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P
olski rynek książki, a raczej prze-
mysł książki, bo takiej nomenkla-
tury używa się na Zachodzie dla 
określenia sektora gospodarki 

obejmującego wszelkie działania związa-
ne z produkcją książki, ma swoje długie 
tradycje, podobnie jak w niemal wszyst-
kich państwach europejskich. Możemy 
sięgnąć nawet do czasów średniowie-
cza, gdy rękopisy spisywano na pergami-
nie, albo do pierwszych dziesiątków lat 
po wynalezieniu druku przez Johannesa 
Gutenberga. Szczególnym znakiem tego 
okresu jest bezcenny egzemplarz jego 
Biblii nazywany „pelplińskim”, gdyż prze-
chowywany jest z należytą troskliwością 
w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.

Nie można zgodzić się więc z tezą, że 
polski rynek książki datuje się dopiero od 
przemian z lat 1989–1990 i stworzenia 
warunków dla wolnego handlu. Przecież 
przez cały czas pierwszej Rzeczpospoli-
tej rynek książki rozwijał się na takich 
samych zasadach jak w innych europej-
skich krajach. Do zahamowania doszło 
w epoce rozbiorowej, ale wydawcy i księ-
garze (a często byli to ci sami ludzie, 
zwani nakładcami) włączyli się w obieg 
gospodarczy trzech państw zaborczych. 
Wówczas też zrodził się fenomen, jakim 
była edycja polskich książek na emigracji, 
do czego powrócono w kolejnym okresie 
zależności, czyli w czasach Polski Ludo-
wej. Wcześniej jednak, bo w okresie mię-
dzywojennym, chociaż tylko dwudziesto-
letnim, rynek książki w Polsce rządził się 
nieograniczonymi prawami handlu. Tak 
samo próbowano jeszcze funkcjonować 
w latach 1945–1948, ale po nacjonaliza-
cji niemal wszystkich firm wydawniczych 
i księgarskich i narzuceniu państwowe-
go monopolu, który trwał aż do końca 
lat 80., ludzie książki zmuszeni byli do 
funkcjonowania w ramach gospodarki 
socjalistycznej i pod reżimem dotkliwej 
czasem cenzury, jednak zachowali przede 

Kiedy załamie się polski rynek 
książki 

Piotr DOBROŁĘCKI

56 | DRUK DZIEŁOWY |

wszystkim etos swego zawodu. Dodajmy 
do tego kolejny polski fenomen, jakim był 
podziemny ruch wydawniczy iksięgarski, 
i to zarówno w czasie II wojny światowej, 
jak i u schyłku PRL-u, w latach 70. i 80., 
nawet – a może szczególnie – w trakcie 
stanu wojennego. 

Dzięki tym wielkim tradycjom i istnie-
niu profesjonalnej kadry wydawniczej, 
księgarskiej i drukarskiej przejście od 
gospodarki socjalistycznej do wolnoryn-
kowej miało charakter eksplozji gospo-
darczej. W ciągu zaledwie roku liczba 
wydawnictw ze 100 koncesjonowanych 
wzrosła do blisko 1500 niezależnych 
firm, powstawały dziesiątki hurtowni, 
prywatyzowano stare i zakładano nowe 
księgarnie, chociaż nie obyło się bez 
likwidacji wielu nierentownych przedsię-
biorstw. W ciągu 20 lat (od roku 1991 
do 2010) wartość sprzedaży książek 
przez polskie wydawnictwa wzrosła 
12-krotnie (z 240 mln do 2,940 mld 
zł). Takiego wyniku nie osiągnięto w żad-
nym innym kraju. Polska była pod tym 
względem podziwiana, a nasi wydawcy 
z biegiem lat stali się równoprawnymi 
partnerami dla wydawców zagranicz-
nych. Polski rynek stał się atrakcyjny do 
tego stopnia, że jako inwestorzy pojawili 
się u nas najwięksi gracze w Europie, 
wśród nich tak znaczące firmy, jak Ber-
telsmann, Wolters Kluwer, Hachette, 
C.H. Beck, Egmont czy Pearson. 

Nie znaczy to, że obraz rynku był 
wyłącznie pozytywny. Opóźnienia płat-
ności, a także spektakularne upadło-
ści hurtowni książek były najbardziej 
dotkliwym przykładem ogromnych trud-
ności, z jakimi borykali się książkowi 
przedsiębiorcy. Jednak perspektywy 
były obiecujące, a wartość sprzeda-
ży książek niemal sięgnęła kwoty 
3 mld zł w cenach zbytu wydawców 
w 2010 roku, co odpowiadało wówczas 
poziomowi 1 mld euro. Te pozytywne 

tendencje zostały jednak zahamowane 
w wyniku kilku nierozsądnie wprowa-
dzonych i zrealizowanych regulacji 
rynkowych. 

Zaczęło się od podniesienia stawki 
podatku VAT do 5% od 2011 roku. 
W poprzednich latach, zgodnie z trak-
tatem unijnym, który wszedł w życie 
w 2004 roku, Polska miała prawo do 
korzystania z zerowej stawki VAT na 
książki. Niestety, nasi negocjatorzy 
nie potrafili uzgodnić nieograniczonego 
okresu jej obowiązywania, jak ma to 
miejsce w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, 
a przy tym z pewnością nie rozumieli 
znaczenia tego przepisu dla funkcjo-
nowania rynku książki, a przez to od-
działywania na całą sferę kultury. Nie 
powinniśmy im tego nigdy wybaczyć.  

Dodajmy jeszcze, że wprowadzeniu 
podwyższonej stawki podatku VAT, która 
paradoksalnie nazywana jest „stawką 
obniżoną” (w stosunku do „zwykłego” 
VAT-u wynoszącego 23%), towarzyszył 
niesamowity bałagan spowodowany 
nieprecyzyjnymi przepisami, w wyniku 
czego dystrybutorzy zwracali wydawcom 
niesprzedane książki, a ci najczęściej 
dokonywali przecen i kierowali te tytuły 
do sprzedaży na stoiskach z tzw. tanią 
książką. Przyniosło to znaczące straty, 
a z drugiej strony oferta „taniej książki” 
dzięki swej obfitości przez wiele miesięcy 
skutecznie konkurowała z ofertą nowości. 

Kolejnym ciosem dla rynku książki 
był sposób wprowadzenia bezpłatnego 
podręcznika w 2014 roku. Nie chodzi 
o samą ideę bezpłatnych podręczni-
ków dla uczniów, ale właśnie o sposób 
wprowadzenia tej koncepcji. Najkrócej 
mówiąc, wyprowadzając podręczniki 
z księgarni, wyprowadzono z niej też 
uczniów i rodziców, którzy z czasem 
zupełnie przestali odwiedzać placówki 
księgarskie, a dzieci pozbawiono pod-
stawowej edukacji obcowania z książką. 
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Spowodowało to w wielu przypadkach 
radykalny spadek obrotów księgarni 
i w konsekwencji likwidację kilkuset 
placówek w ciągu ostatnich lat. 

Ratunkiem dla księgarń niezależnych, 
które przegrywają konkurencję z dużymi 
sieciami księgarskimi, byłoby wprowadze-
nie zasady jednolitej ceny książki. Projekt 
ustawy, od kilku lat zamrożony w Sejmie 
i skutecznie blokowany przez idealistycz-
nych dyletantów, nieposiadających pod-
stawowej wiedzy o mechanizmach rynku 
książki, przewiduje utrzymanie jednolitej 
ceny książki przez rok we wszystkich 
miejscach sprzedaży. Takie regulacje od 
dziesiątków lat z powodzeniem stosowa-

ne są w krajach, gdzie rynek książki jest 
najbardziej rozwinięty (Francja czy Niem-
cy), a tam, gdzie z tego zrezygnowano, 
nastąpiła masowa likwidacja księgarń 
niezależnych (Wielka Brytania). 

Najbardziej niepokoi jednak spadający 
wskaźnik czytelnictwa, potwierdzany przez 
badania prowadzone regularnie przez 
Bibliotekę Narodową. Nie ma tu miejsca 
na dyskusję o trafnej czy nietrafnej me-
todologii tych badań, ale faktem jest, że 
liczba osób czytających stale spada. 

Wszystkie te negatywne tendencje 
znajdują potwierdzenie we wskaźnikach 
ekonomicznych regularnie opracowywa-
nych przez Bibliotekę Analiz, niezależny 

Polski przemysł książki 
producenci papierów graficznych 2
duzi dystrybutorzy papieru  4
dostawcy urządzeń i materiałów ponad 100
drukarnie dziełowe   40
drukarnie cyfrowe   800 
wydawcy    30.000(!)
najwięksi wydawcy   80
wydawcy niszowi   2000
liczba tytułów rocznie  35 tys. 
duzi dystrybutorzy książek  4
księgarnie stacjonarne  2200
księgarnie internetowe  1000
biblioteki publiczne  8000
inne biblioteki   1700
czytelnicy   10 mln 
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dziennikarz branżowy związany z Bibliote-
ką Analiz, redaktor naczelny „Magazynu 
Literackiego KSIĄŻKI” oraz „Kwartalnika 
Literackiego Wyspa”. Współautor tomów 
„Poligrafia i papier”, „Targi, instytucje, 
media” oraz „Who is who”, corocznego 
raportu „Rynek książki w Polsce”. 
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Czytelnictwo w Polsce

1992 2002 2014 2015 2016

71% 56% 42% 37% 37%

(Biblioteka Analiz)

Przychody ze sprzedaży książek w cenach zbytu wydawców (w mln zł)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 940 2 710 2 670 2 680 2 480 2 410 2 370 2 320

(Biblioteka Analiz)

Liczba sprzedanych egzemplarzy (w mln)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

119,3 115,5 123,0 105,8 101,7 98,3

(Biblioteka Analiz)

Nakłady (w mln egz.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

122,4 107,9 112,4 105,1 97,7 94,2

(Biblioteka Analiz)

Średni nakład (w egz.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4912 3987 3783 3236 2798 2435

(Biblioteka Analiz)

Ceny detaliczne książek (w zł)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

37,80 38,70 38,30 41,50 41,80 42,60

(Biblioteka Analiz)

zespół badawczy, który co roku publiku-
je unikatowy w skali światowej pięcioto-
mowy raport „Rynek książki w Polsce”. 

Jak widać, systematycznie spadają 
przychody ze sprzedaży książek, jak też 
nakłady i liczba sprzedanych egzemplarzy, 
a w konsekwencji średni nakład, a przy 
tym – wbrew panującej opinii o coraz wyż-
szych cenach książek – średnia cena de-
taliczna egzemplarza wzrasta nieznacznie. 

Wszystko to potwierdza, że polski 
rynek książki już się załamał i to w ciągu 
kilku minionych lat, chociaż nie wszyscy 
jeszcze zobaczyli tego objawy. Najgorsze 
jest, że obecnie brak wyraźnych oznak 
możliwości powrotu do dobrej koniunk-
tury, która zgasła po 2010 roku. 

Artykuł powstał na podstawie prezen-
tacji przedstawionej na Kongresie Art of 
Color – Nowy wymiar druku, zorganizowa-
nym 8–9 listopada 2017 roku w Poznaniu 
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
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