z obcymi numerami ISBN, wartość rynku w 2015 roku spadła 
o blisko 10 proc., do 224 mln zł (rok wcześniej szacowana była na 248 mln, 
a dwa lata wcześniej na 277 mln zł). Jednak jeśli za import uznamy tylko 
sprzedaż publikacji sprowadzanych z zagranicy od firm, które nie prowadzą  
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16 w Polsce działalności gospodarczej (w tym sprzedaży on-line do Pol-
ski), wówczas wartość importu w 2014 roku wyniosła 112 mln zł (wzrost 
o 4,7 proc.), a w 2015 roku wzrosła do 117 mln zł, notując 3 proc. wzrostu.

Tradycyjnie już największy udział w rynku ma import publikacji z Wiel-
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w drugiej kolejności z Niemiec, 
w dalszej z: Francji, Hiszpanii, Rosji. Ponad 2/3 wartości importu stanowią 
książki do nauki języków obcych, resztę – publikacje naukowe, w niewiel-
kim stopniu beletrystyka. Ponad 95 proc. to import ze strefy euro i funta 
szterlinga, a także dolarowej.

Wiele firm zajmujących się importem książek uzupełnia swoje przychody, 
sprowadzając także prasę i specjalistyczne periodyki (przodują w tym m.in.: 
ABE-IPS, Internews, Ars Polona). Ponadto niektóre podmioty, jak na przykład 
ABE-IPS oferują swoim klientom dostęp do fachowych płatnych serwisów in-
ternetowych oraz do wydań elektronicznych czasopism z całego świata.

Prognoza na następne lata to spadki sprzedaży stacjonarnej dla odbior-
ców indywidualnych i sprzedaży książek importowanych do nauki języ-
ków obcych oraz utrzymujący się dwucyfrowy procentowo wzrost sprze-
daży realizowanej on-line.

Wartość sprzedaży książek importowanych w latach 2001-2015 (w mln zł)

Lata 20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Sprzedaż dla odbiorców
zbiorowych

20 20 20 22 23 24 26 29 35 35 34 35 35 32 30

Sprzedaż dla odbiorców
indywidualnych

14 15 15 17 19 22 23 24 27 29 31 33 34 38 40

Zamówienia przez 
internet

1 2 3 3 5 8 10 22 25 27 30 34 38 44 49

Sprzedaż książek
importowanych do nauki
języków obcych

109 112 119 126 139 136 139 143 154 156 159 167 170 134 105

Razem 144 149 157 168 186 190 198 218 241 247 254 269 277 248 224

Eksport

Obecnie obsługa zamówień klientów zagranicznych na polską produkcję 
wydawniczą ma charakter rozproszony, choć przez kilkadziesiąt lat eks-
port polskich publikacji był zdominowany przez dwie firmy – Ars Polona 
i ORPAN. W tym zakresie najbardziej aktywne są obecnie poszczególne 
podmioty wydawnicze, ale także wyspecjalizowane księgarnie wysyłkowe 
i księgarnie polonijne.
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Od ponad dekady stale i dynamicznie rośnie także udział czołowych 
polskich sklepów internetowych, jak Empik.com, Bonito.pl czy podmiotów 
prowadzących sprzedaż poprzez serwis aukcyjny Allegro.pl, choć jeszcze 
kilka lat temu dominującą pozycją w tym obszarze cieszył się Merlin.pl, 
który wraz z utratą stabilności biznesowej utracił również miejsce w ob-
szarze internetowej dystrybucji książek.

Obecnie w czołówce firm, tradycyjnie zajmujących się eksportem książek, 
znajdują się podmioty takie jak: Ars Polona, Lexicon, Europress czy IPS, które 
współpracują przede wszystkim z bibliotekami i instytucjami naukowymi.

Według szacunków, całkowita wartość eksportu książek (łącznie z eks-
portem realizowanym przez wydawców) jest w ostatnich latach stabilna 
i sięga 35-38 mln zł.

Stały wzrost sprzedaży polskich książek dla klientów przebywających za 
granicą notują z kolei platformy sprzedaży publikacji elektronicznych. Do-
tyczy to zarówno książek audio, jak i e-booków. Niestety, ten segment ryn-
ku, borykający się z konkurencją, jaką stanowią dla niego pirackie systemy 
dystrybucji nieautoryzowanych treści, pozbawiony jest większych szans na 
dynamiczny biznesowy i ekonomiczny rozwój.

Wartość eksportu książek w poszczególnych walutach w latach 2001-2015

Lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obroty  
w mln PLN

16 17 18 17 20 22 25 25 29 29 31 32 35 36 38

Obroty  
w mln USD

4 4 5 5 6 7 9 10 9 10 9 10 11 10 10

Obroty  
w mln EUR

4 4 4 4 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9

16 17 18 17 20 22 25 25
29 29 31 32 35 36 38

4 4

5 5 6 7 9 10 9 10 9 10 11 10 10
4 4

4 4 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obroty w mln PLN Obroty w mln USD Obroty w mln EUR

Na następnych stronach przedstawimy najważniejszych importerów 
i eksporterów książek.
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13 ABE-IPS Sp. z o. o.

00-855 Warszawa, ul. Grzybowska 37A
tel. (22) 654 06 75, faks (22) 652 07 67
www.abe.pl, e-mail info@abe.pl

Firma powstała z połączenia, w 2011 roku, dwóch podmiotów: ABE Mar-
keting i International Publishing Service. Od tego czasu jest niekwestio-
nowanym liderem rynku publikacji importowanych, zwłaszcza fachowych 
i naukowych.

Roczne przychody ze sprzedaży szacować można na 40-45 mln zł. Za-
trudnia ok. 50 osób.

Firma współpracuje z grupą ponad 300 wydawnictw edukacyjnych i pro-
fesjonalnych na całym świecie. Katalog dostępny na stronie internetowej 
zawiera ok. 12 mln publikacji. Na bieżąco dostępny jest zasób liczący ok. 
30 tys. publikacji.

ABE-IPS zaopatruje przede wszystkim biblioteki wyższych uczelni, in-
stytutów naukowo-badawczych i innych przedsiębiorstw bardzo rozma-
itego typu. Ponadto firma realizuje zamówienia indywidualne, oferując 
możliwość sprowadzenia wszystkich publikacji dostępnych na światowym 
rynku wydawniczym.

Ofertę książkową uzupełnia wybór ponad 60 tys. czasopism naukowych 
w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Od lat firma aktywnie rozwija 
również ofertę publikacji elektronicznych, fachowych baz danych i specjali-
stycznych płatnych serwisów on-line takich dostawców wiedzy fachowej.

W zakresie obsługi zamówień firma dysponuje grupą sześciu przedsta-
wicieli handlowych odpowiedzialnych za dystrybucję w wybranych regio-
nach kraju.
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Centrala Handlu Zagranicznego Ars Polona S.A.

03-933 Warszawa, ul. Obrońców 25
tel. (22) 509 86 09, faks (22) 509 86 10
www.arspolona.com.pl, e-mail arspolona@arspolona.com.pl

Oferta eksportowa CHZ Ars Polona liczy ok. 7000 tytułów książkowych. 
Spółka specjalizuje się w imporcie i eksporcie publikacji naukowych (ksią-
żek, czasopism, wydawnictw multimedialnych) z dziedzin takich jak: archi-
tektura, design, ekonomia, informatyka, lingwistyka, literatura, medycy-
na, militaria, nauki społeczne, nauki ścisłe i technika, rolnictwo, ekologia, 
sport i turystyka, sztuka, technika i przemysł, weterynaria.

W ofercie importowej dostępne są publikacje takich oficyn jak: Elsevier, 
Oxford University Press, Springer, Palgrave, Macmillan, Hart Publishing, 
Berg, Bloomsbury Academic. Firma jest wyłącznym przedstawicielem han-
dlowym Biura Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich EuROP na 
terenie Polski oraz współpracuje z innymi organizacjami międzynarodo-
wymi jak: Bank Światowy, WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), OECD 
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), FAO (Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), Rada Europy. Współ-
pracuje z kilkoma tysiącami odbiorców (biblioteki, szkoły, placówki nauko-
we i uniwersyteckie, banki i instytucje finansowe, instytucje administracji 
państwowej w kraju i za granicą).

Ostatnie znane przychody firmy dotyczą 2014 roku i wyniosły wówczas 
9,74 mln zł, wobec 10,01 mln zł rok wcześniej.
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16 Bookland.net Sp. z o.o.

01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 15/17
tel. (22) 632 23 43, faks (22) 632 23 52
www.bookland.com.pl, www.eduarena.pl, e-mail office@bookland.com.pl

Przez lata roczne przychody firmy utrzymywały się na poziomie 40 mln zł. 
Na początku 2015 roku firma Bookland.net została przejęta przez Platfor-
mę Dystrybucyjną Eduksiążka, której była współzałożycielką. Jednocześnie 
firma zlikwidowała trzy spośród swoich księgarń językowo-edukacyjnych 
(Warszawa, Łódź, Kielce).

Firma prowadzi też własną księgarnię internetową (Eduarena.pl), której 
asortyment obejmuje: rozległą ofertę materiałów do nauki języków obcych 
oraz szeroki wachlarz polskojęzycznych materiałów edukacyjnych, w tym 
podręczniki szkolne, zawodowe i akademickie, także materiały metodycz-
ne i publikacje słownikowe.

Polanglo Sp. z o.o.

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20
tel. (22) 535 17 40, faks (22) 535 17 66
www.polanglo.pl, e-mail polanglo@polanglo.pl

W 2016 roku firma Polanglo obchodzi jubileusz 25-lecia działalności na 
polskim rynku książki. Jako wyłączny dystrybutor publikacji Oxford Uni-
versity Press jest również niekwestionowanym liderem segmentu publika-
cji importowanych.

Poza OUP na asortyment firmy w obszarze sprzedaży detalicznej skła-
dają się także publikacje innych wydawców językowych: Pearson, Macmil-
lan, Express Publishing, Cambridge University Press, Duden, Le Robert, 
CLE Internationale, Didier i wielu innych z: USA, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Francji, Włoch i Hiszpanii oraz polskich wydawców książek lingwi-
stycznych.
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W ofercie firmy dostępne są: podręczniki szkolne, materiały dla nauczycie-
li, książki językowe, beletrystyka, książki dla dzieci, gry, puzzle i zabawki.

Od wielu lat Polanglo prowadzi także sprzedaż publikacji podręczni-
kowych i ogólnoedukacyjnych czołowych polskich oficyn, jak Nowa Era, 
WSiP, WSZ PWN, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Operon, Macmil-
lan, LektorKlett. Dysponuje siecią blisko 20 przedstawicieli handlowych, 
prowadzi kilka regionalnych oddziałów sprzedaży hurtowej oraz kilka-
naście własnych księgarń, choć w szczytowym okresie ich liczba przekra-
czała 40.

Detaliczną sprzedaż internetową prowadzi za pośrednictwem ogólno-
asortymentowych e-sklepów: Edugaleria.pl oraz Ksiazki.org.

Co-Liber Dom Handlowo-Wydawniczy Sp. z o.o.

00-095 Warszawa, Pl. Bankowy 4
tel./faks (22) 828 05 88
www.coliber.waw.pl, e-mail ksiegarnia@coliber.waw.pl

Księgarnia Wydawnictw Importowanych Co-Liber Sp. z o.o. istnieje od 
1992 roku. W bieżącej ofercie księgarni dostępnych jest ok. 30 tys. tytułów 
renomowanych wydawnictw światowych jak: Wiley, McGraw-Hill, Palgra-
ve, Oxford, Cambridge, Pearson, Cengage.

Specjalizuje się w sprowadzaniu książek z zagranicy w języku angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Oferuje także największy w Polsce wy-
bór książek do nauki chińskiego, japońskiego i arabskiego oraz języków mniej 
popularnych jak: wietnamski, koreański, hindi, hebrajski, udu, suahili.

W ofercie dostępne są publikacje z zakresu: beletrystyki, literatury fak-
tu (biografie, życiorysy), a ponadto książki naukowe i popularnonauko-
we, nie tylko z zakresu literatury i podręczników językowych, ale także 
anglojęzyczne książki ekonomiczne, książki prawnicze, filozoficzne, hi-
storyczne, audiobooki, angielskie książki dla dzieci i wiele innych. Firma 
realizuje zamówienia klientów indywidualnych oraz dużych firm, insty-
tucji i uczelni.
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16 Columbus

50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 57-58
tel./faks (71) 341 80 67
www.columbus.com.pl, e-mail columbus@columbus.com.pl

Columbus istnieje od 1990 roku. Firma prowadzi sprzedaż książek do na-
uki języków obcych (ponad 30 języków). Importuje książki takich wydaw-
nictw jak: HarperCollins, Cobuild, Penguin, Random House, Bookmart 
oraz współpracuje z obecnymi na polskim rynku edytorami: Pearson Edu-
cation, Macmillan, Express Publishing, Cambridge University Press. Pod 
adresem Columbus.com.pl prowadzi księgarnię internetową. Zatrudnia 
ponad 10 osób. W strukturze firmy działa hurtownia oraz księgarnia we 
Wrocławiu. Oferta liczy ok. 20 tys. tytułów.

Elite Księgarnie Hiszpańskie

02-025 Warszawa, ul. Tarczyńska 1
50-076 Wrocław, ul. Szajnochy 5
tel./faks (22) 668 83 48, tel. (12) 292 10 95, (71) 302 77 76
www.ksiegarniahiszpanska.pl
e-mail info@ksiegarnia-hiszpanska.com.pl, ksiegarnia.hiszpanska@e-lite.pl, wroc-
law@ksiegarniahiszpanska.pl

W strukturze firmy działają obecnie dwie księgarnie – w Warszawie i Wro-
cławiu. Placówka w Warszawie działa od 1995 roku. Filia wrocławska po-
wstała w 2012 roku. Elite zajmuje się importem książek bezpośrednio 
z Hiszpanii i Portugalii. W ofercie dostępne są głównie podręczniki i po-
moce naukowe, ale także literatura i czasopisma – łącznie ok. 10 tys. tytu-
łów. Warszawski salon liczy 60 mkw., a wrocławski 70 mkw. Poza sprzedażą 
książek Elite prowadzi działalność dydaktyczną – współpracuje z hiszpań-
skimi wydawnictwami, organizując szkolenia dla nauczycieli hiszpańskie-
go. Roczne obroty firmy kształtują się na poziomie ok. 2 mln zł. Oprócz 
właścicielki w księgarniach pracuje pięć osób.
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English Unlimited Sp. z o. o.

81-844 Sopot, ul. Armii Krajowej 73
tel. (58) 555 57 00
www.eu.com.pl, e-mail hurt@eu.com.pl

Firma English Unlimited istnieje od 1989 roku. Głównym obszarem jej 
działalności jest prowadzenie Szkoły Języków Obcych English Unlimited, 
jednej z najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Firma prowadzi m.in. 
stacjonarną hurtownię oraz trzy księgarnie (Gdańsk, Gdańsk-Wrzeszcz, 
Gdynia). W ofercie dominują materiały do nauki języków obcych (podręcz-
niki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, książki do nauki gramatyki i słow-
nictwa, słowniki, testy i zadania sprawdzające wiedzę, testy i podręczniki 
przygotowujące do egzaminów Cambridge oraz innych języków, książki 
metodyczne, podręczniki z działu Business, literatura piękna w wersji ory-
ginalnej i uproszczonej, opowiadania i powieści w wersji uproszczonej na 
każdym poziomie zaawansowania, albumy, mapy i przewodniki, CD, DVD 
i programy multimedialne).

Prowadzi również import wydawnictw brytyjskich, amerykańskich 
i niemieckich. Firma prowadzi także dwie księgarnie językowe, zlokalizo-
wane w: Gdańsku (ul. Podmłyńska 10) Gdańsku Wrzeszczu (ul. Dmow-
skiego 4).

Inter Book

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 27
tel./faks (12) 632 10 08
www.interbook.com.pl
e-mail biuro@interbook.com.pl, j.stronski@interbook.com.pl

Właścicielką istniejącej od 1990 roku firmy Inter Book jest Marta Barańska. 
Inter Book jest najstarszą istniejącą lingwistyczną księgarnią w Krakowie. 
Prowadzi ścisłą współpracę z oficynami: Pearson Education, Oxford Uni-
versity Press, Macmillan, Express Publishing, Cambridge University Press, 
Hueber Verlag. Jest też bezpośrednim importerem wydawnictw: Penguin, 
Faber&Faber, Ladybird, HarperCollins, Virago, Dorling Kindersley i Aba-
kus. Inter Book zaopatruje szkoły, uczelnie oraz klientów indywidualnych. 
Dużą część oferty stanowią materiały do nauki języków obcych, tj. słowniki, 
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16 leksykony, encyklopedie, wydawnictwa multimedialne, literatura, a także 
pozycje metodyczne i do nauki języków: angielskiego, niemieckiego, hisz-
pańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego a także notatniki i kalen-
darze firmy Moleskine.

Łączna oferta to ok. 10 tys. tytułów eksponowanych na powierzchni 30 
mkw. Pod adresem www.interbook.com.pl działa także firmowy sklep in-
ternetowy. W firmie, oprócz właścicielki, pracują dwie osoby.

Internews Spółka Jawna

01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 15/17
tel./faks (22) 632 66 12, 632 55 21
www.internews.pl, www.wojenna.pl 
e-mail inter@internews.pl

Firma Internews istnieje od 1989 roku. Specjalizuje się w imporcie i dys-
trybucji czasopism oraz książek obcojęzycznych. Prowadzi także sprze-
daż dzienników z całego świata, drukowanych w systemie print-on-
demand.

W tym zakresie współpracuje głównie z hotelami, a także obsługuje 
duże imprezy. Internews oferuje około 1500 tytułów czasopism obco-
języcznych, które znaleźć można zarówno w sprzedaży detalicznej, jak 
i subskrypcji.

Zajmuje się również dystrybucją prasy polskiej. Firma sprowadza książ-
ki głównie z Wielkiej Brytanii i USA. Oferuje książki wydawnictw takich 
jak: Random House Internetional Group, Penguin Group, Macmillan, Blo-
omsbury, Hodder&Stoughton, Orion, Canongate, Osprey Publishing, Pen 
&Sword, Casamate Group oraz wielu oficyn akademickich.

Oferta obejmuje łącznie ponad 20 tys. tytułów, głównie literaturę mi-
litarno-historyczną, której dystrybucję prowadzi księgarnia Wojenna.pl. 
Internews importuje również książki i wydawnictwa albumowe oraz ma-
py, poradniki, przewodniki turystyczne (Lonely Planet) oraz literaturę dla 
dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje publikacje w języku angielskim, fran-
cuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim.
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Księgarnia Językowa Lamar

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 19
tel./faks (17) 853 35 18
www.lamar.res.pl, e-mail lamarrzeszow@res.pl

Księgarnia Lamar działa od 1994 roku. Jej właścicielem jest Janusz Polak. 
W ofercie dostępna jest przede wszystkim literatura i podręczniki do nauki 
języków obcych. Do firmy należy hurtownia i księgarnia w Rzeszowie.

Firma współpracuje przede wszystkim z grupą najważniejszych wydaw-
ców publikacji do nauki języków obcych, jak Pearson Education, Oxford 
University Press, Cambridge University Press, Hueber, Macmillan, PWN, 
LektorKlett, Langenscheidt, Express Publishing, Nowa Era. Roczne obroty 
sieci to regularnie 2-3 mln zł.

Lexicon Maciej Woliński

02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 2/96
tel./faks (22) 648 41 23
www.lexicon.net.pl, e-mail lexicon@medianet.pl

Działająca od 1990 roku firma Lexicon specjalizuje się w eksporcie ksią-
żek i czasopism naukowych. Oferta jest skierowana głównie do bibliotek 
narodowych, uniwersyteckich, a także wszystkich placówek zainteresowa-
nych slawistyką. Jej odbiorcami są m.in.: Library of Congress, British Li-
brary, Cambridge University Library, Columbia University Libraries, the 
New York Public Library, University of Alberta Libraries, the University of 
Chicago Library, Yad Vashem. Współpracuje także z placówkami uniwer-
syteckimi oraz bibliotekami z krajów europejskich i azjatyckich. W firmie 
zatrudnionych jest siedem osób.
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16 Nowela Sp. z o.o.

60-163 Poznań, ul. Junikowska 64
tel./faks (61) 856 02 96
www.nowela.pl, e-mail nowela@nowela.pl

Nowela istnieje od 1991 roku. Firma prowadzi działalność wydawniczo- 
-dystrybutorską.

W siedzibie przy ul. Junikowskiej mieszczą się: biuro zarządu, redakcja, 
promocja i marketing, księgowość, dział IT oraz magazyn. Nowela współ-
pracuje z wieloma wydawcami europejskimi, tworząc z nimi polskie wersje 
najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych metod nauczania języków 
obcych. We współpracy z wydawnictwem Assimil wydawane są kursy do 
nauki języków obcych dla dzieci i dorosłych. Firma jest jednym z najwięk-
szych importerów książki francuskiej, a także wyłącznym dystrybutorem 
na Polskę materiałów edukacyjnych wielu wydawnictw francuskich, hisz-
pańskich i włoskich. Do grupy tej należą m.in.: CLE Internationale, As-
simil, Le Robert, Presses Universitaires de Grenoble, Larousse, Nathan, 
Hachette, Edinumen, Edelsa, SGEL, Espasa, Santillana, Gredos, Difusion, 
EdiLingua, Le Monnier, Zanichelli, Edizioni Guerra, Bonacci Editore, Lidel, 
Porto. W ofercie dostępne są także publikacje do nauki języków: niemiec-
kiego, rosyjskiego, portugalskiego oraz mniej popularnych, jak: japoński, 
chiński czy turecki. Firma bezpośrednio współpracuje z wieloma bibliote-
kami i szkołami. W Poznaniu przy ul. Taczaka 12 działa firmowa Księgar-
nia Językowa Nowela. Łączna powierzchnia użytkowa zajmowana przez 
hurtownię, księgarnię i dział wydawniczy wynosi 500 mkw.

Omnibus Trading Sp. z o.o.

61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 39
tel./faks (61) 852 12 61
www.eomnibus.pl, www.mojepodreczniki.pl
e-mail poczta@eomnibus.pl

Firma księgarska Omnibus powstała w 1990 roku. Prowadziła sprzedaż 
detaliczną publikacji obcojęzycznych i edukacyjnych w sieci kilkunastu 
księgarń językowo-edukacyjnych. Od stycznia 2015 roku jest częścią Plat-
formy Dystrybucyjnej Eduksiążka.

Od kilkunastu lat siedziba Omnibus Trading pełni funkcję Centrum 
Egzaminacyjnego Goethe-Institut w Wielkopolsce.
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Top Mark Centre s.c./TMC Art. s.c. (Taschen)

05-090 Raszyn, ul. Jaworskiego 7
tel./faks (22) 735 70 55, 720 27 13
www.tmc.com.pl, e-mail tmc@tmc.com.pl

Firmy Top Mark Centre i TMC Art istnieją na rynku od 1992 roku. Obie 
są spółkami cywilnymi. Specjalizują się w imporcie i dystrybucji wydaw-
nictw obcojęzycznych, takich wiodących zagranicznych marek wydawni-
czych jak: teNeues, Daab, Thames & Hudson, Phaidon Press, Loft Publica-
tions, Beta-Plus, HarperCollins, Random House, Penguin, Wordsworth. 
Ponadto TMC Art to przedstawiciel wydawnictwa Taschen w naszym kra-
ju. W ofercie firmy znajdują się ekskluzywne albumy z dziedziny sztuki, 
mody, fotografii, aranżacji wnętrz, erotyki oraz filmu. Firma wydaje także 
(we współpracy z Taschen) polskojęzyczne edycje niektórych publikacji. Top 
Mark Centre importuje wydawnictwa albumowe (fotografia, architektu-
ra, malarstwo), książki dla grafików, designerów, projektantów, publikacje 
z zakresu medycyny, poradniki, słowniki, literaturę dla dzieci i młodzie-
ży, komiksy, kalendarze i notesy. W ofercie firmy dostępny jest szeroki wy-
bór literatury światowej (klasycznej i współczesnych bestsellerów). Oferta 
obejmuje literaturę wydaną w kilku najpopularniejszych językach: angiel-
skim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim. W ofercie jest 
ok. 12 tys. tytułów.

Firmy współpracują z wieloma hurtowniami i księgarniami w Polsce. 
Prowadzą sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu oraz księgarni 
w Warszawie: Jak wam się podoba, działającej od 2001 roku przy ul. Emi-
lii Plater 4 oraz biura handlowego i księgarni stacjonarnej pod taką samą 
nazwą w Krakowie (ul. Stradomska 10). Przychody uzupełnia sprzedaż za 
pośrednictwem księgarni internetowej działającej pod adresem www.tmc.
com.pl. Sprzedaż hurtowa odbywa się z siedziby działu handlowego, zloka-
lizowanej w podwarszawskim Raszynie (ul. Jaworskiego 7). Spółki łącznie 
zatrudniają ponad 15 pracowników, a ich obrót to ok. 6 mln zł.





wykaz tekstów źródłowych
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Cytowane artykuły pochodzą z następujących numerów czasopism:
 • „„Biblioteka Analiz” nr 9/2011, 15/2011, 7/2012, 16/2012, 17/2012, 25/2012, 26/2012, 1/2013, 

3/2013, 19/2013, 23/2013, 27/2013, 3/2014, 4/2014, 13/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014, 
20/2014, 5/2015, 7/2015, 8/2015, 12/2015, 14/2015, 24/2015, 27/2015, 2/2016, 7/2016, 
18/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016;

 • „Gazeta Wyborcza” nr 130/2013;
 • „Press” nr 7-8/2013;
 • „Print & Publishing” nr 1/2013;
 • „Wprost” nr 16/2014.

Wykorzystywane publikacje zwarte:
 • Anderson Chris „Długi ogon”, Media Rodzina, Poznań 2009;
 • Anderson Chris „Za darmo”, Znak, Kraków 2012;
 • „Biblioteki publiczne w liczbach 2014”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2015;
 • Friedman Thomas L. „Świat jest płaski”, Rebis, Poznań 2006;
 • Frołow Jakub „Jak wypromowano bestseller?”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2006;
 • Frołow Jakub „Public relations na rynku książki”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2007;
 • Gołębiewski Łukasz „Śmierć książki | No Future Book”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008;
 • Gołębiewski Łukasz „E-książka | book. Szerokopasmowa kultura”, Biblioteka Analiz, 

Warszawa 2009;
 • Gołębiewski Łukasz „Gdzie jest czytelnik?”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2012;
 • Hussak Tadeusz „Księgarstwo bliskie czytelnikom. Nie zmarnowaliśmy szansy...”, Książnica 

Polska, Olsztyn 1999;
 • Jagodzińska Joanna „E-recenzje”, w: „Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych”, 

WAiP, Warszawa 2009;
 • „Jak osiągnąć sukces w księgarstwie”, BMR, Kraków 2000;
 • Jenkins Henry „Kultura konwergencji”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 

2007;
 • Jezierska Małgorzata, Budzyńska Barbara i Stępniewska Dominika, „Biblioteki publiczne 

w liczbach 2008”; 
 • Keen Andrew „Kult amatora”, Wydawnictwa Akademickie i  Profesjonalne, Warszawa 

2007;
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16  • Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, 
Warszawa 2010;

 • Lewinson Jacek „The Polish Export-Import Book Trade Directory. Import i eksport publikacji 
w Polsce”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2000;

 • Pietrasik Zdzisław „Język krytyki artystycznej”, w: „Język w  mediach masowych”, 
Upowszechnianie Nauki-Oświata „UN-O”, Warszawa 2000;

 • „Raport na temat rynku e-booków”, Virtualo, Warszawa 2014;
 • „Raport z badania rynku sprzedaży książek, muzyki i multimediów w Polsce”, UOKiK – 

Departament Analiz Rynku, Warszawa 2011;
 • „Regulacja rynku książki w Polsce – projekt ustawy”, Biblioteka Analiz-Instytut Książki, 

Warszawa-Kraków 2005;
 • „Rozmowy o rynku książki” (tomy 1-15), Biblioteka Analiz, Warszawa 2002-2016;
 • „Rynek książki w Polsce” (wydania 1998-2015);
 • „Stan bibliotek w Polsce 2013. Wybrane dane i wskaźniki”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 

2014;
 • Straus Grażyna, Wolff Katarzyna „Czytać, nie czytać... Kupować, nie kupować”, Biblioteka 

Narodowa – Instytut Książki i Czytelnictwa, Warszawa 2000;
 • Straus Grażyna, Wolff Katarzyna, Wierny Sebastian „Czytanie, kupowanie, surfowanie. 

Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2008;
 • Walewska Jolanta „Raport o księgarstwie”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2000;
 • Witkowski Kamil „Książka w Internecie”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2000.



oferta Biblioteki Analiz
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Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416
tel. (22) 827 93 50, 828 36 28, faks (22) 828 36 31
http://www.biblioteka-analiz.pl, www.rynek-ksiazki.pl
e-mail redakcja@rynek-ksiazki.pl

Biblioteka Analiz jest firmą specjalizującą się w badaniach rynku wydaw-
niczo-księgarskiego. W ofercie mamy czasopisma o rynku książki – dwu-
tygodnik „Biblioteka Analiz” i miesięcznik „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”. 
Ponadto od 2007 roku nakładem Biblioteki Analiz ukazuje się kwartalnik 
literacki „Wyspa”, adresowany do szerokiego kręgu czytelników. Wydaje-
my również książki (ponad 100 pozycji), w tym serię „Raporty” poświęco-
ną analizom różnych sektorów rynku. 

Przy Bibliotece Analiz działa Centrum Badań nad Rynkiem Książki, któ-
re świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego, opracowuje raporty i dys-
ponuje najobszerniejszą bazą informacji o polskim rynku wydawniczo- 
-księgarskim. Jesteśmy także właścicielami domeny Rynek-ksiazki.pl – 
pierwszego, częściowo płatnego serwisu informacji o rynku wydawniczo--
-księgarskim, w którym znaleźć można ponad 30 tys. artykułów poświę-
conych rynkowi książki. W archiwum tym znajdują się teksty niektórych 
z opublikowanych przez Bibliotekę Analiz książek, a także recenzje publi-
kowane na łamach „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Pełna oferta cyfro-
wa naszych książek dostępna jest on-line. 

Pracują dla nas najlepsi fachowcy specjalizujący się w zagadnieniach 
rynku książki. Potwierdzeniem marki Biblioteki Analiz jest zarówno sta-
bilna liczba prenumeratorów naszych czasopism, jak i grupa klientów za-
mawiających u nas badania i usługi konsultingowe, wśród których są tak 
znane firmy, jak: Reader’s Digest, Bertelsmann, Forum Verlag, Hachette 
Livre i Hachette Polska, Helion, Klett, LektorKlett, Langenscheidt Pol-
ska, Macmillan, LexisNexis, Egmont Polska, McKinsley, NetPress Digital, 
Boston Consulting Group, Onet.pl, Publicat, WestLB Polska, Wydawnic-
twa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, a także szereg 



234

RY
NE

K 
KS

IĄ
ŻK

I W
 P

OL
SC

E 
20

16 mniejszych firm oraz instytucje publiczne i rządowe, w tym: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki, Polska Izba Książki. 
Opracowujemy też analizy branży dla potrzeb banków i funduszy inwe-
stycyjnych. Pośredniczymy w transakcjach kapitałowych, pomagamy na-
wiązywać kontakty inwestorom oraz opracowujemy na ich zlecenie raporty 
o wybranych podmiotach z polskiej branży książkowej. Współpracowali-
śmy przy opracowaniu dwóch prospektów emisyjnych dla spółek pragną-
cych wejść na giełdę papierów wartościowych.

Organizujemy szkolenia m.in. z zakresu redakcji tekstu, PR, prawa au-
torskiego, publikacji treści w formie cyfrowej czy pozyskiwania unijnych 
funduszy. Organizujemy także wewnętrzne szkolenia w firmach adreso-
wane do wydawców i księgarzy. Nasze atuty to doskonały warsztat, znajo-
mość rynku książki, a także wieloletnie osobiste kontakty z dziennikarza-
mi zajmującymi się książką. 
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Oferta wydawnicza Biblioteki Analiz

Wszystkie tytuły są dostępne w sprzedaży wysyłkowej, zamówienia:  
tel./faks (22) 828 36 31 lub e-mailem marketing@rynek-ksiazki.pl.

Seria „Raporty”:

1. „Raport o książce szkolnej 2000” (praca zbiorowa), Warszawa 2000, s. 104;
2. Jolanta Walewska: „Raport o księgarstwie”, Warszawa 2000, s. 72;
3. Łukasz Gołębiewski: „Polish Bookmarket. Basic Data”, Warszawa 2000, s. 72;
4. Kamil Witkowski: „Polish Books and Culture on the Web”, Warszawa 2000, s. 16;
5. Kamil Witkowski: „Książka w Internecie”, Warszawa 2000, s. 144;
6. Tadeusz Mosiek: „Podręczniki 2000/01 – raport”, Warszawa 2000, s. 214;
7. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce. Edycja 2000”, Warszawa 2000, s. 416;
8. Łukasz Gołębiewski: „Polish Bookmarket. Basic Data. Frankfurt 2000 Edition”, Warszawa 2000, 

s. 70;
9. Jacek Lewinson: „The Polish Export-Import Book Trade Directory. Import i eksport publikacji 

w Polsce”, Warszawa 2000, s. 88;
10. Łukasz Gołębiewski: „Zaplanuj budżet na rok 2001”, Warszawa 2000, s. 40;
11. Jakub Frołow: „Raport o multimediach”, Warszawa 2001, s. 96;
12. „Książka szkolna 2001. Informator” (praca zbiorowa), Warszawa 2001, s. 218;
13. Tadeusz Mosiek: „Dla nauczyciela i ucznia”, Warszawa 2001, s. 250;
14. Jakub Frołow: „Raport o książce katolickiej”, Warszawa 2001, s. 144;
15. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce. Edycja 2001”, Warszawa 2001, s. 476;
16. Jolanta Walewska: „Raport o książce akademickiej”, Warszawa 2001, s. 102;
17. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2002 – Wydawnictwa”, Warszawa 2002, s. 476;
18. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2002 – Dystrybucja”, Warszawa 2002, s. 212;
19. Michał Zając: „Raport o książce dla dzieci i młodzieży”, Warszawa 2002, s. 144;
20. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2003 – Wydawnictwa”, Warszawa 2003, s. 444;
21. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2003 – Dystrybucja”, Warszawa 2003, s. 260;
22. Marek Jaworski: „Trendy na rynku książki”, Warszawa 2004, s. 52;
23. Łukasz Gołębiewski: „Polish Book Publishing Industry”, Warszawa 2004, s. 66;
24. Tadeusz Mosiek: „Ranking najlepszych podręczników”, Warszawa 2004, s. 130;
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25. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2004 – Wydawnictwa”, Warszawa 2004, s. 492;
26. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2004 – Dystrybucja”, Warszawa 2004, s. 316;
27.  Kuba Frołow, Jerzy Wolak: „Raport o książce katolickiej 2005”, Warszawa 2005, s. 112;
28. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2005 – Wydawnictwa”, Warszawa 2005, s. 536;
29. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2005 – Dystrybucja”, Warszawa 2005, s. 360;
30. Łukasz Gołębiewski, Piotr Kitrasiewicz: „Rynek książki w Polsce 1944-1989”, Warszawa 2005, 

s. 294;
31. Łukasz Gołębiewski: „Bookmarket in Poland”, Warszawa 2006, s. 234;
32. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2006 – Wydawnictwa”, Warszawa 2006, s. 572;
33. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2006 – Dystrybucja”, Warszawa 2006, s. 370;
34. Kuba Frołow, Jerzy Wolak: „Raport o książce katolickiej 2007”, Warszawa 2007, s. 136;
35. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2007 – Wydawnictwa”, Warszawa 2007, s. 600;
36. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2007 – Dystrybucja”, Warszawa 2007, s. 364;
37. Tomasz Nowak: „Rynek książki w Polsce 2007 – Poligrafia”, Warszawa 2007, s. 172;
38. Piotr Dobrołęcki, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2007 – Who is Who”, Warszawa 2007, 

s. 190;
39. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow: „Rynek książki w Polsce 2008 – Wydawnictwa”, Warszawa 2008, 

s. 574;
40. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow: „Rynek książki w Polsce 2008 – Dystrybucja”, Warszawa 2008, 

s. 352;
41. Tomasz Nowak: „Rynek książki w Polsce 2008 – Poligrafia”, Warszawa 2008, s. 240;
42. Piotr Dobrołęcki, Paweł Waszczyk, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2008 – Who is 

Who”, Warszawa 2008, s. 272;
43. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2009 – Wydawnictwa”, 

Warszawa 2009, s. 592;
44. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow: „Rynek książki w Polsce 2009 – Dystrybucja”, Warszawa 2009, 

s. 384;
45. Tomasz Nowak: „Rynek książki w Polsce 2009 – Poligrafia”, Warszawa 2009, s. 240;
46. Piotr Dobrołęcki: „Rynek książki w Polsce 2009 – Papier”, Warszawa 2009, s. 136;
47. Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2009 – Who is Who”, Warszawa 

2009, s. 344;
48. Kuba Frołow, Jerzy Wolak: „Raport o książce katolickiej 2009”, Warszawa 2009, s. 272;
49. Piotr Dobrołęcki (red.): „Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009)”, Warszawa 

2010, s. 128;
50. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2010 – Wydawnictwa”, 

Warszawa 2010, s. 548;
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51. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2010 – Dystrybucja”, 

Warszawa 2010, s. 364;
52. Tomasz Nowak, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2010 – Poligrafia”, Warszawa 

2010, s. 272;
53. Piotr Dobrołęcki: „Rynek książki w Polsce 2010 – Papier”, Warszawa 2010, s. 176;
54. Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2010 – Who is Who”, Warszawa 

2010, s. 416;
55. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2011 – Wydawnictwa”, Warszawa 

2011, s. 560;
56. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2011 – Dystrybucja”, Warszawa 

2011, s. 352;
57. Bernard Jóźwiak, Piotr Dobrołęcki: „Rynek książki w Polsce 2011 – Poligrafia”, Warszawa 2011, 

s. 304;
58. Piotr Dobrołęcki: „Rynek książki w Polsce 2011 – Papier”, Warszawa 2011, s. 320;
59. Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2011 – Who is Who”, Warszawa 

2011, s. 462;
60. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2012 – Wydawnictwa”, Warszawa 

2012, s. 560;
61. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2012 – Dystrybucja”, Warszawa 

2012, s. 304;
62. Bernard Jóźwiak, Piotr Dobrołęcki: „Rynek książki w Polsce 2012 – Poligrafia”, Warszawa 2012, 

s. 344;
63. Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka: „Rynek książki w Polsce 2012 – Papier”, Warszawa 2012, 

s. 344;
64. Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2012 – Who is Who”, Warszawa 

2012, s. 480;
65. Przemysław Narbutowicz: „Sprzedać książkę po okładce”, Warszawa 2012, s. 230;
66. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2013 – Wydawnictwa”, Warszawa 

2013, s. 520;
67. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2013 – Dystrybucja”, Warszawa 

2013, s. 348;
68. Bernard Jóźwiak, Piotr Dobrołęcki: „Rynek książki w Polsce 2013 – Poligrafia”, Warszawa 2013, 

s. 388;
69. Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka: „Rynek książki w Polsce 2013 – Papier”, Warszawa 2013, 

s. 420;
70. Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2013 – Who is Who”, Warszawa 

2013, s. 500;
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71. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2014 – Wydawnictwa”, Warszawa 

2014, s. 560;
72. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2014 – Dystrybucja”, Warszawa 

2014, s. 352;
73. Bernard Jóźwiak, Tomasz Graczyk: „Rynek książki w Polsce 2014 – Poligrafia i Papier”, Warszawa 

2014, s. 240;
74. Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka: „Rynek książki w Polsce 2014 – Targi, instytucje kultury, media”, 

Warszawa 2014, s. 276;
75. Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2014 – Who is Who”, Warszawa 

2014, s. 408;
76. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2015 – Wydawnictwa”, Warszawa 

2015, s. 480;
77. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2015 – Dystrybucja”, Warszawa 

2015, s. 192;
78. Bernard Jóźwiak, Tomasz Graczyk: „Rynek książki w Polsce 2015 – Poligrafia i Papier”, Warszawa 

2015, s. 288;
79. Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka: „Rynek książki w Polsce 2015 – Targi, instytucje kultury, media”, 

Warszawa 2015, s. 288;
80. Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2015 – Who is Who”, Warszawa 

2015, s. 416.

Seria „Rozmowy o rynku książki”:

1. „Rozmowy o rynku książki” (praca zbiorowa), Warszawa 2002, s. 228;
2. „Rozmowy o rynku książki 2” (praca zbiorowa), Warszawa 2003, s. 258;
3. „Rozmowy o rynku książki 3” (praca zbiorowa), Warszawa 2004, s. 284;
4. „Rozmowy o rynku książki 4” (praca zbiorowa), Warszawa 2005, s. 344;
5. „Rozmowy o rynku książki 5” (praca zbiorowa), Warszawa 2006, s. 282;
6. „Rozmowy o rynku książki 6” (praca zbiorowa), Warszawa 2007, s. 262;
7. „Rozmowy o rynku książki 7” (praca zbiorowa), Warszawa 2008, s. 288;
8. „Rozmowy o rynku książki 8” (praca zbiorowa), Warszawa 2009, s. 264;
9. „Rozmowy o rynku książki 9” (praca zbiorowa), Warszawa 2010, s. 272;

10. „Rozmowy o rynku książki 10” (praca zbiorowa), Warszawa 2011, s. 282;
11. „Rozmowy o rynku książki 11” (praca zbiorowa), Warszawa 2012, s. 364;
12. „Rozmowy o rynku książki 12” (praca zbiorowa), Warszawa 2013, s. 312;
13. „Rozmowy o rynku książki 13” (praca zbiorowa), Warszawa 2014, s. 272;
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14. „Rozmowy o rynku książki 14” (praca zbiorowa), Warszawa 2015, s. 240;
15. „Rozmowy o rynku książki 15” (praca zbiorowa), Warszawa 2016, s. 196.

Seria „Biblioteka z Paragrafem”:
1. Andrzej Chrzanowski: „Reprografia. Legislacja i praktyka”, Warszawa 2002, s. 56;
2. Joanna Hetman: „Prawo Langa”, Warszawa 2003, s. 32;
3. Joanna Hetman: „Ustawa o prawie autorskim”, Warszawa 2004, s. 206;
4. „Ustawa o VAT 2004”, Warszawa 2004, s. 216;
5. Joanna Hetman: „Ustawa o prawie autorskim”, Warszawa 2007, s. 238;
6. Joanna Hetman: „Podstawy prawa własności intelektualnej”, Warszawa 2008, s. 146.

Seria „Biblioteka Analiz Instytutu Książki”  
(wspólnie z Instytutem Książki w Krakowie):

1. „Regulacja rynku książki w Polsce – projekt ustawy”, Warszawa-Kraków 2005, s. 42.

Seria „Kultura 2.0”

1. Andrzej Dróżdż: „Od Liber Mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii”, Warszawa 2009, 
s. 372;

2. Geoffrey Nurnberg (red.): „Przyszłość książki”, Warszawa 2013, s. 386.

Poza seriami:
1. Piotr Kitrasiewicz: „Sekrety pisarzy”, Warszawa 2000, s. 88;
2. Tomasz Nowak: „Top Secret. Przewodnik po rynku książki o militariach i fortyfikacjach”, Warszawa 

2001, s. 96;
3. Marcin Świtała: „Zachowania konsumentów i marketing na rynku książki”, Warszawa 2003, 

s. 116;
4. „Książka edukacyjna 2000-2004” (katalog bibliograficzny), Warszawa 2004, s. 258;
5. Agnieszka Piasecka: „Logistyka w wydawnictwie”, Warszawa 2004, s. 346;
6. Krzysztof Kaleta: „Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie – historia i teraźniejszość”, Warszawa 

2005, s. 122;
7. Kuba Frołow: „Jak wypromowano bestseller”, Warszawa 2006, s. 98;
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8. Kuba Frołow: „PR na rynku wydawniczym”, Warszawa 2007, s. 96;
9. Łukasz Gołębiewski: „Śmierć książki | No Future Book”, Warszawa 2008, s. 148;

10. Łukasz Gołębiewski: „E-książka | book. Szerokopasmowa kultura”, Warszawa 2009, s. 134;
11. Łukasz Gołębiewski: „Gdzie jest czytelnik?”, Warszawa 2012, s. 190;
12. Andrzej Skrzypczak: „Ruch wydawniczy we Lwowie w latach 1929-1939”, Warszawa 2012, s. 166;
13. Magdalena Anna Weresa: „Diffusion of a Buy-back service on the Polish academic textbooks 

market”, Warszawa 2012, s. 64;
14. Małgorzata Karolina Piekarska: „Kurs dziennikarstwa dla samouków”, Warszawa 2014, s. 112;
15. Piotr Kitrasiewicz: „Apetyt na Melpomenę”, Warszawa 2015, s. 304.

Publikacje elektroniczne (CD-ROM):

1. „Księgarnie w Polsce – baza danych”;
2. „Księgarnie katolickie w Polsce – baza danych”;
3. „Księgarnie edukacyjne w Polsce – baza danych”;
4. „Biblioteki w Polsce – baza adresowa”;
5. „Wydawnictwa w Polsce – baza adresowa”;
6. „Panorama Rynku Książki – sprawozdania finansowe firm z branży wydawniczo-księgarskiej”;
7. „Prasa i dziennikarze piszący o książkach – baza teleadresowa”;
8. „Książka edukacyjna – books-in-print”;
9. „Biblioteka Analiz – Archiwum”. 
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1 Minute 74, 124
Abakus 221
ABC Księgarnie 72, 115
ABE Marketing 216
ABE-IPS 213, 214, 216
Abris Capital 156
Admassive 155
Agito.pl 148, 196
Agora S.A. 92, 93, 152, 163, 188
Akademia Klon 39, 110
Akapit 74
Akapit Press 99, 194
Akrybia 16, 37, 40, 61, 72, 114
Albatros 26, 152, 184, 194, 199
Allegro 48, 76, 89, 95, 130, 142, 147, 

148, 149, 155, 166, 185, 202, 203, 
211, 215

Amazon.co.uk 211
Amazon.com 156, 162, 164, 165, 166, 

167, 174, 183, 192, 203, 211
Amazon.de 166, 211
Amazonka.pl 26, 162
Ameet 87
Amer.com 80
American Bookstore 213
Antykwariat Cień Wiatru 95
Antykwariat Warszawski 95
Apostrof – Międzynarodowy Festiwal 

Literatury 100
Apple 185, 195, 196, 197
Aros.pl 144, 145, 146, 158
Ars Polona 214, 215, 217
Assimil 224

Ateneum 12, 14, 15, 25, 33-35, 86, 103, 
170, 224

Atticus 95
Auchan 40, 90
Audioteka.pl 192
Axel Springer 93
Axis Mundi 40
Azymut 12, 13, 15, 24, 25, 30-32, 72, 

103, 110, 120, 123, 155, 163, 165, 171, 
175

Bank Światowy 217
Bedeker 36
Bellona 14, 40, 93, 133, 134, 176, 184, 

194
Berg 217
Bertelsmann 71, 183
Beta-Plus 225
Bezdroża 198
Bezkartek.pl 175
Biblionetka.pl 163
Biblioteka Akustyczna 133, 184, 187
Biblioteka Analiz 14, 33, 49, 50, 51, 62, 

63, 64, 66, 68, 69, 73, 76, 77, 78, 82, 
83, 86, 89, 94, 97, 104, 107, 108, 109, 
117, 121, 132, 134, 139, 140, 145, 148, 
151, 154, 159, 161, 169, 170, 171, 173, 
174, 175, 176, 178, 179, 181, 183, 188, 
191, 193, 195, 200, 203, 210

Biblioteka Elbląska 106
Biblioteka Narodowa 24, 54, 89
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnic-

kiej w Suwałkach 106
Biedronka 27, 40, 87, 88, 89

1- Bie

Opisy firm oznaczono czcionką wytłuszczoną
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Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich 217
Bloomsbury 217, 222
Bonacci Editore 224
Bonito.pl 104, 144, 146, 156, 157, 158, 

215
BookBook 16, 37, 61, 71, 72, 96, 114-

115
Bookcity.pl 146
Bookland.net 16, 213, 218
Bookmart 220
BookMaster.pl 144, 146
Bookszpan 40, 61, 72, 82, 83, 111
Bosz 40
British Library 223
Buchmann 133, 178, 185
Bukowski & Wspólnicy 51
Bukowy Las 14, 26, 132, 133
Burda 93, 98, 194, 199
C.H. Beck 43, 120, 130, 135
Cambridge University Library 223
Cambridge University Press (CUP) 30, 

218, 219, 220, 221, 223
Canongate 222
Caresbac-Seaf Polska 106, 111
Carrefour 90
Casamate 222
Castorama 90
Cegielski 15, 16
Ceneo.pl 105, 138, 139, 140
Cengage 219
Centrum Egzaminacyjne Goethe-Insti-

tut w Wielkopolsce 224
Centrum Książki w Olsztynie 116
Cień Wiatru 95
CLE Internationale 218, 224
Cobuild 220
Co-Liber 219
Columbia University Libraries 223
Columbus 213, 220
Columbus.com.pl 220
Cornelsen 213
Cyfrowe.allegro.pl 202-203
Czarna Owca 40, 63, 71, 98, 114, 160, 

176, 194

Czarne 40, 176
Czarymary.pl 146
CzasCzytania.pl 176
Czerwona Torebka 150, 153, 156
Czytam.pl 146
Czytay.pl 116
Czytelnik 40, 114
Daab 225
Daymakerindex 104
DeAgostini 80, 91
Dedalus 126
Dictum 12, 18, 25, 72, 103, 111
Didier 218
Difusion 224
Discover 74, 124
Dobragaleria.pl 134
Dobreksiazki.pl 146
Dom Książki Białystok 16, 37, 60, 72, 

115
Dom Książki Bydgoszcz 110
Dom Książki Koszalin 110
Dom Książki Kraków 96
Dom Książki Łódź 96
Dom Książki Opole 110
Dom Książki PP 110, 115, 117
Dom Książki Publin 96
Dom Książki Rzeszów 118, 119
Dom Książki Sp. z o.o. 71, 114
Dom Książki Szczecin 96, 110
Dom Książki Warszawa 96
Dom Książki Wrocław 96, 110
Dom Księgarski MJL 123
Dorling Kindersley 221
Dressler 14, 26, 41, 70, 71, 112, 113, 132, 

133, 162
Drzewo Babel 26, 178, 194
Duden 218
Dwie Siostry 38, 152
Dziennik Gazeta Prawna 104
Dziennik Internautów 202
Eastbridge 62, 101
Ebay 95, 211
Ebooki.allegro.pl 175, 202
Ebookpoint.pl 168, 175, 185, 198-199, 

202
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eClicto.pl 175, 185, 205
E-commerce Services 159
Edelsa 224
Edgard 93
Edilingua 224
Edinumen 224
Edipresse 93
Editio 198
Edizioni Guerra 224
eduarena.pl 218
Edugaleria.pl 219
Edu-Książka Platforma Dystrybucyj-

na 12, 16
Egis 213
Egmont 40, 93, 98, 99, 133, 185
e-Kiosk 200, 201
Eksiegarnia.pl 146
Eleclerc 40
Electro.pl 196
Elib 180
Elite 213
Elite Księgarnie Hiszpańskie 220
Elsevier 217
Emar 15, 25, 103
Empik 27, 40, 52, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 
86, 96, 97-102, 104, 129, 133, 141, 
150, 161, 170, 172, 182, 185, 187, 213

Empik Media & Fashion (EM & F) 62, 
101, 102, 133, 150, 158, 159, 160, 161, 
163, 183, 185

Empik.com 40, 62, 64, 104, 141, 144, 
145, 146, 150, 156, 158, 159, 160, 166, 
175, 180, 184, 185, 215

Empikfoto.pl 159
Empiktravel.pl 159
English Unlimited 221
Eplaton.pl 42, 175, 184
Espasa 224
Eurocash 124
Europress 215
Eventim 144
Exlibris Chamera 95
Express Publishing 213, 218, 220, 221, 

223

Ezop 38
Faber & Faber 221
Fabryka Słów 14, 26, 98, 184, 194
Fabryka.pl 14, 26, 145, 162
Facebook 191
FAO 217
Finanse.wp.pl 90
Firma Księgarska Bonus 126
Fis 101
Fiszki.pl 146
Fiszkoteka.pl 146
Flow Books 99
Foksal Grupa Wydawnicza 38, 133, 

194
Forbes 41
Forum Media 135
Fundacja PWN 163
Fundacja Teraz Książka 105
Fundacja Wisławy Szymborskiej 65
Fundusz Beta 96
Fundusz Północny 106, 111
G+J 93, 194
Galaktyka 40
Galeria Książki 40
Gandalf.com.pl 133, 144, 145, 146, 

158, 159, 160, 161, 162, 175, 180, 
184, 185

Gazeta Wyborcza 66, 92, 107
Gazeta.pl 158
Gdański Dom Książki 16, 37, 60, 72, 

114, 115
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

(GWO) 219
Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-

ne (GWP) 152, 199
Gemius 143
Giełda Papierów Wartościowych 193
Gloria24.pl 134
Goethe-Institut 224
Gofin 130, 135
Google 137, 195, 197
Gredos 224
GUS 186
Hachette 92, 93, 183, 224
Hachette Distribution Services 124
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Harlequin 92, 199
HarperCollins 38, 194, 220, 221, 225
Hart Publishing 217
HDMarket 196
HDS 27, 74, 124
Hebe 27, 91
Helion 71, 114, 120, 168, 198
Helion.pl 144, 198
Hetman NFI 101
Hodder & Stoughton 222
Holding Centrum 110
Hueber 213, 221, 223
Ibuk Libra 32, 179
Ibuk.pl 32, 163, 164, 175, 179
InBook.pl 144, 146, 185
Infor 93
Infover 205
Inmedio 74, 124
Inmedio Cafe 74
InPost 129, 137, 138, 157
Insignis 26, 99, 178, 190, 194, 199
Instytut Informacji Naukowej i Biblio-

tekoznawstwa UW 61
Instytut Książki 61, 83, 106, 234
Integra 16
Inter Book 213, 221-222
International House 16
International Publishing Service 

(IPS) 215, 216
Internet Standard 139
Internews 213, 214, 222
Ipopema Fundusz Inwestycyjny 70, 

107, 112
Iskry 
Izba Księgarstwa Polskiego (IKP) 49, 

51, 52, 123
Jedność 40
Jeronimo Martins 87
K.E.Liber 160
Kalambur 37, 110
Kancelaria Bukowski & Wspólnicy 51
Kindle 167, 191, 204
Klett 213
Klin 26
Klub Dla Ciebie (KDC) 130, 133, 134

Klub Książki Księgarni Krajowej 
(KKKK) 134

Klub Międzynarodowej Prasy i Książ-
ki 101

Klub Militaria 133
Klub Miłośników Książki Historycz-

nej 133, 134
Klub Świat Książki 134
Kluszczyński Wydawnictwo 14
Kodeks 2002 25, 43
Kodeks Hurtownia Książek 43
Kodeks.net.pl 43
Kolporter 129, 205
Kolumbus 118
Komputronik 196
Konsalnet 66
Koobe.pl 204
Krajowy Rejestr Długów 29
Krakowskie Biuro Festiwalowe 196
Kraków Airport Logistics Centre Go-

odman 157
Krockella Limited 101
Ksiazki.org 219
Ksiazki.pl 14, 26, 175, 184
Ksiazki-medyczne.eu 146
Książka dla każdego 94
Książka i Wiedza 40
Książnica 40
Książnica Polska 40, 73, 75, 96, 116-117
Książnica Zamojska 106
Ksiegarnia.pwn.pl 144, 163
Księgarnia Bankowa 122
Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz 

Leki 121-122
Księgarnia Fundacji Pomocy Bibliote-

kom 41
Księgarnia im. K. Baczyńskiego 78
Księgarnia Krajowa 134
Księgarnia MDM 72
Księgarnia Naukowa Kazimierz Leki  

121, 122
Księgarnie Naukowe PWN 120
Księgarnie Świat Książki 14, 26, 27, 41, 

60, 70, 71, 82, 96, 112-113, 130, 133, 
162
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Kumiko.pl 146
Kwadro 110
L&L 18
Ladybird 221
Lagardere Services 124
Lagardere Travel Retail 124
Lamar 213, 223
Langenscheidt 93, 183, 223
Larousse 224
Latarnik 26
Le Monnier 224
Le Robert 218, 224
Legimi 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 

182, 185, 190-194
LektorKlett 219, 223
Leroy Merlin 90
Lewiatan 91
Lexicon 215, 223
LexisNexis 43, 120, 135
Liber 110
Library of Congress 223
Lidel 224
Lideria 13, 31, 163, 202
Lidl 40, 89, 90
Loft Publications 225
Lonely Planet 222
Lubimyczytac.pl 106, 202
M.C.Kwadrat 125
Macmillan 213, 217, 218, 219, 220, 221, 

222, 223
Madbooks.pl 
Mag 26, 184, 194
Magnum 40
Magus 154
Maklerska.pl 145, 146
Makro 102
Mall 196
Małpka Express 150, 151
Marginesy 194
Mar-Ka 96
Marr Business Park 33
Matras (Grupa Matras) 17, 25, 27, 39, 

48, 52, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 
75, 78, 81, 82, 96, 103-111, 130, 133, 
141, 170, 213

Matras Księgarnie 69, 109
Matras.pl 105, 130, 144, 146
MCGraw Hill 219
McKinsey & Company 63, 102
Media Markt 27, 90, 196
Media Rodzina 40, 152, 160, 176, 194
Mediasat 92
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Merlin.pl 40, 104, 130, 133, 141, 143, 
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Metro AG 90
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ży 106
Między Kartkami Księgarnia 78
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kowie 77, 106
Milo 15, 16, 18, 39, 103
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

(MEN) 11, 13, 38, 49, 210
Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 

Narodowego (MKIDN) 51, 60, 61, 
95, 234
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MLP Group 70, 108, 109
MM Publications 213
Money.pl 143, 144
MT Biznes 40
Multico 40, 199
Murator 93
Muza 40, 78, 93, 98, 99, 101, 109, 152, 
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Nasbi.pl 198
Nasza Księgarnia 40, 50, 98, 99, 108, 

152, 153, 160, 171, 176, 194
Nathan 224
National Geographic 199
Natura 91
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New Connect 155
New York Public Library 223
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Nowa 40
Nowa Era 38, 219, 223
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Nowela 213, 224
OBI 90
Odeon 73
OECD 217
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Adam 115
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Onepress 198
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ORPAN 214
Osprey Publishing 222
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Kadr (ODDK) 130, 135
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Oxford 219
Oxford University Press (OUP) 213, 

217, 218, 221, 223
Palgrave 217, 219
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Pearson Education 213, 218, 220, 221, 
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Penguin Group 220, 222, 225
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61
Polska Akademia Nauk (PAN) 213
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Polska Izba Książki (PIK) 51, 59, 61, 

83, 169
Polski Dom Książki 41
Polskie Media Amer.com 80
Polskieksiegarnie.pl 36
Poradnia K 99
Porębscy 37
Porozumienie Kultura 37, 71, 114
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Porto 224
Powergraph 26, 194
Praktiker 90
Press 204
Presses Universitaires de Grenoble  

224
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Print & Publishing 171
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Puls Biznesu 34
PWE 40
PWN, Wydawnictwo Naukowe (Gru-

pa PWN) 13, 14, 24, 30, 40, 93, 107, 
132, 133, 162, 163, 164, 171, 179, 184, 
223

PWN, Wydawnictwo Szkolne 120, 
219

PWN.pl 144, 163
PZWL 120
Raabe 135
Raben 154
Rada Europy 217
Rafael 134
Random House 220, 222, 225
Ravelo 13, 31, 132, 144, 162, 163, 164
Reader’s Digest 130
Rebis 40, 71, 93, 114, 176, 194
Relay 74, 124
Rema 15, 25, 103
Rossmann 40, 91
Ruch 105, 129, 138, 155, 156, 157, 200, 

201
Rynek-Ksiazki.pl 16, 30, 35, 41, 42, 59, 

60, 64, 65, 67, 70, 74, 89, 95, 98, 100, 
101, 103, 105, 106, 108, 109, 137, 148, 
150, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 167, 173, 174, 180, 182, 
183, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 
197, 202, 203

Rzeczpospolita 104
Samsung 193, 194, 196
Santillana 224
Saturn 27, 90
Selkar 144, 146
Sensus 198
Sephora 68, 102

Septem 198
Serwis, Firma Księgarska 15, 18
SGEL 224
Sic! 40
Sine Qua Non 194
Skąpiec.pl 145
Sklep-oikos.net.pl 145
Skład Księgarski Centrum 110
Skupszop.pl 146
słowo/obraz terytoria 40
Smyk 62, 159
Sonia Draga 72, 73, 82, 83, 98, 108, 111, 

152, 160, 176, 194
Springer 217
Sprzedajemy.pl 161
Stara Dobra Książka 95
Stokrotka 91
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich 

(SKP) 51
Strefakursow.pl 146
Studio Emka 40
Super Siódemka 12, 14, 15, 16, 18, 25, 

36-37, 71, 72, 103, 114
Supernowa 160
Swiatksiazki.pl 14, 26, 145, 146, 162
Sylabus 74
Śląskie Targi Książki 27
Świat Czytników 167, 181, 192, 201, 

203, 211
Świat Książki 14, 26, 98, 112, 113, 130, 

132, 133, 160, 185, 194
Świat Literacki 40
Tak Czytam 125
Taniaksiazka.pl 144, 146
Taniawysylka.pl 134
Taniepodreczniki.pl 145, 146
Targi Książki Historycznej 134
Targi Książki Sp. z o.o. 27, 52
Targi Książki w Krakowie 52
Tarsago Polska 130
Taschen 225
TBA Komunikacja Marketingowa 152
Tell 153
TeNeues 225
Tesco 40, 69, 90
Thames & Hudson 225
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T-Mobile 191, 192
Top Mark Centre (TMC) 225
Topmall 154, 155
Traffic Club 66, 107
TVN 24 59
Twoja Księgarnia 31
University of Alberta Libraries 223
University of Chicago Library 223
Uniwerstet Warszawski 121
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-

menta (UOKiK) 101, 102, 105, 107, 
156, 159

Verlag Dashöfer 135
Verlagsgruppe Weltbild GmbH 132
Virago 221
Virgin 74, 124
Virtualo 133, 172, 175, 180, 182, 183, 

184, 185-187, 199, 200, 202, 204, 
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Vis-à-vis Etiuda 40
W drodze 40
W.A.B. 40, 98, 133, 152, 158, 178, 185
WAM 120
Warszawianka 41
Warszawski Dom Książki 40
Warszawskie Targi Książki (WTK) 27, 

29
Weltbild 71, 130, 132, 183
Weltbild Polska 14, 26, 112, 113, 130, 

132, 133, 162
Weltbild.pl 31, 132, 144, 162
WHO 217
Wiedza 41
Wiedza i Praktyka 135

Wielka Litera 160, 185, 194
Wikr 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 38-

39, 103
Wikr Konsorcjum 15, 39
Wiley 219
Wilga 40, 87, 133
Wkra 14, 36, 101, 110
Woblink 175, 180, 195-197
Wojenna.pl 222
Wojskowa Akademia Techniczna 121
Wolne Lektury 106
Wolters Kluwer 43, 93, 120, 130, 135
Wordsworth 225
Wprost 165
WSiP-Service 37
Wyborcza.biz 159
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 

(WKŁ) 169
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

(WSiP) 37, 101, 118, 213, 219
Wydawnictwo A 40
Wydawnictwo Dolnośląskie 152
Wydawnictwo Literackie (WL) 160, 

194
Yad Vashem 223
Zanichelli 224
Zielona Sowa 87, 93
Zinamon.pl 31
Znak 40, 86, 98, 107, 108, 120, 195, 

197
Znak miesięcznik 196
Zrzeszenie Handlu i Usług 51
Zysk i S-ka 71, 114, 152, 176, 194
Żabka 91
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