W Y D A W N I C T W A

W POLSCE

2016
Łukasz Gołębiewski
Paweł Waszczyk
Patronat medialny

ISBN 978-83-63879-74-7

9 788363 879747
NAJWIĘKSZA
HURTOWNIA
KSIĄŻEK
W POLSCE

www.olesiejuk.pl

Firma Księgarska Olesiejuk
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.
ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733 50 10, faks +48 22 721 15 50
e-mail: biuro@olesiejuk.pl

RYNEK KSIĄŻKI
W POLSCE

2016
W Y D AW N I C T WA

RYNEK KSIĄŻKI
W POLSCE

2016
W Y DAW N I C T WA
Łukasz Gołębiewski
Paweł Waszczyk

Warszawa 2016

© Copyright by Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk, 2016
© Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2016
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja
jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy.
Redakcja: Łukasz Gołębiewski
Korekta: Joanna Ożóg
Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu
Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu
Łamanie: T
 YPO 2
Wydrukowano na papierze IBook White 70 gram vol 1,6
dystrybuowanym przez Igepa Polska
Okładkę wydrukowano na materiale Surbalin Seda
diamantweiß 8111, 115 g/m2 firmy Peyer Graphic
Publikację zamknięto do druku 30.12.2016
ISBN 978-83-63879-74-7
Wydanie I
Warszawa 2016
Tom LXXXI w serii „Raporty”
Zrealizowano ze środków finansowych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416
tel./fax (+48 22) 828 36 31
www.biblioteka-analiz.pl
Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki

Spis treści

Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo-księgarskim
w 2015 roku (Daria i Piotr Dobrołęccy)......................................................

7

CZĘŚĆ PIERWSZA
WYDAWNICTWA....................................................................................... 25
Rozdział pierwszy
Główne trendy na rynku wydawniczym.............................................

27

Rozdział drugi
Prognozy dla rynku wydawniczego (współpraca Bernard Jóźwiak).... 127
Rozdział trzeci
Wydawniczy biznes na świecie w 2015 roku ...................................... 159
Rozdział czwarty
Ranking wydawnictw ......................................................................... 173
Rozdział piąty
Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku............................. 179
Wykaz tekstów źródłowych................................................................. 349
Oferta Biblioteki Analiz...................................................................... 355
Indeks firm omawianych w książce.................................................... 365

Najważniejsze wydarzenia na rynku
wydawniczo-księgarskim w 2015 roku
Styczeń 2015

•• Zmarł Tadeusz Konwicki.
•• Laureatem Paszportów Polityki w kategorii „literatura” został Zygmunt

Rok 2015 na rynku wydawniczym

Rok 2015 na rynku wydawniczym

Miłoszewski za powieść „Gniew” (W.A.B.).

•• Prezydent Poznania i rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza usta-

nowili Poznańską Nagrodę Literacką, która będzie miała dwóch patronów – Adama Mickiewicza i Stanisława Barańczaka – i dwóch laureatów:
twórcę już uznanego oraz młodego twórcę, który otrzyma stypendium.
Nagroda ma być przyznawana co roku, podczas majowego festiwalu Poznań Poetów.

•• Firma Young Digital Planet wygrała przetarg na dostarczenie oprogramowania edukacyjnego dla blisko 250 mln chińskich uczniów oraz wykorzystanie jej produktu Digital Books and Media Solution w projekcie
cyfryzacji sektora edukacyjnego Hongkongu.

•• Wydawnictwo Edukacyjne Żak po prawie 25 lat działalności, a na skutek

„wkraczania nowych technologii (odchodzenie od książki papierowej)
oraz zmian ustawowych wprowadzonych przez państwo” zakończyło
działalność wydawniczą.

•• „Rok 2014 zdecydowanie wzmocnił pozycję e-booków na rynku książki

w Polsce”, przekazała firma Virtualo, która wielkość sprzedaży książek
elektronicznych w ciągu minionych 12 miesięcy oszacowała na 40 mln zł
netto. W ofercie Virtualo dostępnych było ponad 37 tys. tytułów e-booków
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oraz 2000 audiobooków, co oznacza wzrost o 19 proc. w stosunku do roku 2013.

•• W Polsacie i Polsat News rozpoczęto emisję programu o książkach „Spis

treści”, który prowadzi Mariusz Cieślik z „Rzeczpospolitej”, poprzednio
współtworzący program „Xięgarnia” w TVN24.

•• Zmarł prof. Edmund Wnuk-Lipiński, socjolog, autor wielu publikacji
naukowych, a także książek z gatunku „fantastyki socjologicznej”.

•• Zmarła Krystyna Nepomucka, dziennikarka i pisarka, autorka ponad
30 powieści obyczajowych.

Luty 2015

•• Wśród książek wyróżnionych Bologna Ragazzi Award znalazły się pol-

skie tytuły: w kategorii „Non Fiction” – „Typogryzmoł” Jana Bajtlika
(Dwie Siostry), a w kategorii „Book&Seeds” – „Wytwórnik kulinarny”
Katarzyny Boguckiej i Szymona Tomiły (Wytwórnia).

•• Przyznaną po raz drugi Nagrodę im. Jerzego Turowicza otrzymał historyk Marcin Zaremba za książkę „Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys” (Znak).

•• Laureatem nagrody „Nowych Książek” został Andrzej Mencwel za tom
„Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX” (Wydawnictwo
Krytyki Politycznej).

•• W Bibliotece Narodowej po raz trzynasty wręczono nagrody miesięczni-

ka „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”. Nagrody główne otrzymali wydawcy:
Biały Kruk za „Dzieje Polski. Tom I do 1202” prof. Andrzeja Nowaka,
Znak za „Śpiewaj ogrody” Pawła Huelle, Rebis za „Przemyślny szlachcic
Don Kichot z Manczy” Miguela de Cervantesa w tłumaczeniu Wojciecha
Charchalisa, Media Rodzina za „Dzienniki 1825-1875” Hansa Christiana Andersena w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej oraz Sonia Draga
za „Oriana Fallaci. Portret kobiety” Cristiny de Stefano w tłumaczeniu
Aliny Pawłowskiej-Zampino. Tytuł Wydawca roku 2014 przyznano Wydawnictwu Prószyński Media. Nagrodę za Wydarzenie roku otrzymały Arkady za albumową serię „Skarby Sztuki”. Nagrodę Człowiek roku
2014 przyznano Tadeuszowi Zyskowi.
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ki 2014 roku został Zygmunt Miłoszewski za powieść „Gniew” (W.A.B.).
W kategorii „literatura obca” zwyciężył John Green za „Gwiazd naszych
wina” (Bukowy Las). W kategorii „poezja” nagrodzono zbiór najstarszych
wierszy Wisławy Szymborskiej „Czarna piosenka” (Znak). „Dziennik cwaniaczka. Zezowate szczęście” Jeffa Kinneya w przekładzie Joanny Wajs (Nasza Księgarnia) wyróżniono w kategorii „literatura dla dzieci”.

•• Dorota Masłowska została jedną z laureatek Nagrody „Wdechy” w kategorii Człowiek roku – dorocznej nagrody „Gazety Co jest Grane”, warszawskiego dodatku do „Gazety Wyborczej”.

•• Sieć księgarni Matras otrzymała tytuł Super Marki 2015 – Jakość, Za-

ufanie, Renoma w kategorii: „sieć księgarni” przyznawany przez Biznes
Trendy w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz Forum Biznesu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Wcześniej Matras otrzymał tytuły Dobra Marka
2013 i Dobra Marka 2014.

•• Firma Księgarska Olesiejuk po raz dziewiąty otrzymała certyfikat Solid-

Rok 2015 na rynku wydawniczym

•• Laureatem Nagrody Bestseller Empiku dla najpopularniejszej polskiej książ-

na Firma 2014, przyznawany w ramach Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma „Biała Lista”.

•• Biblioteka Narodowa poinformowała, że w 2013 roku funkcjonowało

w Polsce 8112 bibliotek publicznych i filii. Co szósty Polak korzystał
z placówki bibliotecznej i odwiedził bibliotekę publiczną blisko 9 razy w ciągu roku, wypożyczając średnio 19 egzemplarzy w ciągu roku.
W 2013 roku biblioteki publiczne pozyskały blisko 3 mln nowości wydawniczych. Ofertę książkową bibliotek uzupełniło blisko 440 tys. imprez bibliotecznych, w których uczestniczyło 7,5 mln osób.

•• Kryzys na rynku podręczników szkolnych spowodował, że w kieleckich
jubileuszowych XX Targach Edukacyjnych „Edukacja” na 80 wystawców
uczestniczyło tylko dwóch wydawców edukacyjnych: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro z Warszawy oraz Jedność z Kielc.

Marzec 2015

•• Adam Zagajewski odebrał w Berlinie niemiecką Nagrodę im. Heinri-

cha Manna przyznaną przez Berlińską Akademię Sztuk, a w Warszawie
otrzymał Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego.
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•• Ryszard Krynicki został laureatem trzeciej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta.

•• Pierwszą laureatką Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy ustanowionej
w ramach konkursu o Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki została Vera Verdiani, autorka wielu przekładów polskich
twórców na język włoski. Nagrodę za przekład na nowy język przyznano Lidii Tanuszevskiej, autorce tłumaczenia „Imperium” na język macedoński.

•• Podczas XIV Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci
i Młodzieży prestiżową nagrodę, statuetkę Pegazika, otrzymali: Bożena
Truchanowska w kategorii Twórca Książki oraz Robert Gamble w kategorii Przyjaciel Książki dla Dzieci i Młodzieży.

•• Wydawnictwo C.H.Beck w wyniku porozumienia z Wydawnictwem

Wiedza i Praktyka przejęło działający od kilku lat na rynku program
narzędziowy do zarządzania kancelarią prawną o nazwie TemiTime.

•• Wydawnictwo Edra Urban & Partner nabyło prawa umożliwiające kon-

tynuowanie działalności w zakresie medycznych publikacji książkowych,
prowadzonej dotychczas na polskim rynku przez firmę Elsevier Urban
& Partner.

•• Na Wrocławskich Targach Książki Naukowej z największą ekspozycją
wystąpiło Wydawnictwo WNT, które przywróciło polskiej nauce ponad
100 tytułów książek technicznych z zasobów zlikwidowanych Wydawnictw Naukowo-Technicznych.

•• Zmarł Wojciech Giełżyński, dziennikarz i podróżnik, a także wycho-

wawca młodych dziennikarzy, rektor nieistniejącej już Wyższej Szkoły
Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.

Kwiecień 2015

•• Magdalena Parys została polską laureatką Nagrody Literackiej Unii Europejskiej za książkę „Magik” (Świat Książki).

•• Nagrodę im. Karla Dedeciusa otrzymali: Katarzyna Leszczyńska oraz
Sven Sellmer.
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gorii „literatura piękna – proza” Andrzej Stasiuk za „Wschód” (Wydawnictwo Czarne), w kategorii „literatura piękna – poezja” Urszula Kozioł za
tomik „Klangor” (Wydawnictwo Literackie), w kategorii „literatura dziecięca” – Anna Piwkowska (tekst) oraz Emilia Bojańczyk (ilustracje) za książkę
„Franciszka” (Fundacja Zeszytów Literackich), a w kategorii „edycja warszawska” – Elżbieta Markowska i Katarzyna Naliwajek-Mazurek za „Warszawę 1939-1945. Okupacyjne losy muzyków” (Towarzystwo im. Witolda
Lutosławskiego). Nagrodę główną czyli tytuł Warszawski Twórca otrzymał Jarosław Marek Rymkiewicz, który jednak odmówił jej przyjęcia. Jury zdecydowało, że nagroda zostanie przeznaczona na stypendia dla młodych literatów.

•• Józef Hen otrzymał Nagrodę „Odry” za „Dziennika ciąg dalszy” (Wydawnictwo Literackie).

•• Filozof Jacek Filek, pisarz i tłumacz Antoni Kroh oraz Jan Młynarczyk,

prezes Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” z Torunia,
zostali laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

Rok 2015 na rynku wydawniczym

•• Laureatami 8. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy zostali: w kate-

•• Podczas odbywającego się po raz drugi w Gdańsku festiwalu „Odna-

lezione w tłumaczeniu” laureatką przyznanej po raz pierwszy Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego została Maryna Ochab, tłumaczka z języka
francuskiego.

•• Nagroda Literacka im. Henryka Sienkiewicza dla najlepszej popowej

książki roku przyznana została Jackowi Świdzińskiemu za komiks „Zdarzenie 1908” (Kultura Gniewu).

•• Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego wniósł do laski

marszałkowskiej projekt ustawy o książce, oparty na projekcie opracowanym przez Polską Izbę Książki we współpracy z organizacjami księgarzy, wydawców oraz środowiska literackiego.

•• Spuścizna po Tadeuszu Różewiczu, w tym rękopisy oraz korespondencja
i książki, trafiły do zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

•• Redakcja „Biznes Trendy” w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz redakcja

portalu ForumBiznesu.pl przyznała marce PWN tytuł Qltowa Marka –
Jakość, Zaufanie, Renoma.
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•• Rada Nadzorcza Matras S.A. powołała na stanowisko prezesa Stanisława Wierzbickiego.

•• Sieć Matras rozpoczęła promocję debiutów literackich polskich autorów
w ponad 180 księgarniach, a wirtualnie także na portalu Matras.pl.

•• Powstało wydawnictwo Fabuła Fraza, stworzone przez doświadczonych
redaktorów i menedżerów z wieloletnią praktyką na rynku prasowym
i wydawniczym, których głównym obszarem zainteresowania jest reportaż i literatura faktu.

•• Biblioteka Narodowa ogłosiła program „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek” na rok 2015, którego budżet wynosi 25 mln zł.

•• Odbyły się XXI Targi Wydawców Katolickich z udziałem ponad 160 wystawców z Polski, Watykanu, Włoch i Francji.

•• Odbyły się też IV Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku z udziałem 60 wystawców i blisko 30 autorów.

•• Walne zebranie Polskiej Sekcji IBBY wybrało nową prezes – Annę Ma-

rię Czernow, która zastąpiła Marię Kulik. W skład zarządu weszły też:
Dorota Koman (wiceprezes), Monika Hałucha (sekretarz), Beata Kowalska-Osadowska (skarbnik) oraz Katarzyna Jacobson.

•• Zmarł prof. Władysław Bartoszewski. Jego archiwum wzbogaci zbiory
wrocławskiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

•• Zmarł prof. Mieczysław Tanty, znawca historii Bałkanów XIX i XX wieku.
Maj 2015

•• Olga Tokarczuk, Tomasz Kot, Krzysztof Globisz i Michał Nogaś zostali

laureatami Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Adam Zagajewski.

•• Laureatami Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius zostali: Jacek

Podsiadło za całokształt twórczości, Marcin Sendecki za książkę roku
„Przedmiar robót” (Biuro Literackie) oraz Michał Książek w kategorii
„debiut roku” za tomik „Nauka o ptakach” (Fundacja Sąsiedzi).
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Literackiej im. Adama Mickiewicza, a towarzyszące Nagrodzie Stypendium im. Stanisława Barańczaka otrzymała Kira Pietrek.

•• Piotr Strzeżysz został laureatem 20. edycji Konkursu im. Arkadego Fiedlera
o nagrodę „Bursztynowego Motyla” za książkę „Powidoki” (Bezdroża).

•• Stowarzyszenie Autorów ZAiKS przyznało nagrody dla tłumaczy, które

otrzymali: Danuta Chmielowska (za przekłady z języka tureckiego), Bohdan Zadura (za przekłady z węgierskiego i angielskiego), Tugrul Cetiner
(za przekłady na turecki) i Kazys Uscila (za przekłady na litewski).

•• W 13. edycji konkursu dla tłumaczy literatury technicznej i naukowej im.

Jerzego i Hanny Kuryłowiczów nagrodę otrzymali Ewa L. Łokas i Bogumił
Beniok za przekład książki C.S. Carrolla „Cząstka na końcu wszechświata.
Bozon Higginsa i nowa wizja rzeczywistości” (Prószyński Media).

•• Wiesława Jędrzejczykowa, Grzegorz Kasdepke, Roman Ostrowski oraz

Rok 2015 na rynku wydawniczym

•• Zbigniew Kruszyński został pierwszym laureatem Poznańskiej Nagrody

twórcy serwisu i autorzy publikacji „Zdasz.to” zostali laureatami Nagród im. Filipa Kallimacha, przyznawanych przez redakcję „Magazynu
Literackiego KSIĄŻKI” i Targi Kielce.

•• W krakowskim Festiwalu Miłosza uczestniczyli: Jurij Andruchowycz,

Xavier Farre, Robert Hass, Marie Lundquist, Valzhyna Mort, Alice
Oswald, Ruth Padel, Kornelijus Platelis, Ales Razanau, Charles Simic,
Uros Zupan oraz Wojciech Bonowicz, Julia Fiedorczuk, Wioletta Grzegorzewska, Klara Nowakowska, Marta Podgórnik, Krzysztof Siwczyk,
Michał Sobol, Dariusz Sośnicki i Dariusz Suska.

•• Festiwal im. Jana Błońskiego w Krakowie, którego hasło brzmiało „Zmia-

ny warty i odmarsze. (Re)wizje literatury ostatniego 25-lecia”, poświęcony
był wydarzeniom i tendencjom zainicjowanym transformacją ustrojową
1989 roku. Uczestniczyli krytycy, pisarze, poeci, przedstawiciele instytucji
finansujących literaturę oraz reprezentanci polskiej sceny teatralnej.

•• Rząd przyjął przygotowany przez MEN wieloletni program „Książki na-

szych marzeń”, w ramach którego na zakup książek do bibliotek szkolnych
przeznaczono 24 mln zł (20 mln zł z MEN i 4 mln zł z samorządów).

•• Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji
Czytelnictwa” przyznało nagrody za dokonania w roku 2014 Książnicy
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Beskidzkiej w Bielsku-Białej (I nagroda), Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie (II nagroda) oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie (III nagroda). Nagrodę specjalną za szczególne zasługi w działaniu na rzecz
promocji czytelnictwa przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Józefa Wybickiego w Sopocie, która jest współorganizatorem Festiwalu
Literackiego Sopot 2014.

•• Połączone VI Warszawskie Targi Książki i IX Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia odwiedziło 72 tys. osób, a udział wzięło 800 autorów i 860 wystawców z 28 krajów. Odbyło się 320 wydarzeń,
a bogaty program z udziałem ponad 30 autorów zaprezentowała Francja
jako Gość Honorowy Targów.

•• We Wrocławiu odbyły się VI Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży Do-

bre Strony z udziałem 40 wystawców, w nowym miejscu – w Centrum
Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu.

•• W Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie odbyła się debata zatytułowana „Kto naważył PIW-a?”, którą zorganizował Przemysław
Pawlak, inicjator społecznego protestu przeciw likwidacji Państwowego
Instytutu Wydawniczego.

•• Opublikowano raport firmy KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gu-

tenberga zatytułowany „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem
w Polsce”, z którego wynika, że wartość produkcji sprzedanej sektora
poligraficznego w Polsce przekroczyła w 2014 roku kwotę 13 mld zł, co
oznacza wzrost o 6,5 proc. w stosunku do roku 2013.

•• W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Polskiej Izby Książki do

jej składu dołączyli: Jacek Popko (Pearson) oraz Jerzy Okuniewski, prezes sieci księgarskiej Książnica Polska z Olsztyna. Z Komisji Rewizyjnej ustąpiła Agnieszka Ostapowicz z powodu likwidacji Wydawnictwa
Edukacyjnego Żak, a na jej miejsce wybrano Adama Mazurka, prezesa
Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej Adam.

•• Zmarła Mieczysława Buczkówna, poetka, tłumaczka, autorka książek
dla dzieci.

•• Zmarł prof. Piotr Piotrowski, krytyk i historyk sztuki.
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•• Laureatką Nagrody Transatlantyk została Laurence Dyevre, tłumaczka
literatury polskiej na francuski.

•• Wojciech Chmielarz otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru za powieść

„Przejęcie” (Czarne). Nagroda Czytelników Wielkiego Kalibru trafiła do
Katarzyny Bondy za powieść „Pochłaniacz” (Muza), a nagrodę za debiut
otrzymała Małgorzata Sobieszczańska za powieść „Z ostatniej chwili”
(Oficynka). Honorową Nagrodę Wielkiego Kalibru otrzymał szwedzki
autor Hakan Nesser.

•• Ewa Winnicka otrzymała Ogólnopolską Nagrodę Literacką dla Autorki
Gryfia za książkę „Angole” (Czarne).

•• Z udziałem blisko 100 pisarzy z kilkunastu krajów w Warszawie od-

była się trzecia edycja Big Book Festival, którego organizatorem jest
Fundacja „Kultura nie boli” wspierana przez kilkudziesięciu partnerów.

Rok 2015 na rynku wydawniczym

Czerwiec 2015

•• Blisko siedemdziesiąt wydawnictw i księgarń uczestniczyło w czwartej
edycji Imienin Jana Kochanowskiego, których organizatorem jest Biblioteka Narodowa, a projekt współfinansuje m. st. Warszawa. Tematem festiwalu była twórczość Franciszki i Stefana Themersonów.

•• Podczas IX Bieszczadzkiego Lata z Książką odbyły się spotkania z auto-

rami, kiermasze książek, pikniki, koncert i spektakl teatralny, w tym roku po raz pierwszy również w Rzeszowie.

•• Opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiającej wie-

loletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (2016-2020), jaki
mają realizować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

•• Po dziesięciu latach sprawowania funkcji przewodniczącego Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich rezygnację złożył Waldemar Janaszkiewicz. Zastąpił go Tadeusz Prześlakiewicz, właściciel księgarni Atlas w Warszawie.

•• Zmarł Krzysztof Kąkolewski.
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Lipiec 2015

•• Podczas szóstej edycji festiwalu poezji Premio Cetonaverde Poesia w Ce-

tonie (Toskania) Adam Zagajewski otrzymał nagrodę za całokształt
twórczości – Premio Internazionale alla Carriera.

•• Olga Tokarczuk została laureatką Brueckepreis, międzynarodowej nagrody przyznawanej przez Zgorzelec i Goerlitz, miasta po obu stronach
Nysy Łużyckiej, tworzące Miasto Europejskie.

•• Found in Translation Award, jaki przyznaje Instytut Książki wraz z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytutem Kultury Polskiej
w Nowym Jorku, otrzymała Ursula Phillips, autorka przekładu powieści „Choucas” Zofii Nałkowskiej opublikowanej przez Northern Illinois University Press.

•• Zapowiedziano utworzenie Nagrody Literackiej Miasta Krakowa im. Józefa Conrada Korzeniowskiego, której fundatorem jest Gmina Miejska Kraków, a jej partnerami strategicznymi są: Instytut Książki, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Celem nagrody
ma być wyróżnienie i promocja prozatorskich debiutów literackich.

•• Na wniosek Polskiej Izby Książki i Fundacji Teraz Książka wicepremier

i minister gospodarki, Janusz Piechociński przyznał nowe odznaczenie
resortowe o nazwie „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej”, które otrzymali: Marcin Beme, szef i założyciel firmy Audioteka.pl, Sonia Draga, prezes zarządu wydawnictwa
Sonia Draga, Grażyna Grabowska, prezes zarządu spółki Targi w Krakowie, Barbara Jóźwiak, przewodnicząca rady nadzorczej Wydawnictwa
Naukowego PWN, Janina Krysiak, prezes zarządu wydawnictwa Arkady, Maciej Makowski, prezes zarządu wydawnictwa Prószyński Media,
Jacek Marciniak, redaktor naczelny wydawnictwa Studio Emka, Marek
Nowakowski, prezes zarządu spółki ABE-IPS, Marianna Okuniewska,
dyrektor zarządzający spółki Książnica Polska, Jerzy Okuniewski, prezes zarządu spółki Książnica Polska, Grażyna Szponder, wiceprezes zarządu Domu Wydawniczego Rebis, Tomasz Szponder, prezes zarządu
Domu Wydawniczego Rebis, Bogdan Szymanik, dyrektor spółki Bosz
Szymanik i wspólnicy, Henryk Woźniakowski, prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, Anna Zaremba-Michalska, prezes zarządu Wydawnictwa Literackiego, oraz Tadeusz Zysk, prezes zarządu wydawnictwa Zysk i S-ka.
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torów i 60 wydawnictw.

•• Podczas festiwalu literackiego „Szczebrzeszyn – Stolica Języka Polskiego” odbyły się spotkania z wybitnymi pisarzami i poetami, warsztaty
językowe, spektakle teatralne i koncerty. Dyrektorem artystycznym festiwalu był Tomasz Brzozowski z Fundacji Czułego Barbarzyńcy, organizatora imprezy.

•• Po blisko dwudziestu latach działalności na rynku praw autorskich firma

BookLab (poprzednio agencja ANAW), której prezesem jest Aleksandra
Łapińska, stała się niezależną agencją literacką. Natomiast agencja literacka Andrew Nurnberg poinformowała o otwarciu nowego oddziału
w Warszawie, którym ma kierować Marcin Biegaj, poprzednio dyrektor
sprzedaży Agencji Literackiej Graal.

•• Zmarła Krystyna Siesicka, autorka książek dla młodzieży.
•• Zmarł Wojciech Albiński, prozaik, laureat Nagrody im. Józefa Mackie-

Rok 2015 na rynku wydawniczym

•• W Gdyni odbył się 4. Nadmorski Plener Czytelniczy z udziałem 35 au-

wicza.

•• Zmarł prof. Rene Śliwowski, badacz literatury rosyjskiej przełomu XIX
i XX wieku, tłumacz i krytyk literatury.

•• Zmarł Władek Kopiński, syn i spadkobierca praw autorskich Juliana

Stryjkowskiego. Był wybitnym translatorem, pracował jako tłumacz konferencyjny Departamentu Stanu USA.

Sierpień

•• Redakcja „Twórczości” obchodziła 70. rocznicę powstania pisma.
•• W plebiscycie Śląski Wawrzyn Literacki czytelnicy Biblioteki Śląskiej

najwięcej głosów oddali na książkę „Beksińscy. Portret podwójny” Magdaleny Grzebałkowskiej (Znak). Kolejne miejsca zajęły „Drach” Szczepana Twardocha (Wydawnictwo Literackie) i „Wschód” Andrzeja Stasiuka (Czarne).

•• Podczas jubileuszowego XXX Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników
Fantastyki Polcon laureatami Nagród Zajdla zostali: Anna Kańtoch za
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opowiadanie „Sztuka porozumienia” (Solaris) oraz Michał Cholewa za
powieść „Forta” (Warbook).

•• Przewodnim tematem czwartej edycji Festiwalu Literackiego Sopot była
literatura czeska, a gośćmi festiwalu byli Petra Hulova, Radka Denemarkova, Jan Novák oraz Jaroslav Rudis.

•• W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła
się druga edycja Festiwalu Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”
w ramach projektu Bibliomania.

•• Zmarła Emila Witwicka, tłumaczka literatury czeskiej i słowackiej.
Wrzesień

•• Laureatami Nagrody Literackiej Gdynia 2015 zostali: w kategorii eseisty-

ka Piotr Wierzbicki za esej „Boski Bach” (Wydawnictwo Sic!), w kategorii
poezja Piotr Janicki za tom „Wyrazy uznania” (Wydawnictwo Fundacja
Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza), w kategorii
proza Michał Cichy za prozatorski zbiór „Zawsze jest dzisiaj” (Czarne)
i w kategorii przekład na język polski Wiktor Dłuski za nowe tłumaczenie „Martwych dusz” Mikołaja Gogola (Znak).

•• Poeta Bohdan Zadura, reżyser Maciej Wojtyszko, plastyk Paweł Nowak

i twórca Festiwalu „Chopin i Jego Europa” Stanisław Leszczyński odebrali Nagrody im. Cypriana Norwida. Nagrodę za „Dzieło życia” otrzymał malarz i rysownik Stefan Gierowski.

•• Poinformowano, że Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza za książkowy debiut prozatorski zostanie po raz pierwszy przyznana we wrześniu 2016 roku w Radomiu.

•• Sejmowa podkomisja do spraw Ustawy o książce nie zdołała przyjąć

jej tekstu, przez co projekt Ustawy nie zdążył trafić pod obrady Sejmu
w kończącej się kadencji.

•• Na podstawie umowy, jaką podpisała prezydent Warszawy z wojewodą
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mazowieckim, warszawskie szkoły podstawowe otrzymają 400 tys. zł na
zakup książek w ramach programu „Książka naszych marzeń”. W ciągu roku w ramach programu dla całego województwa mazowieckiego
przeznaczono środki finansowe w wysokości 2,1 mln zł.

książek, której reprezentantem w postępowaniu grupowym jest wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., na postanowienie Sądu Apelacyjnego,
odrzucające pozew wydawców w sprawie przeciwko administratorowi
portalu Chomikuj.pl. Sprawa zostanie rozpatrzona ponownie przez Sąd
Apelacyjny, który zdecyduje, czy roszczenia wydawców mogą być dochodzone w postępowaniu grupowym.

•• Spółka Merlin.pl została wpisana do Krajowego Rejestru Długów (KRD)
przez 16 wierzycieli, na kwotę prawie 2 mln zł, a kilkudziesięciu wydawców i dystrybutorów od kilku miesięcy nie dostarczało książek do
e-sklepu.

Październik

•• Biblioteka Narodowa poinformowała, że w roku 2014 ukazało się w Polsce 32716 tytułów książek i było to niemal tyle samo, co rok wcześniej,
kiedy zarejestrowano 32863 tytuły.

Rok 2015 na rynku wydawniczym

•• Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez wydawców

•• Literacką Nagrodę Nike oraz Nagrodę Czytelników otrzymała Olga Tokarczuk za „Księgi Jakubowe” (Wydawnictwo Literackie). Wydawca poinformował, że od premiery nakład powieści przekroczył 100 tys. egz.

•• Ukraiński pisarz Serhij Żadan otrzymał Literacką Nagrodę Europy Środ-

kowej Angelus za powieść „Mezopotamia” (Czarne). Nagrodzeni zostali również tłumacze Michał Petryk i Adam Pomorski, którzy przełożyli
powieść laureata.

•• Laureatami Nagrody im. Wisławy Szymborskiej zostali: Roman Honet

za tom „świat był mój” (Biuro Literackie) oraz Jacek Podsiadło za tom
„Przez sen” (Wydawnictwo Brama Grodzka – Teatr NN).

•• Laureatką Nagrody Conrada została Liliana Hermetz za debiutancką
powieść „Alicyjka” (Wydawnictwo Nisza).

•• Laureatem Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza został prof. Michał
Głowiński za książkę „Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców”
(Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN).

•• Laureatami 9. edycji konkursu PIK-owy Laur zostali: w kategorii mediów
drukowanych Justyna Sobolewska („Polityka”) oraz Paweł Goźliński
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(„Książki. Magazyn do czytania”), w kategorii mediów audiowizualnych
i elektronicznych Magdalena Mikołajczuk (Program I Polskiego Radia).
Nagrody Specjalne otrzymali Jan Rodzeń z Klubu Księgarza w Warszawie oraz Dorota Sokołowska z Polskiego Radia Białystok.

•• Odbyły się 19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie z udziałem

700 wystawców z 27 krajów, ponad 700 autorów z Polski i zagranicy oraz
68 tys. czytelników.

•• Podczas wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów w Bydgoszczy

uchwalono Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.
W ciągu pięciu lat na wykonanie zadań programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 435 mln zł, a z budżetów samorządów – 231 mln zł,
co daje w sumie ponad 660 mln zł.

•• Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne rozpoczęły zwolnienia grupowe,
które mogły objąć nawet 40 proc. z ponad 210 zatrudnionych.

•• Minister Skarbu Państwa uchylił decyzję o likwidacji Państwowego Instytutu Wydawniczego z 2012 roku. Tymczasowym kierownikiem wydawnictwa została Wioleta Prządak.

•• Firma Virtualo przedstawiła prognozę, że sprzedaż e-booków w 2015 roku wyniesie 60 mln zł, a w 2016 nawet 85 mln zł.

Listopad

•• Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza otrzymał prof. Andrzej Nowak za „Dzieje Polski. Tom 1. Skąd nasz ród” (Wydawnictwo Biały Kruk).
Wyróżnienie przyznano Przemysławowi Dakowiczowi za „Obcowanie.
Manifesty i eseje” (Wydawnictwo Sic!).

•• Nagrodę „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej za „najlepszą książkę z obszaru literatury faktu” przyznano za „1945. Wojna i pokój” Magdaleny
Grzebałkowskiej (Agora).

•• Laureatami 8. edycji konkursu „Książka Historyczna roku” o Nagrodę

im. Oskara Haleckiego zostali: w kategorii „Najlepsza książka naukowa
poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” Kazimierz Krajewski
za „Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na kresach wschodnich
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•• Nagrodę Klio pierwszego stopnia w kategorii autorskiej przyznano Ka-

tarzynie Minczykowskiej za książkę „Cichociemna. Generał Elżbieta
Zawacka Zo” (Rytm). Nagrodę drugiego stopnia otrzymał Andrzej Sieroszewski za „Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny” (Iskry),
a trzeciego stopnia – Monika Śliwińska za „Muzy Młodej Polski. Życie
i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskich” (Iskry). W kategorii monografii
naukowych nagrodę pierwszego stopnia przyznano Grażynie Kubicy
za książkę „Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna” (WUJ). Nagrodę drugiego stopnia otrzymał Robert Spałek za publikację „Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie
wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce
w latach 1948-1956” (IPN i Zysk i S-ka), a trzeciego stopnia – Jarosław
Pałka i Jerzy Poksiński za pracę „Michał Żymierski 1890-1989” (IPN).
W kategorii edytorskiej przyznano cztery równorzędne wyróżnienia
dla: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowego
w Łodzi i Żydowskiego Instytutu Historycznego za „Encyklopedię getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego”; Ośrodkowi
Wydawniczemu Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum za książkę „Joannici i ich związki z ziemiami polskimi”; Wydawnictwu MS za
„Kresową Atlantydę. Historię i mitologię miast kresowych tom 1-7” oraz
Muzeum II Wojny Światowej za „Codzienność w cieniu terroru. Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945”. W kategorii varsaviana wręczono pięć
równorzędnych nagród, które otrzymali: Monika Maludzińska za cykl
„Żebracy i włóczędzy w XVIII-wiecznej Warszawie” (Neriton), Patryk
Pleskot za „Miasto śmierci. Pytania o morderstwa polityczne popełnione w Warszawie (1956-1989)” (IPN), Mariusz Kolmasiak za publikację
„Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy (1818-2014)” (Wydawnictwo Taurus), Robert Hasselbusch i Maria Ciesielska za „Taniec wśród
mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944” (Muzeum Niepodległości w Warszawie) oraz Elżbieta Markowska i Katarzyna Naliwajek-Mazurek za „Okupacyjne losy

Rok 2015 na rynku wydawniczym

II Rzeczypospolitej 1939-1945” (Wydawnictwo Literackie). Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Maciejowi Gawlikowskiemu
i Mirosławowi Lewandowskiemu za „No Future! Historia krakowskiej
FMW” (Wydawnictwo Rafael). W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” uhonorowano pracę Igora Jankego „Twierdza. Solidarność walcząca – podziemna armia”
(Wielka Litera). Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała
praca Agaty Mirek „Trudne lata. Wielkie Dni. Zakony żeńskie w PRL”
(Apostolicum).
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muzyków. Warszawa 1939-1945” (Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego). Nagrodę specjalną przyznano Fundacji „Warszawa Walczy 19391945” i Wydawnictwu Bellona za publikację „Warszawa Walczy 19391945. Leksykon” pod red. Krzysztofa Komorowskiego. Pracę „Badania
archeologiczne na Reducie Ordona tom I” wydaną przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie uhonorowano nagrodą sekretarza
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa „Pro Memoria”.

•• Odbyły się 19. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej oraz Śląskie

Targi Książki w Katowicach, w których uczestniczyło 140 wystawców,
a także Salon Ciekawej Książki w Łodzi z udziałem 60 wydawców z całej
Polski. W Warszawie trwały XXIV. Targi Książki Historycznej z udziałem ponad 200 wystawców, a w Radomiu V. Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych.

•• Zdobywcami pierwszych trzech miejsc w Rankingu Bibliotek 2015 pro-

wadzonego przez „Rzeczpospolitą” i Instytut Książki zostały: Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach oraz Biblioteka Publiczna Gminy
Łomża w Podgórzu.

•• Odbyła się uroczysta inauguracja Polskiej Akademii Księgarstwa – Po-

dyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, pierwszych
księgarskich studiów wyższych w Polsce, które finansowane są przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Współorganizatorami Polskiej Akademii Księgarstwa są: Instytut Informacji
Naukowej UW oraz Polska Izba Książki.

•• Spółka Porozumienie Kultura, której udziałowcami są: dwie osoby fi-

zyczne (Kristof Zorde i Elżbieta Pustota), sześć podmiotów wydawniczych (Czarna Owca, Helion, Prószyński Media, Publicat, Rebis, Zysk
i S-ka) oraz firma dystrybucyjna Super Siódemka, nabyła od ABC Księgarnie Sp. z o.o. 89,63 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Dom Książki, które obejmuje 70 księgarń działających pod firmami: Gdański Dom Książki, Dom Książki Białystok oraz MDM. Zapowiedziano, że od 2016 roku
sieć będzie funkcjonować pod marką BookBook.

•• Amazon podsumował pierwszy rok działalności w Polsce, gdzie prowadzi centrum rozwoju technologicznego w Gdańsku oraz trzy centra lo-
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•• W Szczecinie zmarła Monika Szwaja, autorka popularnych powieści.
Grudzień

•• Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zdecydowała, że patronami roku 2016 będą: Henryk Sienkiewicz oraz Feliks Nowowiejski.

•• Podczas uroczystego zebrania w 90. rocznicę powstania Polskiego PEN
Clubu wręczono Nagrody Polskiego PEN Clubu za wybitne dokonania w dziedzinie przekładu literatury polskiej na język obcy dla: Renate
Schmidgall (Niemcy), Andreja Chadanowicza (Białoruś) oraz Andrija
Pawłyszyna (Ukraina).

•• Wrocławską Nagrodę „Pióra Fredry” za książkę „Kucając” Andrzeja Sta-

Rok 2015 na rynku wydawniczym

gistyczne: dwa w okolicach Wrocławia i jedno pod Poznaniem. Firma
zatrudniła 4118 osób na umowę o pracę, a w ciągu następnych sześciu
miesięcy ma zatrudnić kolejne 500 osób.

siuka zdobyło Wydawnictwo Czarne.

•• „Książką roku 2015” Polskiej Sekcji IBBY w kategorii literackiej jako

książka dla dzieci została „Mat i świat” Agnieszki Suchowierskiej (Krytyka Polityczna) oraz jako książka dla młodzieży „5 sekund do Io” Małgorzaty Wardy (Media Rodzina). W kategorii graficznej nagrodzono
Mariannę Oklejak za autorską książkę „Cuda wianki. Polski folklor dla
młodszych i starszych” (Egmont Polska) oraz Pawła Pawlaka za ilustracje i opracowanie graficzne książki „13 bajek z królestwa Lailonii dla
młodszych i starszych” (Znak Emotikon). Nagrodę za upowszechnianie
czytelnictwa przyznano Fundacji „Jasne Strony”.

•• Wrócił projekt Ustawy o książce, opracowany przez Polską Izbę Książki

w porozumieniu z organizacjami księgarskimi, i był omawiany podczas
obrad Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

•• 24. Wrocławskie Targi Dobrych Książek odniosły wielki sukces frekwencyjny, bo imprezę odwiedziło 50 tys. osób.

•• Wydawnictwo Olesiejuk zostało laureatem Programu Symbol 2015 i uzyskało tytuł „Symbol Inwestycji w Kulturę 2015”.
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•• Została uruchomiona Ogólnopolska Baza Księgarń (OBK), wspólny pro-

jekt Instytutu Książki i Polskiej Izby Książki, finansowany ze środków
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa MKiDN i dostępny pod
linkiem http://obk.pik.org.pl.

•• Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. poinformował, że złożenie wniosku o upadłość spółki Merlin.pl S.A. prowadzącej do zawarcia układu
z wierzycielami jest elementem restrukturyzacji w spółce, która zapewni
dalsze funkcjonowanie na rynku marki Merlin.pl oraz poprawę stosunków z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.

•• Zmarł Janusz Odrowąż-Pieniążek, historyk literatury, pisarz i muzeal-

nik, w latach 1972-2009 dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Opracowali: Daria i Piotr Dobrołęccy

CZĘŚĆ PIERWSZA

WYDAWNICTWA

Rozdział pierwszy

Główne trendy
na rynku wydawniczym
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Rok 2015 zakończył się spadkiem przychodów ze sprzedaży książek
o 2,8 proc., do poziomu 2,48 mld zł. Negatywna dynamika przychodów
okazała się zatem nieco mniejsza niż szacowano początkowo, ale tendencja jest trwała.
Oszczędności wygenerowane przez wydawców w latach rynkowej prosperity i zbudowane dzięki nim kapitały zapasowe pozwalają zachować
płynność finansową, nawet w przypadku notorycznie przeciągających się
opóźnień w egzekwowaniu należności za sprzedane książki od dystrybutorów (głównie sieci detalicznych). Jednak wydawcy w celu zachowania cash
flow zmuszeni są obecnie do bezwzględnego pilnowania kosztów bieżącej
działalności, co z kolei przekłada się na daleko idące oszczędności nie tylko w obszarach takich jak promocja czy marketing, ale w coraz większym
stopniu dotyczy to również kosztów produkcji, co w bezpośredni sposób
negatywnie odbija się na edytorskiej jakości wydawanych książek.
Rynek charakteryzowała pewna stabilizacja – w segmencie wydawnictw
zabrakło znaczących fuzji czy przejęć, obyło się jednak także bez widowiskowych upadłości. Nieco gorzej sytuacja wyglądała w sektorze dystrybucyjnym, gdzie z areny rynkowych zmagań zniknęło kilka niewielkich lokalnych firm dystrybucyjnych, a przede wszystkim kolejnych kilkadziesiąt
księgarń indywidualnych.
Być może najważniejszym wydarzeniem o charakterze konsolidacyjnym
było przejęcie w połowie 2015 roku przez podmiot o nazwie Porozumienie
Kultura większościowych udziałów Przedsiębiorstwa Dom Książki, które
operacyjnie zarządzało dwoma rozpoznawalnymi markami księgarskimi:
Domem Książki w Białymstoku oraz Gdańskim Domem Książki. W gronie inwestorów znaleźli się zarówno przedstawiciele wydawców, jak również sektora hurtowego, wspierani przez prywatnych inwestorów wcześniej nie związanych z branżą księgarską. W pierwszej połowie 2016 roku
rozpoczął się proces rebrandingu sieci, która obecnie działa już w ramach
nowej marki o nazwie BookBook. Szerzej wątek ten omawiamy w tomie
poświęconym dystrybucji.
Powodów spadku wartości sprzedaży w 2015 roku jest kilka – mniej
sprzedanych egzemplarzy, duże przeceny i rabaty (w detalu średnia cena
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była wyższa rok do roku o 0,7 proc.), jednocześnie biorąc pod uwagę cały rynek, uśredniony rabat, z jakim książki sprzedawane były w 2015 roku w kanałach detalicznych, przekracza obecnie poziom 22 proc. od ceny
detalicznej.
Do spadków wartości rodzimego rynku wydawniczego przyczyniają
się również zjawiska takie jak słabnące społeczne zainteresowanie książką, zwłaszcza tą związaną z procesem zdobywania wiedzy i umiejętności,
a także – być może przede wszystkim – spadek przychodów ze sprzedaży
podręczników szkolnych, co z kolei związane jest z polityką resortu edukacji i zmian, jakie jeszcze w 2014 roku zaszły w obrocie podręcznikami
szkolnymi, w tym wprowadzeniem projektu rządowego podręcznika dla
uczniów I klasy szkoły podstawowej. W praktyce, w 2015 roku mieliśmy
do czynienia z wprowadzeniem nieodpłatnego dla konsumenta końcowego podręcznika także dla uczniów II klasy szkoły podstawowej, co spowodowało dalszy spadek wartości segmentu książki szkolnej w wysokości
ponad 40 mln zł.
Spadek przychodów postępuje mimo rosnącej, z roku na rok, oferty, co
tylko pozornie jest sprzeczne i daje nieco fałszywe wyobrażenie o kondycji książki. W 2015 roku wydano 34920 nowych tytułów, zatem o 7,5 proc.
więcej niż rok wcześniej. Wyższa niż w 2014 roku (o 12 proc.) była również
liczba pierwszych wydań wprowadzonych do sprzedaży – 21130 pozycji.
To tendencja o stałym charakterze, jednak w mniejszym stopniu odpowiadają za nią komercyjni wydawcy, a większym amatorzy-wydawcy, wykorzystujący coraz łatwiejszy dostęp do technologii wydawniczych i produkcyjnych. To zresztą nieunikniona przyszłość ruchu wydawniczego – liczba
tytułów będzie nadal wzrastać, do granic absurdu, gdyż większość tych tytułów funkcjonuje poza rynkiem i poza obiegiem czytelniczym. Publikacje
te są niemal niedostępne w rynkowym obiegu. Większości z nich trudno
przebić się nawet w wydawałoby się nieograniczonym pod tym względem
internecie.
Obecnie każdy może być autorem, podobnie każdy może być wydawcą.
Od kilku lat mamy do czynienia z rozwojem self-publishingu, jak również
z dynamicznym rozwojem działalności wydawniczej typu vanity, w której
profesjonalna firma wydawnicza współpracuje z autorami przy wprowadzeniu na rynek ich twórczości. Oczywiście dzieje sie to przy wymiernym
zaangażowaniu finansowym autorów.
Jak już wspomniano, największy udział w rosnącej ofercie tytułowej ma
dostęp do nowych technologii wydawniczych i poligraficznych, które pozwalają tanio i szybko publikować książki, nie tylko zresztą w formie papierowej, bo statystyki dotyczące liczby tytułów dotyczą również pozycji
cyfrowych, byleby miały numer ISBN. Szacuje się, że obecnie ponad jedną
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trzecią wydawanych w Polsce książek stanowią publikacje niskonakładowe, które nie trafiają do ogólnopolskiej dystrybucji.
W rażącym kontraście do rosnącej liczby tytułów są spadające nakłady.
Proporcje są odwrotnie proporcjonalne. Łączny nakład opublikowanych
książek w 2015 roku wyniósł 97,7 mln egz. Był zatem niższy o 7 proc. niż
w 2013 roku, kiedy wyprodukowano 105,1 mln egz. Wynik 2015 roku to
najniższy łączny nakład od lat. Średni nakład natomiast jeszcze nigdy nie
był tak niski, nawet w PRL. Znaczna część z tych blisko 35 tys. wydawanych pozycji ukazuje się w nakładach nie przekraczających 100 egz. Średni nakład w 2015 roku wyniósł 2798 egz. (spadek o 13,5 proc. z 3236 egz.),
a w liczbie tej uwzględnia się przecież także serie dystrybuowane w kioskach
czy podręczniki szkolne. Dla beletrystyki średni nakład to już niespełna
1600 egz. i z roku na rok będzie się zmniejszał.
Widać zatem wyraźnie, że o ile rynek wciąż zasypywany jest nadmierną
liczbą nowych tytułów, to jednak w coraz niższych nakładach. Takie relacje
automatycznie przekładają się na potencjalny rynkowy zasięg pozycji wydawniczej i zakres, w jakim jest ona prezentowana klientowi ostatecznemu.
Co więcej, niższy nakład oznacza zazwyczaj również mniejsze przychody,
a w konsekwencji również gorsze perspektywy dla rentowności prowadzonej przez wydawcę działalności biznesowej.
Na wciąż pogarszające się wyniki finansowe sektora wydawniczego,
a także całej branży, równie ważny wpływ ma też charakter prowadzonej
polityki handlowej. Czynnikiem kluczowym dla obrazu rynku są wszechobecne przeceny premierowych publikacji i tempo obniżek pojawiających
się w ofercie największych detalistów stacjonarnych i internetowych. Kolejnym zjawiskiem, które przybiera na dynamice, jest coraz aktywniejsza
sprzedaż własna wydawców za pośrednictwem firmowych sklepów internetowych z rabatami niemal dorównującymi warunkom handlowym, jakie
klientom ostatecznym oferują sprzedawcy internetowi, które jednocześnie
często przewyższają warunki, na jakich dokonują zakupu indywidualne
księgarnie stacjonarne.
Zła sytuacja na rynku, niepewność, przyczyniają się do tego, że wydawcy
coraz mniej chętnie ujawniają wynik finansowy, z coraz większym opóźnieniem wypełniają również ustawowy obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS.
Jednak analiza dostępnych danych wyraźnie dowodzi, że pomimo cięć
kosztów rentowność wydawniczego biznesu spada. Jeszcze kilka lat temu
rentowność wydawców książek wynosiła 7-8 proc. rocznie. Obecnie dominują zyski netto na poziomie 4-5 proc. a nawet mniej, a też powiększa
się grupa oficyn przynoszących straty lub oscylujących na granicy rentowności.
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I to pomimo wspominanych cięć kosztów – często drastycznych, zarówno produkcyjnych, jak i osobowych w redakcjach. Dodajmy, że cięcia kosztów oznaczają trwałe obniżanie się jakości treści – oszczędności dotyczą
tłumaczeń, redakcji, korekty, grafiki, oczywiście także reklamy.
Mimo wspomnianych wyżej zjawisk, spadek przychodów branży wydawniczej zaledwie o 3 proc. w 2015 roku pozwala żywić nadzieję na małą stabilizację. Zapoczątkowana w 2014 roku przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej „reforma podręcznikowa” miała już wymierny wpływ na całą
branżę wydawniczą, przede wszystkim na sektor dystrybucyjny. Pierwsze
efekty tej operacji można było zaobserwować już w 2014 roku, kiedy przychody księgarstwa detalicznego ze sprzedaży oferty podręcznikowej spadły średnio o 10 do 15 proc. Rok 2015 to okres ponownego spadku przychodów, ponadto w związku z wprowadzeniem finansowania z budżetu
Ministerstwa Edukacji zakupu materiałów szkolnych, w tym materiałów
ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języków obcych, znacznym
zmianom uległ też sam charakter handlu ofertą edukacyjną. Zmiany systemowe doprowadziły do zacieśnienia współpracy wydawców, dysponujących kompletną ofertą dla wszystkich typów szkół, z firmami specjalizującymi się w edycji i sprzedaży oferty językowej i upowszechnienia się
tzw. sprzedaży pakietowej, w oparciu o ofertę sprofilowaną pod potrzeby
programu dotacyjnego.
Zakupy finansowane z rządowych dotacji realizują bezpośrednio szkoły, które zamówienia na publikacje edukacyjne realizują u wydawców lub
ewentualnie dystrybutorów. W ten sposób w latach 2014-2015 z systemu
dystrybucji publikacji do szkoły podstawowej i gimnazjum niemal całkowicie wyeliminowano księgarzy, zwłaszcza funkcjonujących w ramach
małych, lokalnych sieci oraz podmiotów niezależnych. Jednak perspektywy dla tego segmentu mogą doczekać się korekty, i to na plus. Powodów do optymizmu dostarczają zapowiedzi Ministerstwa Edukacji, które
od roku szkolnego 2017-2018 zapowiada kolejną wielką reformę szkolnictwa, uwzględniającą likwidację szkół gimnazjalnych i powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej. MEN zapowiedział także utrzymanie finansowania podręczników ze środków budżetowych, przy jednoczesnej rezygnacji
z rządowego elementarza do nauczania początkowego, na rzecz wyboru
podręczników spośród propozycji zgłoszonych przez profesjonalnych wydawców. Dodatkowo resort edukacji nie wyklucza również jakiejś formy
powrotu podręczników do księgarń.
Jesienią 2015 roku w ręce polskich uczniów oddane zostały także rządowe bezpłatne podręczniki cyfrowe, co jednak nie wpłynęło dotychczas
w wymierny sposób na kolejne ograniczenie możliwości biznesowego działania wydawnictw komercyjnych.

Główne trendy na rynku wydawniczym

Według wcześniejszych szacunków, w ciągu kilku najbliższych lat z rynku miało zniknąć od 300 do 500 mln zł, co oznaczałoby okrojenie wartości
segmentu książki edukacyjnej nawet o 60 proc. Jednak obecny stan wiedzy
o planach zarządzających polską edukacją skłania do częściowego zawieszenia tych prognoz.
W 2015 roku, a także w pierwszej połowie kolejnego roku, wydawców
dotknęły również tradycyjne bolączki branży wydawniczej, a wśród nich
przede wszystkim opóźnienia w płatnościach generowane przez firmy z sektora detalicznego. Okresowo dotyczyło to zarówno największych detalistów
stacjonarnych (Empik, Matras), jak i czołowych sprzedawców internetowych, przede wszystkim jednego z najstarszych na polskim rynku graczy tego sektora, czyli sklepu Merlin.pl. W rezultacie właściciele e-sklepu
zmuszeni byli zawiesić jego działalność operacyjną i rozpocząć negocjacje
dotyczące spłaty powstałych zobowiązań finansowych. Uznana marka,
w odmiennym już formacie biznesowym, powróciła na rynek w pierwszych
miesiącach 2016 roku i rozpoczęła mozolny marsz po odbudowę zarówno zaufania dostawców i klientów, jak i utraconej w zaledwie kilkanaście
miesięcy rynkowej pozycji.
Jak już podkreślano, rok 2015 był kolejnym okresem, w którym rolę
podstawowego narzędzia kreowania sprzedaży, ale także promocji, pełniła
sprzedaż rabatowa. Płytki rynek detaliczny, charakteryzujący się stosunkowo małą grupą konsumentów nastawionych przede wszystkim na zakup
po jak najniższej cenie, doprowadził do absurdalnej sytuacji, w której rynkowe nowości w dniu premiery dostępne są z 30, a nawet 35 proc. rabatem.
Uśredniając, w tym okresie przeciętnie klient był w stanie dokonać zakupu poszukiwanej książki, nie starszej niż dwa-trzy miesiące, z upustem od
ceny detalicznej w wysokości 23-25 proc.
Niepokoi fakt, że do rabatowego szaleństwa zdynamizowanego przez
internet, a na przestrzeni lat 2013-2015 coraz intensywniej realizowanego
także przez największe sieci detaliczne typu Empik czy Matras, na ogólnoasortymentowych dyskontach i marketach kończąc, z coraz wyraźniejszym
animuszem dołączyli wydawcy, oferujący obecnie, jako standard, rabaty
na poziomie 25 proc. w firmowych sklepach internetowych, a w gorącym
sprzedażowo ostatnim kwartale 2015 roku wielokrotnie organizujący okresowe promocje sięgające 35-45 proc. Obserwacja ta dotyczy zarówno mniejszych oficyn, dysponujących ofertą o charakterze popularnym, ale także
kilku wiodących marek wydawniczych, nierzadko liderów wśród wydawców popularnej beletrystyki, literatury pięknej czy literatury faktu.
W zdecydowanie najgorszej sytuacji znajduje się jednak tzw. tradycyjne
księgarstwo. Wspomniane warunki rabatowe oferowane klientom ostatecznym często przewyższają bowiem warunki finansowe, na jakich zakupów
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dokonują małe niezależne księgarnie, które tym samym nie są w stanie konkurować ceną z innymi kanałami sprzedaży i konsekwentnie tracą przychody
ze sprzedaży oferty innej niż edukacyjna. W perspektywie kilku lat powyższe
zjawiska doprowadzą najpewniej do dynamicznego i, co jeszcze istotniejsze,
trwałego spadku liczby księgarń niezależnych, które zwłaszcza w mniejszych
miejscowościach przez dekady były podstawowym źródłem nie tylko zakupu
książek, ale także jedną z najważniejszych – obok bibliotek – instytucji kulturotwórczych. W 2015 roku z rynku zniknęło kolejne kilkadziesiąt placówek księgarskich. Co więcej, z obserwacji firm dystrybucyjnych wynika, że
znaczna liczba księgarzy sztucznie przedłużyła funkcjonowanie swoich firm
na pierwszą połowę 2016 roku i prawdziwy eksodus tej części branży dopiero
przed nami. Stąd w części branży książkowej, w tym w wielu firmach skupionych w Polskiej Izbie Książki, wciąż żywe jest przekonanie o nieuchronności
potrzeby wprowadzenia rozwiązania systemowego, poprzez częściową regulację rynku, za pomocą ustawy o jednolitej cenie książek. Zgodnie z zapewnieniami pomysłodawców ustawa miałaby przede wszystkim chronić księgarnie niezależne, zwiększając ich konkurencyjność wobec innych kanałów
sprzedaży. Propozycja PIK zakładała m.in. sprzedaż tytułu w jednej cenie,
niezależnie od kanału dystrybucji, w okresie do 12 miesięcy od premiery.
Jednak mimo usilnych starań zwolenników takiego rozwiązania Sejm, którego kadencja zakończyła się na początku października 2015 roku, nie przyjął niezbędnych rozwiązań prawnych.
Jednym z niewielu dynamicznie rozwijających się segmentów rodzimego
rynku książki pozostaje sektor publikacji cyfrowych, zarówno w obszarze
e-booków, jaki i książki audio.
Mimo stosunkowo niewielkiej skali obrotów – sprzedaż e-wydań odpowiada zaledwie za ok. 3 proc. ogólnych przychodów – dynamika rozwoju
tej części wydawniczego biznesu nie jest już jednak tak wysoka jak jeszcze
dwa-trzy lata temu.
Rynek rozwija się obecnie w kilkuprocentowym tempie, co w wymierny
sposób odzwierciedla potencjał komercyjny książek cyfrowych. W związku
z wysoką dynamiką rozwoju oferty dostępnej w formie cyfrowej, największym wyzwaniem dla tego segmentu pozostaje obecnie budowa odpowiednio licznej grupy konsumenckiej. Istotnym problemem pozostaje zdecydowanie zawyżona w stosunku do potencjału sprzedażowego produktów
elektronicznych stawka podatku VAT, wynosząca 23 proc.
Rynek e-książek ciągle ewoluuje. Po pierwsze, inaczej niż w przypadku książek drukowanych, czytelnicy-klienci coraz mniejszą wagę przywiązują do ceny e-publikacji, zdecydowanie wyżej ceniąc sobie takie zalety platform sprzedażowych, jak szerokość i dostępność oferty (aktywność w sferze promocji
prezentacji oferty), a także bezpieczeństwo i wygodę systemów płatności. Pol-

Listy bestsellerów w 2015 roku
Niezmienny brak jednej ogólnopolskiej, rzetelnej i opartej na wynikach
sprzedaży listy bestsellerowych tytułów, to jedna z istotnych bolączek polskiego rynku wydawniczego. Stąd konieczność zadowalania się dostępnymi zbiorczymi zestawieniami miesięcznymi, które prezentują najlepiej
sprzedające się tytuły w poszczególnych kanałach sprzedaży, w tym sieciach księgarskich, niezależnych księgarniach stacjonarnych czy księgarniach internetowych.
Popularnością cieszą się również zestawienia sprzedażowe, opracowywane na podstawie danych z sieci punktów sprzedaży detalicznej, analizowanych przez firmę GfK Polonia. Nie obejmuje ona jednak w pełni rynku
detalicznego, dlatego wciąż brak wiarygodnej i powszechnie dostępnej listy najpopularniejszych tytułów, która byłaby reprezentatywna dla całego
rynku. Szacuje się, że w zależności od typów publikacji dane te pokrywają
się z ogólną sprzedażą na poziomie od 40 do 70 proc.
Nie zmienia się także inna zależność charakterystyczna dla rynku – otóż
największą uwagę na listy bestsellerów zwracają nie czytelnicy czy przedstawiciele mediów, ale wydawcy, dla których jest to istotne narzędzie analizy rynkowych mód i trendów, stanowiące podstawę do kreowania własnej
polityki ofertowej, marketingowej i promocyjnej.
W rezultacie analizie poddawana jest nie tylko ścisła czołówka (np. „top
10”) najlepiej sprzedających się tytułów, ale szeroka grupa kilkudziesięciu
najpopularniejszych pozycji, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w poszczególnych kategoriach tematycznych.
Szczegółowa analiza systematycznie opracowywanych zestawień najlepiej
sprzedających się tytułów pozwala także zaobserwować specyfikę sprzedaży
realizowanej przez poszczególne podmioty sprzedaży stacjonarnej (sieciowe i indywidualne) oraz internetowej. Wraz ze znacznym rozwarstwieniem
rynku dystrybucji nastąpiła bowiem jego swoista specyfikacja. W efekcie,
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ski e-czytelnik to klient korzystający zazwyczaj z zasobów kilku e-sklepów, co
wynika ze specyfiki rynku dystrybucji książek w plikach, a mianowicie częstych wyłączności na ofertę wybranych wydawców. Coraz aktywniej rozwija
się także rynek sprzedaży wydań cyfrowych do klientów instytucjonalnych,
najczęściej w formie wypożyczeń za pośrednictwem bibliotek. Polski rynek
e-książek w dalszym ciągu znajduje się jednak na etapie intensywnego rozwoju, przede wszystkim w zakresie rozbudowy oferty i kanałów sprzedaży.
Jednocześnie jest to sektor wymagający ciągłych inwestycji, zatem nie dający
możliwości dyskontowania zysków z bieżącej działalności.
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w jednych punktach detalicznych na „topkach” królują publikacje popularne, sygnowane przez celebrytów, a w innych na szczytach rankingów znaleźć
można na przykład uznane nazwiska polskiej i światowej literatury.
Jednym z najstarszych funkcjonujących nieprzerwanie zestawień najpopularniejszych tytułów książkowych w Polsce jest ranking bestsellerów „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Zestawienie to opiera się jednak na deklaracjach firm detalicznych sieci Empik i Matras oraz regionalnych Domach
Książki, a więc tylko pośrednio odzwierciedla wyniki realnej sprzedaży.
Obecnie powstaje dzięki kompilacji wyników sprzedaży w ponad 300 księgarniach w kraju. Pod uwagę brane są wyniki sprzedaży z 30 dni, zaś o kolejności na liście decydują punkty przyznawane za miejsca 1-5 w poszczególnych
placówkach księgarskich. Poniżej prezentujemy ranking „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” za 2015 rok (liczba w nawiasie oznacza zdobyte przez daną
publikację punkty w łącznym podsumowaniu dwunastu miesięcy).

Bestsellery 2015 roku „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”
1. Keri Smith „Zniszcz ten dziennik”, K. E. Liber (228)
2. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka „Życie na pełnej petardzie, czyli wiara,
polędwica i miłość”, WAM (163)
3. Camilla Läckberg „Pogromca lwów”, Czarna Owca (156)
4. Wojciech Sumliński „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego”, Wojcech Sumliński Reporter (144)
5. Olga Tokarczuk „Księgi Jakubowe”, Wydawnictwo Literackie (140)
6. Jerzy Zięba „Ukryte terapie”, Egida Halina Kostka (138)
7. Katarzyna Bonda „Okularnik”, Muza (118)
8. Patryk Vega „Złe psy. W imię zasad”, Wydawnictwo Otwarte (109)
9. Zygmunt Miłoszewski „Gniew”, W.A.B. (107)
10. Gayle Forman „Wróć, jeśli pamiętasz”, Nasza Księgarnia (91)
11. Keri Smith „To nie książka”, K. E. Liber (86)
12. E.L. James „Grey. Pięćdziesiąt twarzy Greya oczami Christiana”,
Sonia Draga (85)
13. David Lagercrantz „Co nas nie zabije”, Czarna Owca (84)
13. Robert Trojanowski „Książka pod tytułem. Tom 1”, Kaktus (84)
14. Regina Brett „Bóg nigdy nie mruga”, Insignis Media (83)
15. Artur Górski, Jarosław Sokołowski „«Masa» o porachunkach polskiej
mafii”, Prószyński Media (80)
16. E.L. James „Pięćdziesiąt twarzy Greya” (okładka filmowa), Sonia Draga (78)
17. Keri Smith „Zniszcz ten dziennik. Wszędzie” K.E. Liber (74)
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18. Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marusz „Resortowe dzieci. Służby”, Fronda (72)
19. Michael Houellebecq „Uległość”, W.A.B. (69)
20. Marta Dymek „Jadłonomia. Kuchnia roślinna. 100 przepisów nie tylko dla wegan”, Dwie Siostry (68)
21. Johanna Basford „Tajemny ogród”, Nasza Księgarnia (67)
21. Magdalena Grzebałkowska „1945. Wojna i pokój”, Agora (67)
22. Stephen King „Znalezione nie kradzione”, Albatros (65)
22. Jo Nesbø „Krew na śniegu”, Wydawnictwo Dolnośląskie (65)
22. Donna Tart „Szczygieł”, Znak (65)
23. Anna Kamińska „Simona”, Wydawnictwo Literackie (64)
24. Gayle Forman „Zostań, jeśli kochasz”, Nasza Księgarnia (62)
24. Małgorzata Halber „Najgorszy człowiek na świecie”, Znak (62)
25. Marek Wałkuski „Ameryka po kawałku”, Helion (60)
25. Sylvia Day „Wybór Crossa”, Wielka Litera (60)
26. Katarzyna Bonda „Pochłaniacz”, Muza (58)
27. Regina Brett „Jesteś cudem”, Insignis Media (54)
28. John Green „Gwiazd naszych wina”, Bukowy Las (52)
28. E.L. James „Ciemniejsza strona Greya”, Sonia Draga (52)
29. Stephen King „Przebudzenie”, Prószyński Media (49)
30. Mariusz Urbanek „Genialni. Lwowska szkoła matematyczna”, Iskry (48)
W 2015 roku w dwunastu comiesięcznych zestawieniach „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” znalazło się 165 tytułów, 82 z nich to książki polskich
autorów, 83 to tłumaczenia. Niemal całkowita równowaga. Najdłużej, bo
przez dwanaście miesięcy – przez cały rok utrzymywała się na liście książka
(?) Keri Smith „Zniszcz ten dziennik” (K.E. Liber). Skąd wziął się znak zapytania? Z podejrzenia, że w wypadku tego i pokrewnych tytułów („To nie książka”,
„Zniszcz ten dziennik. Wszędzie”, „Książka pod tytułem”) mamy do czynienia
raczej z gadżetami niż z książkami, a na pewno nie z literaturą. Podobnie rzecz
się ma z coraz bardziej zauważalnymi w rankingu kolorowankami (typu „Tajemny ogród”). Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma – komentuje
wyniki dorocznego rankingu znany krytyk literacki Krzysztof Masłoń1.
Siedem miesięcy na liście najlepiej sprzedających się książek (w księgarniach) figurowało „Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłość” księdza Jana Kaczkowskiego i rozmawiającego z nim Piotra Żyłki
(WAM). Przez pół roku znajdowały się w rankingu: „Niebezpieczne związki
Bronisława Komorowskiego” Wojciecha Sumlińskiego (Wojciech Sumliński
[[1. Krzysztof Masłoń „Księgarskie bestsellery 2015”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”
nr 1/2016.
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Reporter), „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk (Wydawnictwo Literackie),
„Złe psy. W imię zasad” Patryka Vegi (Wydawnictwo Otwarte), „Książka
pod tytułem. Tom 1” Roberta Trojanowskiego (Kaktus), „Ukryte terapie”
Jerzego Zięby (Egida Halina Kostka), „Bóg nigdy nie mruga” Reginy Brett
(Insignis Media), „Wróć, jeśli pamiętasz” Gayle Forman (Nasza Księgarnia) i „Pogromca lwów” Camilli Läckberg (Czarna Owca).
Pięć miesięcy gościły na liście: „Okularnik” Katarzyny Bondy (Muza),
„Gniew” Zygmunta Miłoszewskiego (W.A.B.), „Jadłonomia. Kuchnia roślinna. 100 przepisów nie tylko dla wegan” Marty Dymek (Dwie Siostry),
„Jesteś cudem” Reginy Brett (Insignis Media), „Zostań, jeśli kochasz” Gayle
Forman (Nasza Księgarnia) oraz dwa tytuły Keri Smith wydane przez K.E.Liber – „Zniszcz ten dziennik. Wszędzie” i „To nie książka”.
Czterokrotnie zaznaczyły swą obecność w rankingu: „Simona” Anny Kamińskiej (Wydawnictwo Literackie), „Dziewczyny z Syberii” Anny Herbich (Znak), „Genialni. Lwowska szkoła matematyczna” Mariusza
Urbanka (Iskry), „»Masa« o porachunkach polskiej mafii” Artura Górskiego i Jarosława Sokołowskiego (Prószyński Media), „Resortowe dzieci. Służby” Doroty Kani, Jerzego Targalskiego i Macieja Marusza (Fronda), „1945. Wojna i pokój” Magdaleny Grzebałkowskiej (Agora), „Czarny
anioł. O Ewie Demarczyk” Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz-Oboładze
(Znak), „Ameryka po kawałku” Marka Walkuskiego (Znak), „Szczygieł”
Danny Tartt (Znak), „Dziennik cwaniaczka. Droga przez mękę” Jeffa Kinneya (Nasza Księgarnia), „Tajemny ogród” Johanny Basford (Nasza Księgarnia”i „Gwiazd naszych wina” Johna Greena (Bukowy Las).
Wśród najpopularniejszych autorów na czele widnieją nazwiska postaci
takich jak: Keri Smith, E.L. James i John Green (po cztery tytuły w zestawieniu). Spośród wydawców najwięcej tytułów na listę „Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI”wprowadził krakowski Znak (24). Pod tym względem nic się nie
zmienia, ten edytor dystansuje konkurencję. Na podium znalazły się również
Muza (10) oraz ex aequo: Insignis, Prószyński Media i Wydawnictwo Literackie. Kolejne trzy firmy – Albatros, Nasza Księgarnia i Sonia Draga umieściły
na liście po sześć pozycji, a po pięć tytułów – W.A.B. oraz K.E. Liber.
Dodajmy, iż istotną wadą rocznego zestawienia przygotowanego w oparciu o liczbę miejsc na listach bestsellerów jest premiowanie tytułów, które
ukazały się na początku roku i miały szanse przez długi czas funkcjonować
na księgarskich półkach. Sprzedażowe hity z końca roku, nawet jeśli osiągały bardzo wysoką sprzedaż, są w takim rankingu na straconej pozycji.
W ostatnich kilku latach innym istotnym, bo pilnie śledzonym przez wydawców, a także czytelniczą publiczność, comiesięcznym zestawieniem bestsellerów był ranking publikowany od 2011 roku na łamach „Gazety Wyborczej”. Było to zestawienie książkowych hitów, którego źródło stanowiły
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dane GfK Polonia Retail and Technology. Wyniki te bazowały na rzeczywistej sprzedaży w największych sieciach księgarskich, księgarniach, sklepach
internetowych i sieciach handlowych na terenie całej Polski. W zależności
od okresu publikacji, dane te pochodziły średnio z blisko 1600 punktów detalicznych.
Przez kilka lat „Gazeta Wyborcza” publikowała zestawienia książek, które w poprzednim roku kalendarzowym zanotowały najwyższą sprzedaż na
polskim rynku. Dodatkowo w 2014 roku zestawienie to miało charakter
hybrydowy, a dane podmiotów detalicznych weryfikowano i uzupełniono
deklaracjami wysokości sprzedaży pochodzącymi od samych wydawców.
Jednak w lutym 2015 roku „Gazeta Wyborcza” opublikowała zestawienie
zaledwie tuzina najpopularniejszych książek 2014 roku. W 2016 na łamach
dziennika ukazało się podsumowanie poprzedniego roku kalendarzowego,
w którym zabrakło jednak zbiorczego zestawienia topowych tytułów.
W czołówce autorów zagranicznych znaleźli się zarówno ugruntowani
dominatorzy ostatnich lat, jak E.L. James („Grey. Pięćdziesiąt twarzy Greya
oczami Christiana” – 327 tys. egz., Wydawnictwo Sonia Draga), kontynuatorzy bestsellerowych brandów w postaci Szweda Davida Lagercrantza i wydanej nakładem oficyny Czarna Owca kontynuacji cyklu „Millennium” Stiega Larssona zatytułowanej „Co nas nie zabije” (261 tys. egz.),
a także debiutantka Paula Hawkins, autorka thrillera „Dziewczyna z pociągu” (212 tys. egz.), który w Polsce ukazał się nakładem wydawnictwa
Świat Książki. Rok 2015 to kolejny sukces szwedzkiej autorki Camilli Läckberg, która sprzedała u nas 153 tys. egz. „Pogromcy lwów” (Czarna Owca).
Wciąż popularny pozostaje w Polsce jeden ze „starych mistrzów”, czyli Stephen King, którego „Bazar złych snów” znalazł ponad 85 tys. nabywców.
Honoru „literatury wysokiej” broni natomiast „Uległość” Michela Houellebecqa (72 tys. egz.).
W 2015 roku nie próżnowali również rodzimi twórcy, spośród których
prym wiodła Katarzyna Bonda. Autorka wydawnictwa Muza sprzedała 105 tys. egz. powieści „Okularnik”, 90 tys. „Pochłaniacza” oraz 75 tys.
„Tylko martwi nie kłamią”. Po raz kolejny świetnie radzili sobie także
m.in.: Olga Tokarczuk i jej „Księgi Jakubowe” (70 tys. egz.), Anna FicnerOgonowska „Czas pokaże” (64 tys. egz.) oraz Zygmunt Miłoszewski i jego
„Ziarno prawdy”, którego sprzedaż przekroczyła 53 tys. egz.
Jak powyższy obraz rynku koresponduje z deklaracjami Polaków dotyczącymi ich lekturowych wyborów? Według badań Biblioteki Narodowej te
ostatnie cechuje niewielka zmienność. Do najpopularniejszych form należą powieści, zwłaszcza romanse, sensacje i fantastyka. Uczestnicy badania
czytelnictwa, zrealizowanego jesienią 2015 roku, sporadycznie wymieniali
poezję lub dramat, co najpewniej wynika nie tylko z faktu, iż są to gatunki
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czytywane rzadko, ale również z tego – że „czytać książkę oznacza dla większości badanych czytać powieść”2.
W ramach przeprowadzonego badania każdego respondenta, który zadeklarował lekturę co najmniej jednej książki w 2015 roku, proszono o podanie autora, tytułu lub chociaż opisu czytanej publikacji. Badani mogli wymienić do piętnastu pozycji. Podobnie jak w latach poprzednich, największa
grupa czytelników (40 proc.) wymieniała tylko jedną książkę, o trzech lub
więcej mówiła natomiast blisko jedna trzecia pytanych. Respondenci nie
zawsze potrafią sobie przypomnieć książek, które czytali – dlatego nie traktujemy tych danych jako pełnej informacji o ich lekturach, a jedynie jako
wskazówkę na temat tego, jacy autorzy i jakie tytuły są najwyraźniej obecne w społecznej świadomości – czytamy w raporcie Biblioteki Narodowej3.
Co więcej, respondenci wymieniają różnorodne książki – nieliczni autorzy pojawiają się w badaniu z częstością przekraczającą błąd statystyczny.
W ciągu ostatnich dwóch edycji badania próg błędu przekroczyli jedynie
Henryk Sienkiewicz (w obu edycjach), Dan Brown (tylko w 2014 roku) i Stephen King (tylko w 2015). Co ciekawe, nie udało się to jednak żadnemu
pojedynczemu tytułowi czy nawet serii. Stąd, zdaniem autorów badania,
poniższe ustalenia należy traktować jedynie jako wizualizację pewnych
czytelniczych poglądów, a nie statystyczny obraz rzeczywistości.
W tabeli poniżej zaprezentowano pierwszą piętnastkę najczęściej wymienianych autorów z lat 2014 i 2015, a w kolejnej – listę autorów wskazywanych najczęściej przez respondentów, którzy czytają rocznie co najmniej
siedem książek, czyli tzw. czytelników intensywnych.
Autorzy wymieniani przez badanych najczęściej w odpowiedzi na pytanie
o książki czytane w ciągu ostatniego roku
2014

2015

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

Dan Brown

Stephen King

Andrzej Sapkowski

Katarzyna Michalak

Harlan Coben

Dan Brown

George R.R. Martin

Andrzej Sapkowski

Paulo Coelho

Adam Mickiewicz

Agatha Christie

Nora Roberts

Joanna Chmielewska

Agatha Christie

E.L. James

Maria Rodziewiczówna

Danielle Steel

Harlan Coben

Katarzyna Grochola

Danielle Steel

[[2. Za: „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016 za:
http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf.
[[3. Ibid.
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2015
Camilla Läckberg

Katarzyna Michalak

Stieg Larsson

J.R.R. Tolkien

Monika Szwaja
–

J.K. Rowling

–

Katarzyna Grochola

–

E.L. James

Źródło: Biblioteka Narodowa

Autorzy wymieniani przez badanych najczęściej w odpowiedzi na pytanie
o książki czytane w ciągu ostatniego roku (dane z roku 2015 dla wszystkich
czytelników oraz tych, którzy zadeklarowali lekturę co najmniej 7 książek
w badanym okresie)
Wszyscy

Czytelnicy intensywni

Henryk Sienkiewicz

Katarzyna Michalak

Stephen King

Stephen King

Katarzyna Michalak

Henryk Sienkiewicz

Dan Brown

Dan Brown

Andrzej Sapkowski

Andrzej Sapkowski

Adam Mickiewicz

Monika Szwaja

Nora Roberts

Agatha Christie

Agatha Christie

Joanna Chmielewska

Maria Rodziewiczówna

Nora Roberts

Harlan Coben

Paulo Coelho

Danielle Steel

Steve Berry

Camilla Läckberg

Maria Rodziewiczówna

Stieg Larsson

Harlan Coben

Monika Szwaja

Ken Follet

J.K. Rowling

Clive Cussler

Katarzyna Grochola

Graham Masterton

E.L. James

John Grisham
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2014
Camilla Läckberg

Źródło: Biblioteka Narodowa

Analiza powyższych zestawień prowokuje do pytania o trwałość tendencji do wymieniania przez polskich czytelników Henryka Sienkiewicza
jako najpopularniejszego autora.
Jego wysoka pozycja zapewne nie zawsze wynika z tego, że badani ostatnio
czytali przede wszystkim jego książki – Sienkiewicz może po prostu szybciej
niż inni pisarze przychodzić im do głowy na hasło „książka” – twierdzą autorzy raportu z badania4. Co więcej, bez względu na to, co skłania respondentów do wymieniania „Trylogii”, „Krzyżaków” czy „Quo vadis”, to właśnie te tytuły z największą trafnością można zaliczyć do powszechników
w literaturze polskiej. Sienkiewicz w ankietach BN niezmiennie od blisko
[[4. Ibid.
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ćwierć wieku znajduje się wśród najpoczytniejszych autorów, a jego mocna
pozycja w szkolnym kanonie sprawia, że czyta go również młodzież. Natomiast spośród współczesnych polskich pisarzy najmocniejszą pozycję ma
Andrzej Sapkowski. Grono miłośników jego prozy to przede wszystkim
ludzie młodzi – od młodzieży szkolnej po obecnych trzydziestolatków. Jego powieści czyta więc już drugie pokolenie. Po książki Sapkowskiego sięgają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, co odróżnia go od autorek takich
jak Katarzyna Grochola czy Katarzyna Michalak, wymienianych niemal
wyłącznie przez kobiety.
Spośród autorów zagranicznych warto zwrócić uwagę na Agathę Christie, zdecydowaną ulubienicę kolejnych pokoleń polskich czytelników.
Warto odnotować także, że czytelnicy intensywni nie wyróżniają się
na tle całej populacji pod względem literackich upodobań. Jak napisano
w raporcie BN: Rzadziej wprawdzie wymieniają lektury szkolne (czym należy tłumaczyć nieobecność Mickiewicza i nieco niższą pozycję Sienkiewicza
w drugiej kolumnie tabeli), dzielą jednak upodobania do romansów, sensacji
i fantastyki z czytelnikami sporadycznymi. Jako pierwsi mierzą się z nowościami (np. seria o Greyu była w tej grupie popularna w poprzednich sondażach, teraz natomiast głównie wśród czytelników sporadycznych). Różnica pomiędzy respondentami czytającymi więcej i mniej ma zatem przede
wszystkim ilościowy charakter5.
Ponadto kolejne edycje badania preferencji czytelniczych wyraźnie potwierdzają rozbrat między wyborami większości a ocenami krytyków literackich. Według badaczy z narodowej książnicy: Amatorzy literatury
współczesnej (do tej szerokiej kategorii umownie zaliczamy książki wydane
po II wojnie światowej), nagradzanej lub choćby omawianej w czasopismach
literackich, należą do rzadkości. Wydaje się również, że szerszą publiczność
niespecjalnie interesują zagadnienia żywe w środowiskach literackich – choćby formalne i językowe eksperymenty czy dialog literatury ze współczesną
filozofią, psychologią, naukami o kulturze. Rozdźwięk pomiędzy upodobaniami szerokiej publiczności a wyborami krytyków należy do dobrze opisanych zjawisk w dziedzinie badań kultury. Badacze niekiedy przyjmują, że
różnica pomiędzy obiema grupami odbiorców literatury przypomina różnicę
pomiędzy osobami podążającymi za modą i co kwartał noszącymi się inaczej
a osobami mającymi upodobanie do klasycznych wzorów, noszącymi stroje odzwierciedlające raczej ich smak niż sezonową ofertę sklepów odzieżowych. Przeciwko takiemu porównaniu przemawia fakt, że w szerokim obiegu
znaleźć można autorów niesezonowych, popularnych przez dziesięciolecia,
a także to, że również przez środowiska o najwyższych ambicjach literackich
[[5. Ibid.
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Wydawniczy biznes
Przychody wydawnictw w 2015 roku spadły o 2,8 proc. – w cenach zbytu
wydawców, osiągając wartość 2,48 mld zł7.
Postępujący, choć notujący niższą dynamikę niż w ostatnich latach, spadek wartości branży wydawniczej ma kilka przyczyn, niekiedy pozostających w bliskiej korelacji. Jak już pisaliśmy, duże znaczenia mają zmiany
w sektorze sprzedaży detalicznej, które można sprowadzić do stałych spadków efektywności sprzedaży stacjonarnej, na rzecz szybko rosnącego znaczenia i przychodów realizowanych poprzez sprzedaż w internecie.
Kolejny czynnik związany jest z kontynuacją rządowego programu darmowych podręczników. Czy to poprzez wprowadzenie obowiązkowego
darmowego elementarza do klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej,
czy wprowadzenie systemu dotacji celowych na zakup podręczników, których budżety stanowią – w uproszczeniu – ok. 65-70 proc. przychodów realizowanych wcześniej na sprzedaży oferty książek szkolnych.
Względna stabilność w 2015 roku cechowała natomiast rynek książki komercyjnej, w tym beletrystyki i literatury faktu. Na jego kondycję znaczący
wpływ ma jednak sytuacja na rynku detalicznym, m.in. w zakresie realizowanej polityki zakupowo-sprzedażowej czołowych detalistów, w tym zdroworozsądkowych strategii dotyczących m.in. zakupów na potrzeby sezonu
świątecznego 2014 roku. Dzięki temu na początku 2015 udało się znacząco
ograniczyć, w stosunku do lat poprzednich, falę zwrotów, co nie obciążyło
tak wyników kolejnych miesięcy.
Polski rynek książki pozostaje pod bardzo silnym wpływem wojen rabatowych, w których uczestniczy większość graczy zarówno z sektora hurtowego i detalicznego, ale także wydawniczego (m.in. za pośrednictwem
własnych sklepów internetowych). Począwszy od 2011 roku przeceny stały
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przechodzą mody. Zwolennicy i krytycy koncepcji „wszystkożerności” często
piszą o tym drugim zjawisku. Zależy nam więc zwłaszcza na podkreśleniu,
że upodobania szerokiej publiczności również cechuje pewna stałość – poszukiwanie kanonów poza granicami kultury wysokiej ma sens6.

[[6. Ibid.
[[7. Dane dotyczące sprzedaży książek oraz produkcji wydawniczej pochodzą z wyników

badań prowadzonych przez firmę Biblioteka Analiz w latach 1999-2016. Osoby zainteresowane szczegółową informacją o sytuacji na rynku książki w latach 1997-2016 odsyłamy do
wciąż dostępnych wcześniejszych wydań „Rynku książki w Polsce”. Archiwum informacji
o polskim rynku wydawniczo-księgarskim można także znaleźć w internecie, w serwisieRynek-ksiazki.pl.
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się podstawowym narzędziem kreowania sprzedaży. Od 2014 roku do grona podmiotów przodujących w oferowaniu klientom ostatecznym absurdalnych 25-35-proc. rabatów, takich jak sklepy internetowe, czy Matras,
dołączyli także gracze dotychczas unikający polityki „trwonienia marży
własnej”, jak Empik.
Jednak coraz częściej to stale rosnąca liczba dostępnych tytułów, na które rzekomo czeka rynek, a nie wysokie stany magazynowe, zmuszają wydawców i detalistów do szybkiej przeceny premierowej oferty. Niestety,
coraz większy udział w tym procederze mają właśnie wydawcy, bowiem
firma wydawnicza, która chce zoptymalizować wartość obrotu handlowego z sektorem dystrybucyjnym, musi decydować się na częste i regularne
akcje promocyjne, zakładające udzielanie klientowi ostatecznemu rabatów
na poziomie 25-30 proc. ceny detalicznej.
Kilka lat takich złych praktyk przyzwyczaiło klientów do wysokich rabatów nawet w przypadku nowości wprowadzanej dopiero do sprzedaży, co
skutkuje wstrzymywaniem się z zakupem przez kilka tygodni od premiery
w oczekiwaniu na przewidzianą przecenę. W rezultacie paradoksalnie rotacja tytułu na rynku detalicznym wydłuża się, a realizowane przychody,
zwłaszcza marże poszczególnych segmentów łańcucha dystrybucyjnego,
spadają. Niższe zasoby gotówki pozyskiwane przez sektor detaliczny powodują opóźnienia w płatnościach do hurtu i wydawców, czyli wydłużenie obiegu gotówki.
Jednak narastające przeceny zyskały także swoje, przynajmniej pozorne,
usprawiedliwienie. Stanowią bowiem próbę odpowiedzi sektora detalicznego na realnie coraz niższy popyt na książki w skali globalnej. Internet
w znacznie większym stopniu przejmuje bowiem dotychczasowych klientów punktów sprzedaży stacjonarnej, niż kreuje i powiększa ich bazę. Strat
w populacji kupujących książki Polaków nie jest w stanie bilansować także
rozwój sprzedaży publikacji cyfrowych.
W efekcie zjawisko, które jeszcze kilka lat wcześniej zdecydowana większość wydawców i dystrybutorów zgodnie określała mianem psucia rynku,
stało się w znacznej mierze rynkowym standardem.
Analizując wyniki sprzedaży z poprzedniej dekady, wyraźnie dostrzec
można okresy, w których nasycony rynek reagował mniejszymi zakupami.
Trend ten widać na przykładzie spadków w 2002 roku, a zwłaszcza w 2006
i 2009 roku. Częściowo scenariusz ten sprawdził się również w 2011 roku, a jego echa wpłynęły negatywnie także na obraz rynku w kolejnych
12 miesiącach. zła koniunktura cechowała również rok 2014, a także – choć
w mniej wyraźny sposób – 2015. Kolejny rok nie powinien odbiegać pod
tym względem od poprzednich. Bardzo trudno jest obecnie tworzyć możliwe scenariusze na kolejne lata. Kluczowy dla przyszłości rynku wydawni-

Główne trendy na rynku wydawniczym

czego, zwłaszcza kondycji segmentu publikacji szkolnych, będzie 2017 rok,
który zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyniesie kolejną reformę edukacji, a zatem także zmianę w systemie obrotu
podręcznikami szkolnymi, m.in. poprzez powtórne rozszerzenie rynku
dystrybucji oferty profesjonalnych wydawnictw edukacyjnych na klasy
I-III szkoły podstawowej oraz powrotu do systemu ośmioletniej szkoły
podstawowej. Oznacza to konieczność opracowania nowej oferty podręcznikowej dla zreformowanego systemu szkolnictwa, a w nieoficjalnych zapowiedziach MEN pojawiają się zapowiedzi zapewnienia pewnego udziału
w tym nowym systemie także dla lokalnych księgarń.
Analiza historycznych danych dotyczących wartości polskiego rynku
książki wskazuje rok 2011 jako początek nieprzerwanie trwającego kryzysu. Punktem zapalnym było niewątpliwie wprowadzenie 5 proc. stawki podatku VAT na książki drukowane. Wzrost odnotowany w 2013 roku miał
charakter tyleż incydentalny, co symboliczny. Jego źródeł nie należy zresztą doszukiwać się w poprawie rynkowej koniunktury czy wzroście podaży, a raczej w nadmiernym zatowarowaniu sieci księgarskich, a także incydentalnych wydarzeniach związanych z pojawieniem się w sprzedaży kilku
istotnych bestsellerów, jak erotyczny cykl powieści E.L. James o Greyu czy
premiera kolejnego hitu autorstwa Dana Browna, autora megabestsellerowych pozycji, takich jak „Kod Leonarda da Vinci” czy „Anioły i demony”.
Bestsellery, choć ożywiają rynek i poprawiają cash-flow, nie powinny służyć
jako podstawa do budowania obrazu całego rynku. Znacznie więcej nadziei
dają czytelnicze mody, w tym kontekście należy odnotować już długofalowy
pozytywny skutek sukcesu erotycznej sagi E.L. James, którego efekty widać
było w latach 2014-2015, czy antystresowych kolorowanek, których komercyjny sukces wyraźnie wpłynął na obraz rynku w latach 2015-2016.
Realny obraz rynku byłby niepełny bez uwzględnienia wpływu nowych
globalnych zjawisk, jak na przykład self-publishing we wszystkich formach
– od papierowej po cyfrową. Ta forma publikacji odznacza się konsekwentnie w rynkowej statystyce od 2013 roku, zarówno poprzez wpływ na ogólną
liczbę wydawanych tytułów, jak również średni nakład i cenę publikacji.
Wciąż jednak ten nowy „segment” rynku nie doczekał się swojego realnego
komercyjnego oblicza, co oznacza, że nadal daleko mu do znaczenia, jakie
osiągnął na rozwiniętych znacznie bardziej od polskiego rynkach wydawniczych, jak niemiecki, a zwłaszcza amerykański.
Realny wpływ na rynek wydawniczy ma również wtórny obieg książki, którego źródłem są biblioteki, znajomi i rodzina. Olbrzymie, być może
nawet fundamentalne znaczenie, ma tu również polityka rządu, właśnie
w zakresie rozwoju popularności czytelnictwa i książki. Zapoczątkowany
w 2013 roku, a zaplanowany do 2020 roku Narodowy Program Rozwoju

45

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016
46

Czytelnictwa nabrał już realnych kształtów i zakłada m.in. wzrost środków
finansowych na zakupy nowości książkowych dla bibliotek publicznych, ale
także szkolnych. Przesądzony wydaje się zatem dalszy spadek koniunktury
zakupów indywidualnych książek i przeniesienie części aktywności czytelniczej do bibliotek.
Redukcja skali realizowanej produkcji i sprzedaży wymiernie wpływa
na wskaźniki rentowności. Wymuszona przez biznesowe realia zmiana
potrzeb i priorytetów inwestycyjnych, powoduje przesunięcie nakładów
w stronę dystrybucji i promocji w miejscu sprzedaży oraz w internecie, co
w coraz większym stopniu odbija się na jakości edytorskiej publikacji wprowadzanych do handlowego obiegu.
Branża wydawnicza jest jedną z głównych ofiar postępujących zmian
cywilizacyjnych, w tym odrywania czytelnika od druku na rzecz mediów
cyfrowych. I choć większość kontaktów z nowymi technologiami odbywa
się poprzez akt czytania, to jednak w coraz mniejszym stopniu dotyczy to
tradycyjnie rozumianego kontaktu z książką. Społeczna skala zainteresowania nowymi cyfrowymi formami publikacji (e-booki, audiobooki) jest
jak dotąd zbyt mała, aby w oparciu o nią budować masowy rynek odbiorców treści cyfrowych. Problemem są również kompetencje polskiego społeczeństwa w zakresie wykorzystywania technologii mobilnych (urządzeń
i transferu danych), czy niedostatecznie zasobnego portfela.
Znacznie wolniej niż oczekiwano postępuje proces kapitałowo-operacyjnej konsolidacji polskiego rynku książki. Wydaje się, że olbrzymie znaczenie ma tu jego rozwarstwienie. Grupę czołowych podmiotów, które mają
realny wpływ na obraz branży, tworzy zaledwie kilkaset oficyn, w znacznej
części prywatnych, wręcz rodzinnych przedsięwzięć biznesowych. Dodatkowo, znaczna część z nich, jak oficyny fachowe czy religijne, ma charakter
specjalistyczny. Taka specyfika najbardziej mobilnych i wydajnych rynkowych podmiotów znacząco utrudnia zmiany własnościowe.
W 2015 roku, identycznie jak rok wcześniej, spadek przychodów nastąpił
w niemal wszystkich segmentach rynku, z wyjątkiem publikacji ilustrowanych, gdzie wzrosty związane są ze znaczną inwestycją w szerszą – często
tańszą – ofertę. Z jednej strony książka ilustrowana w mniejszym stopniu
odczuła skutki kryzysu m.in. dlatego, że jej ważnym kanałem dystrybucji
są sklepy wielkopowierzchniowe i wieloasortymentowe, czyli nie dotyczą
jej tak bardzo problemy typowego rynku księgarskiego. Z drugiej, właśnie
na 2015 rok przypadł okres boomu na książki ilustrowane o charakterze
antystresowych kolorowanek. W krótkim czasie rynek nasycił się ofertą
kilkuset tytułów, spośród których wyodrębniła się grupa kilkunastu bestsellerów, osiągających stosunkowo wysokie wyniki sprzedaży, liczone
w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy.
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Słabsza koniunktura, to tendencja już dostatecznie długa by można było
mówić o jej trwałym charakterze. Już w 2009 roku przychody wydawców
spadły o 1,7 proc. – z 2,91 do 2,86 mld zł. Warto pamiętać, że spadek ten
nastąpił po rekordowym dla rodzimego rynku wydawniczego roku 2008,
w którym po wzroście o blisko 12 proc. osiągnął on wartość 2,91 mld zł.
Jeszcze lepszy był dla rynku kolejny rok, który przyniósł wzrost przychodów, tym razem do 2,94 mld zł. Trudno wyobrazić sobie, aby rynek powrócił
do kondycji finansowej, która pozwoliłaby na powtórzenie czy poprawienie
tych historycznych wyników. Analizując dane historyczne, warto przypomnieć, że w 2010 roku wskaźnik inflacji wyniósł 2,6 proc. Wzrost sprzedaży
po uwzględnieniu inflacji wyniósł zatem wówczas jedynie 0,4 proc. Nominalny spadek przychodów na rynku w 2011 roku o 8 proc., po uwzględnieniu poziomu inflacji z tego okresu (4,6 proc.), przekroczył 12 proc. Analogicznie również realny spadek wartości rynku w 2012 roku, uwzględniając
inflację na poziomie 3,7 proc., przekroczył 5 proc.
W cenach zbytu przychody wydawców w 2014 roku spadły o 7,5 proc. Inflacja w 2014 roku była na poziomie zerowym. W 2015 roku nastąpił kolejny
spadek w cenach zbytu – tym razem o 2,8 proc. W tym okresie polska gospodarka zanotowała deflację, a więc inflację ujemną, o wartości 0,9 proc.8.
Zatem realny spadek wartości rynku był niższy i wyniósł 1,9 proc., choć
ceny książek w tym czasie minimalnie wzrosły.
Porównując wartość polskiego rynku książki w przeliczeniu na amerykańską walutę, przyjmując średnioroczny kurs NBP, przychody w 2015 roku spadły o 11,1 proc., z 707,1 do 635,7 mln dolarów (kurs dolara wzrósł
z 3,50 do 3,90 zł)9. Rok wcześniej zanotowano spadek o 16,6 proc., a w 2013
wzrost o nieco ponad 3 proc.
Biorąc od uwagę z kolei kurs euro na poziomie 4,26 zł10, a więc identyczny jak w poprzednim roku kalendarzowym, wartość rynku wyrażona w tej
walucie wyniosła w 2015 roku 582,1 mln EUR.
Tradycyjnie w przypadku liczby wydawanych tytułów wyniki badań Biblioteki Analiz porównujemy z danymi, które powstają w wyniku pracy Zakładu Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej i publikowane są w corocznym raporcie „Ruch wydawniczy w liczbach”. Należy jednak pamiętać
[[8. „Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 w sprawie
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 roku”; za:
http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/
komunikat-w-sprawie-sredniorocznego-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnychogolem-w-2015-r-,50,3.html.
[[9. http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a254z151231.
[[10. Ibid.
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o różnicach w metodologii przyjętej dla każdej z tych analiz, uwzględniając oczywiście ich wady i zalety.
Od kilkunastu lat Biblioteka Analiz prowadzi bowiem badania ankietowe wydawców, swoje szacunki uzupełniając o wyniki szczegółowych analiz
informacji pochodzących z Monitora Gospodarczego, akt pozostających
w dyspozycji sądów gospodarczych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów
o charakterze sprawozdawczo-finansowym.
Biblioteka Narodowa z kolei opiera się w swych pracach dokumentacyjnych i badawczych na wpływającym do jej zasobów egzemplarzu obowiązkowym, który z mocy Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z 7 listopada 1996 roku przynależy jej i 16 innym placówkom
(Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska uprawnione są do otrzymywania po 2 egz. każdego tytułu – nie tylko zresztą książek, ale także czasopism, map, atlasów, druków muzycznych i ulotnych, płyt, taśm, kaset,
publikacji elektronicznych, a nawet globusów).
Niemal od początku lat dwutysięcznych, bowiem już od 2001 roku, przez
sześć kolejnych lat, Biblioteka Analiz rejestrowała spadek liczby wydanych tytułów – wykazywany w ankietach nadsyłanych przez wydawców (za ten sam
okres Biblioteka Narodowa, do której wpływa egzemplarz obowiązkowy, nieprzerwanie notowała wzrost – z 21,6 tys. w 2000 roku do 34,1 tys. woluminów
w 2012 roku; różnice wynikają przede wszystkim z faktu, że Biblioteka Narodowa rejestruje wszystkie druki, także te, które ukazały się w wyniku wydawniczej działalności autorów, a także najróżniejszych organizacji i podmiotów,
niezależnie od formy ich funkcjonowania. Od 2007 roku statystyka tytułów
Biblioteki Analiz i „Rzeczpospolitej” opiera się już nie tylko na deklaracjach
wydawców i katalogach dystrybutorów, lecz uwzględnia także narastające zjawisko self-publishingu pozarynkowych edycji książek. Stąd pozorne zahamowanie tendencji do ograniczania liczby wydanych tytułów. Już w 2007 roku
odnotowywaliśmy wzrost liczby tytułów o 9,5 proc., do 21810 pozycji. Kolejne lata przyniosły dynamiczny wzrost liczby publikowanych tytułów z jednoczesnym znacznym spadkiem średniego nakładu. Wynika to m.in. z faktu, iż
wiele niekomercyjnych tytułów ukazuje się w niewielkich nakładach, poniżej
100 egz. Rynek notuje także stały spadek średnich nakładów publikacji komercyjnych, które trafiają na otwarty rynek dystrybucyjny.
Biorąc pod lupę tylko bieżącą dekadę, w 2011 roku – mimo wzrostu stawki podatku VAT na książki drukowane do 5 proc. i spadku w pierwszych
miesiącach roku liczby nowości o 30 proc. – cały rok zamknął się liczbą
24920 opublikowanych tytułów, co oznaczało wzrost o 2 proc. w stosunku
do roku poprzedniego. Tendencja wzrostowa utrzymała się w kolejnych latach – w 2012 roku wskaźnik ten zanotował wzrost o 9 proc. i sięgnął liczby 27060 tytułów, a w 2013 wzrósł o kolejne 9,8 proc., do 29710 tytułów.

Główne trendy na rynku wydawniczym

Wzrost oferty w 2014 roku wyniósł 9,3 proc., do poziomu 32480 tytułów.
W 2015 roku zanotowano kolejny wzrost liczby wydanych tytułów – tym
razem o 7,5 proc. – do poziomu 34920 pozycji.
Niemal stała tendencja towarzyszy również liczbie pierwszych wydań,
jakie ukazują się w Polsce. W 2010 roku było 13430, a rok później 12180
pozycji (spadek o 9 proc.). Potem mamy już do czynienia z nieustannym
wzrostem – w 2012 roku o 10 proc., do 1340 nowości, w 2013 roku o 16 proc.,
do 15300, w 2014 roku aż o 21 proc., do 18870 pozycji oraz w 2015 roku
o 12 proc., do 21130 tytułów.
Statystyki te wskazują jednak na nieco negatywny w swej wymowie rezultat
dla wydawców, bowiem wraz ze wzrostem stosunku nowości do liczby wydanych tytułów następuje wzrost kosztów i jednoczesny spadek realizowanej marży. W 2012 roku pierwsze wydania stanowiły 49 proc. ogółu oferty, w 2013 roku – 50 proc., a w 2014 roku już 52 proc. W 2015 roku dynamika tego zjawiska
znacznie przyspieszyła, a udział liczby wydawniczych premier do ogólnej liczby
pozycji dostępnych w ofercie wzrósł aż o 8,5 proc, do 60,5 proc.
Rynek wydawniczy najwięcej zarabia na wznowieniach, tymczasem polską
branżę wydawniczą cechuje pogoń za nowością, a co za tym idzie, także znaczące skrócenie okresu życia tytułu w sprzedaży. W rezultacie nowości coraz
intensywniej wypierają z półek księgarskich starsze pozycje, na których wydawca notowałby wyższe zyski. Tendencje te prezentuje poniższy wykres.
Stosunek pierwszych wydań do wydań ogółem
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Jeszcze do niedawna wydawało się, że w kolejnych latach ta negatywna tendencja osłabnie. Asumpt do takiej tezy stanowiła konsekwentnie pogarszająca się pozycja stacjonarnych sieci księgarskich i księgarni

49

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016

indywidualnych na rzecz sprzedaży internetowej, której specyfika pozwala
na prezentację znacznie szerzej oferty tytułowej. Na tym zresztą bazował
ten segment dystrybucji książek na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednak
analiza bieżących trendów wyraźnie wskazuje, że także dystrybucja internetowa coraz wyższą wagę przywiązuje do sprzedaży nie tylko premierowej oferty, ale przede wszystkim komercyjnych hitów, które cechuje szybka
rotacja, dzięki którym można w szybki sposób pozyskać zasoby gotówkowe
na bieżącą działalność operacyjną.
Należy jednak pamiętać, że łączne wzrosty dotyczące liczby tytułów i nowości to efekt wymykającej się rynkowej statystyce produkcji niezależnej,
w tym edycje drukowanych i cyfrowych „domorosłych” wydawców i samych autorów, czyli zjawisko self-publishingu.
Stąd najbardziej realny scenariusz na kolejne lata to ten, który zakłada
dalszy wzrost liczby publikowanych tytułów i rosnący udział pierwszych
wydań. Równie pewne wydaje się utrzymanie tendencji w zakresie spadku średniego nakładu.
To ogólny obraz rynku, który nie do końca oddaje realia kształtujące poszczególne segmenty działalności wydawniczej. Czołowi rodzimi wydawcy
najaktywniej działający w najbardziej komercyjnych segmentach rynku,
od kilku lat deklarują ograniczanie oferty. Wymiar tego zjawiska w latach
2014-2015 roku można szacować nawet na 8-10 proc.
Jak kilkakrotnie już wspominano, 2015 rok był kolejnym, w którym odnotowano dalszy spadek wysokości średniego nakładu. Spadek wyniósł
w tym okresie 13,5 proc., ustalając wartość tego wskaźnika na poziomie
2798 egz. Rok wcześniej spadek ten wyniósł 14,5 proc. Potwierdza to negatywny trend, który tylko w 2013 roku nieco osłabł.
Kolejne spadki dotknęły także poziomu realizowanej produkcji wydawniczej. Po jednorazowym wzroście łącznego nakładu wydanych publikacji w 2013 roku, kiedy wyprodukowano 112,4 mln egz., wobec 107,98 mln
egz. z 2012 roku (wzrost o 4 proc.), w kolejnych 12 miesiącach wskaźnik
ten spadł o 6,5 proc., do 105,1 mln egz. W 2015 roku ogólne nakłady spadły o kolejne 7,5 proc., do poziomu 97,7 mln egz.

Ruch wydawniczy w liczbach
Według statystyki Biblioteki Narodowej w 2015 roku w Polsce ukazało się
36070 pozycji11 (w 2014 – 35280).
[[11. „Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2015”, www.bn.org.pl.
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Natomiast w publikacji „Ruch wydawniczy w liczbach 2014”, wydanej
przez narodową książnicę w połowie 2016 roku, znalazła się informacja
o 32716 tytułach12. Warto podkreślić, że to wynik bardzo zbliżony do uzyskanego w roku 2013 – wtedy były to 32863 pozycje. Różnica w wielkości
zbioru w obu rocznikach wynosi zaledwie 147 tytułów.
Według najświeższych dostępnych danych, struktura zarejestrowanych
przez Zakład Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej tytułów za
2014 rok prezentowała się następująco: publikacje naukowe (35,7 proc.),
publikacje popularno-naukowe (6,9 proc.), publikacje fachowe (6,0 proc.),
poradniki (5,1 proc.), dokumentalne (6,1 proc.), literatura piękna (6,3 proc.),
romans (6,0 proc.), kryminał (2,4 proc.), fantastyka (1,5 proc.), literatura
dla dzieci (7,6 proc.), literatura dla młodzieży (1,2 proc.), publikacje religijne (6,4 proc.), albumy (2,3 proc.) oraz podręczniki szkolne (4,2 proc.).
Książki opublikowane w języku polskim stanowiły 90 proc. całej produkcji wydawniczej z 2014 roku.
Zasady rządzące przyjętą przez Bibliotekę Narodową metodologią zostały ustalone bardzo dawno i przez lata – pomimo zmieniających się rynkowych i cywilizacyjnych realiów – są utrzymywane dla jednolitości wyników
statystyki, która stosowana jest od niemal pół wieku. Jednak w przypadku publikacji danych za 2013 rok doszło do zasadniczej zmiany, która korzystnie wpłynęła na ocenę wierzytelności danych Narodowej Książnicy.
Chodzi o rezygnację ze statystyk określających liczbę egzemplarzy książek
opublikowanych w Polsce.
Podczas lektury zestawień Narodowej Książnicy niezmiennie uwagę
zwracają dysproporcje, jakie zachodzą pomiędzy danymi, które podaje Biblioteka Narodowa a tymi, które na podstawie ankiet wypełnianych przez
wydawców publikuje corocznie Biblioteka Analiz. Jednak z każdym rokiem różnica wydaje się zacierać. W 2015 roku wynosiła zaledwie nieco
ponad 3 proc. (1150 pozycji), podczas gdy np. w latach 2008-2012 sięgała
nawet 20-30 proc. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy wydawcy nadsyłają do Biblioteki Narodowej egzemplarz obowiązkowy, na podstawie
którego powstaje owa statystyka, a zatem dysproporcja jest w rzeczywistości większa.
Dysproporcje między danymi Biblioteki Narodowej a Biblioteki Analiz to oczywiście rezultat zmian technologicznych, jakie stały się udziałem
branży wydawniczej w ostatnich latach. Coraz więcej pozycji opatrzonych
numerem ISBN ukazuje się w minimalnych nakładach, i nie trafiają one
do obrotu handlowego. Ich istnienie trudno wychwycić w inny sposób, niż
[[12. „Ruch wydawniczy w liczbach 2014”, za: http://ksiegarnia.bn.org.pl/pdf/RWwL.pdf.
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robi to Biblioteka Narodowa, korzystająca z prawa, a jednocześnie przywileju, jakim jest egzemplarz obowiązkowy.
W przyszłości dysproporcje te będą zapewne rosnąć wraz z pojawianiem
się coraz większej liczby wydań wyłącznie w formie cyfrowej oraz wzrostu
popularności takich aktywności autorskich jak np. self-publishing.
W związku z tym Biblioteka Analiz w swoich badaniach co roku pozostawia coraz większy margines dla tej niemożliwej do uchwycenia, w kontekście rynkowego potencjału, produkcji, wciąż jednak jest to ok. 1/5 „obszaru dziewiczego”.
Począwszy od 2010 roku w swoich badaniach Biblioteka Analiz przyjęła dodatkowe 10 proc. dodane do łącznej liczby wydanych tytułów według
wskazań ankietowych, jednak skala tego zjawiska może przekraczać nawet 30 proc. ukazującej się każdego roku oferty. W 2012 roku dane z ankiet
skorygowane zostały o 15 proc., a w 2013 i 2014 roku o 20 proc. Poniższa
tabela prezentuje porównanie statystyki liczby wydanych tytułów sporządzanych przez Bibliotekę Narodową w ciągu ostatnich 15 lat w porównaniu
z danymi publikowanymi przez Bibliotekę Analiz.
Liczba wydanych tytułów wg Biblioteki Narodowej i Biblioteki Analiz
(różnica = BN/BA)
Rok

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Analiz

Różnica

Różnica (%)

1999

16597

24500

–7903

–32%

2000

20298

25700

–5402

–21%

2001

19960

24420

–4660

–18%
–16%

2002

19370

22960

–3590

2003

20780

22430

–1650

–7%

2004

22476

20890

1586

+8%

2005

19999

20560

–561

–3%

2006

24640

19920

4720

+24%

2007

25226

21810

3416

+16%

2008

28248

21740

6508

+30%

2009

28128

22460

5668

+25%

2010

29539

24380

5159

+21%

2011

31515

24920

6596

+26%

2012

34147

27060

7087

+26%

2013

32863

29710

3153

+11%

2014

35280

32480

2800

+9%

2015

36070

34920

1150

+3%

W tym momencie powraca niezmiennie pytanie o naturę statystyki Narodowej Książnicy, o rzeczywistą strukturę ewidencjonowanych tytułów,
w tym o rzeczywisty udział książek oraz innego typu publikacji zwartych,
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Sprzedaż egzemplarzowa
Według szacunków Biblioteki Analiz 2015 rok przyniósł spadek liczby
sprzedanych egzemplarzy książek o 3,9 proc. Łącznie sprzedaż wyniosła
101,7 mln egz. Obserwujemy kontynuację negatywnej tendencji – przy niższej dynamice tego procesu – która z wyjątkiem 2013 roku, kiedy sprzedaż
wzrosła o 6,5 proc., utrzymuje się od drugiej połowy poprzedniej dekady.
Dane historyczne wskazują, że najbardziej dotkliwy spadek odnotowano
między 2010 a 2011 rokiem – ze 139,8 mln do 119,3 mln egz. (o 14,6 proc.),
a następnie między rokiem 2013 a 2014, kiedy sprzedaż spadł o ponad
14 proc.
Warto pamiętać, że powyższe proporcje uwzględniają nie tylko obrót nowościami, ale w znacznym wymiarze również masowe wyprzedaże, które
coraz bardziej charakteryzują sprzedaż realizowaną poprzez otwarty rynek. Z uwagi na brak reprezentatywnych danych, nie sposób ocenić, jaka
część z tych nakładów znalazła nabywcę w pierwotnej cenie.
Stosunek liczby sprzedanych egzemplarzy książek do wydrukowanych
był w 2015 roku wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 104,1 proc. (100,6 proc.
w 2014). Wciąż wyprzedawane są zapasy z lat poprzednich – sprzedaż przekracza produkcję już trzeci rok z rzędu. Wcześniej było tak tylko raz –
w 2008 roku.
Poniższa tabela ilustruje, jak w ostatnich latach zmieniała się liczba sprzedawanych egzemplarzy (z uwzględnieniem wyprzedawanych zapasów, ale
bez nakładów drukowanych na zamówienie – tzw. sprzedaż korporacyjna
– które trafiały do odbiorców w formie gadżetów reklamowych lub bezpłatnych dodatków do gazet, czasopism ilustrowanych czy katalogów).

Główne trendy na rynku wydawniczym

m.in. druków o charakterze okazjonalnym, drukowanych w niewielkich
nakładach, np. do 100 egz.
W dalszym ciągu daleka od rozwiązania wydaje się też kwestia sposobu interpretowania przez wydawców statusu dodruków, jaka część z nich
ukazuje się z nowymi numerami ISBN jako kolejne wydania, jaka część
ze starymi? Próba odpowiedzi sprowadza się do braku w tych szacunkach
tytułów wydawanych przez niewielkie wydawnictwa lub inne podmioty
podejmujące się wydania książek na mikroskalę, a które nie są uchwytne
dla rynkowych szacunków, nie trafiają w ogóle do dystrybucji, natomiast
trafiają do rejestru Biblioteki Narodowej. Tego rodzaju publikacje w naturalny sposób pozostają najczęściej poza rynkowym obiegiem, a w efekcie
nie podlegają także biznesowym statystykom.
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Liczba sprzedanych egzemplarzy w latach 2005-2015
Lata

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba sprzedanych egz.
(w mln)

139,1

129,9

140,4

147,1

143,6

139,8

119,3

115,5

123,0

105,8

101,7

Stosunek sprzedaży
do nakładu

98,3%

97,2%

95,9%

101,0%

99,4%

100,0%

97,5%

93,4%

109,4%

100,6%

104,1%

Podobnie jak rok wcześniej, także w 2015 roku spadki sprzedaży raportowało ponad 40 proc. badanych przez Bibliotekę Analiz firm wydawniczych. Mimo konsekwentnie rosnącej liczby wydawanych tytułów, coraz większa liczba świadomych biznesowo wydawców stopniowo redukuje
ofertę i liczbę wydawanych nowych tytułów. Dotyczy to zwłaszcza firm
z rynkowej czołówki, w działaniu których zarysowuje się wyraźny trend
do przenoszenia inwestycji z nadmiernej liczby nowości na rzecz promocji najlepiej rokujących komercyjnie tytułów. Wciąż jeszcze w opozycji do
takiej polityki ofertowej i produkcyjnej pozostaje działalność mniejszych
firm wydawniczych.
Obserwacji tego trendu nieco zaprzecza szczegółowa analiza rynkowej
statystyki, zwłaszcza liczby nowości wprowadzonych do sprzedaży, ale – jak
już wspomniano – przyczyn tej prawidłowości należy upatrywać w niekomercyjnym charakterze znacznej części wydawanych książek.
Coraz większa liczba wydawnictw, które mogą poszczycić się wieloletnią
obecnością na rynku, skutecznie wykorzystuje tradycyjne narzędzia i prawidła wydawniczego marketingu, jak sprzedaż backlisty. Analogicznie, te
same podmioty podejmują liczne działania, których celem jest ograniczenie ekspansywnej polityki wyprzedawania zapasów, realizowanej na masową skalę przez dystrybutorów.
Z drugiej strony, wyprzedaż to dla wielu firm wydawniczych jedyny
rozsądny sposób na uniknięcie „płacenia” zwrotami przez dystrybutorów
i skracanie czasu płatności.
Paradoks tego zjawiska polega również na tym, że bazowanie na wyprzedaży nieuchronnie odbija się na rentowności biznesu wydawniczego.
Znaczna część podmiotów z tego segmentu ma poważne kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej i cierpi na braki w kapitale obrotowym.
W rezultacie stopniowemu uszczupleniu ulegają także rosnące przez całą
dekadę lat 2000-2010 kapitały własne wydawców. Na te problemy nakładają
się też powracające problemy sektora dystrybucyjnego, dotyczące opóźnień
w płatnościach do dostawców.
Przyszłość branży w znacznym stopniu uzależniona jest nie tylko od pożądanych zmian w międzybranżowych systemach rozliczeń, ale także od
korekt w polityce fiskalnej państwa. W interesie wydawców niewątpliwie

Przychody ze sprzedaży książek w latach 1991-2015 w cenach zbytu wydawców
Lata

Przychody
w mln zł

Wzrost nominalny
(%)

1991

240

1992

270

Wzrost
w przeliczeniu
na USD (%)

Wzrost w stosunku
do inflacji (%)

Przychody
w mln USD

50%

–21%

229

36%

13%

–29%

196

–15%
–9%

1993

340

26%

–9%

179

1994

480

41%

10%

211

18%

1995

640

33%

6%

264

25%

1996

930

45%

26%

344

30%

1997

1240

33%

18%

378

10%

1998

1490

20%

3%

427

12%

1999

1730

19%

12%

436

5%

2000

1950

13%

3%

445

2%

2001

2100

8%

2%

512

15%

2002

2080

–1%

–3%

510

–1%

2003

2090

0%

–1%

538

5%

2004

2210

6%

3%

605

12%
25%

2005

2460

11%

9%

755

2006

2380

– 2%

– 3%

767

2%

2007

2600

9%

6%

938

22%

2008

2910

12%

8%

1207

29%

2009

2860

–2%

–5%

920

–24%

2010

2940

3%

0%

974

6%

2011

2710

–8%

–12%

797

–18%

2012

2670

–1,5%

2,2%

819

3%

2013

2680

0,4%

– 1%

848

3%

2014

2480

–0,8%

–0,8%

709

–16%

2015

2410

–3,5%

–3,5%

616

–13%

Główne trendy na rynku wydawniczym

byłoby rozwiązanie, w ramach którego podatek płacony byłby za zapłacone, nie za wystawione faktury.
Przypomnijmy, że w 2012 roku na rynku pojawiło się 13410 nowych tytułów, a w ciągu kolejnych 12 miesięcy na rynek trafiło 15580 premierowych pozycji (choć tu trzeba mieć na uwadze stale rosnący self-publishing,
e-booki i druk na żądanie). Rok 2014 stał pod znakiem kolejnego dynamicznego wzrostu tego wskaźnika – tym razem o 21,2 proc., do 18870 pozycji.
W 2015 roku do sprzedaży wprowadzono 21130 tytułów, a więc o 12 proc.
więcej niż rok wcześniej.
Tabele poniżej przedstawiają dynamikę przychodów na rynku książki,
przychody w cenach zbytu wydawców. Druga tabela, w której wyłączono
książkę szkolną i naukową, pokazuje, że w 2015 roku wyniki sprzedaży były
równomierne, niezależnie czy dotyczyły rekreacyjnego czytania, czy związanego z kształceniem i samodoskonaleniem zawodowym.
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Przychody ze sprzedaży książek w cenach zbytu wydawców z wyłączeniem
publikacji szkolnych i fachowych
Lata

Przychody
w mln zł

Wzrost nominalny Wzrost w stosunku
(%)
do inflacji (%)

Przychody
w mln USD

Wzrost
w przeliczeniu na USD (%)

1999

910

16%

9%

229

2%

2000

945

4%

-6%

216

–6%

2001

990

5%

-1%

242

12%

2002

915

-8%

-10%

224

–7%

2003

915

0%

-2%

235

5%

2004

1015

11%

9%

278

19%

2005

1225

21%

19%

376

35%

2006

1130

–8%

–9%

365

–3%
23%

2007

1245

10%

8%

450

2008

1350

8%

4%

560

24%

2009

1145

–15%

–18%

368

–34%

2010

1150

1%

–2%

381

4%

2011

910

–21%

–25%

268

–30%

2012

865

–5%

–9%

265

–1%

2013

855

–1%

–2%

271

2%

2014

785

–8%

–8%

224

–17%

2015

755

–3,8%

–3,8%

193

–14%

Czytelnictwo w świetle badań
W Polsce podstawowym ośrodkiem prowadzącym badania czytelnictwa
jest Biblioteka Narodowa. Tradycyjnie działalność ta odbywała się w trybie
dwuletnim, jednak począwszy od 2015 roku, w związku z funkcjonowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Narodowa Książnica zintensyfikowała działania w tym obszarze. W rezultacie ostatnia aktywność Pracowni Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej na tym polu
przypadła na jesień 2015 roku. Badanie na zlecenie Narodowej Książnicy
zrealizowane zostało przez TNS OBOP. Inaczej niż dotychczas, szczegółowe wyniki badań opublikowano już w kilka miesięcy po ich przeprowadzeniu, a nie jak działo się to dotychczas po ponad roku.
Badania BN służą przede wszystkim analizie charakteru zmian, jakie zachodzą w głównych wskaźnikach czytelnictwa, także uwarunkowań społecznych sprzyjających czytelnictwu i tych, które stanowią barierę dla jego
upowszechnienia. Badania przynoszą również charakterystyki wyborów
lekturowych współczesnych polskich czytelników oraz ewolucji praktyk
lekturowych w internecie.
Analizując historyczne dane Biblioteki Narodowej, najgorszy wynik badań w historii czytelnictwa w Polsce w XXI wieku pochodzi z 2008 roku,
kiedy wskaźnik czytelnictwa wyniósł zaledwie 38 proc. Od tego czasu od-
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setek czytelników książek w Polsce oscylował wokół wartości 2/5, w latach
1994-2004 był bliższy 3/5. Wyraźny spadek nastąpił zatem około dekadę temu. Liczba deklarujących lekturę co najmniej jednej książki w ciągu ostatniego roku spadała w latach 2004-2008.
W kolejnej edycji badania, w 2010 roku, do przynajmniej jednokrotnego
kontaktu z jakąkolwiek książką w ciągu 12 miesięcy przyznało się 44 proc.
Polaków. W rozważaniach publicystycznych pojawiła się wówczas nadzieja, że kolejne wyniki badań sygnalizować będą, jeżeli nie trwałą poprawę
w tym zakresie, to chociaż pewną stabilizację liczby czytających. Niestety,
badanie zrealizowane jesienią 2012 roku wykazało, że minimum jednokrotny, a zatem można przyjąć, że wręcz incydentalny kontakt z jakąkolwiek książką w ciągu roku poprzedzającego badanie, zadeklarowało nieco
ponad 39 proc. Polaków, a więc tylko 1 proc. więcej niż w 2008 roku i aż
o 5 proc. mniej niż w 2010 roku. Wynik ten zaskakiwał, a także dodatkowo niepokoił, ponieważ w pytaniu badawczym książkę zdefiniowano szeroko – włączając do tej kategorii także albumy, poradniki, encyklopedie,
słowniki, a także publikacje w formie elektronicznej.
Kolejna fala badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej, które przeprowadzono w okresie listopad-grudzień 2014 roku, ponownie dała powody do
umiarkowanego optymizmu. Jej wyniki wskazały bowiem, iż w okresie roku
poprzedzającego badanie przynajmniej jedną książkę przeczytało 41,7 proc.
Polaków. Ten wzrost o 2,5 proc. został przyjęty przez organy państwa odpowiedzialne za kulturę oraz media z umiarkowanym optymizmem. Jak
już wspomniano, z uwagi na zainicjowany na przełomie 2014 i 2015 roku
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, BN otrzymała odpowiednie
wsparcie finansowe od MKiDN, które pozwoliło na systemowe zwiększenie
częstotliwości ogólnopolskich badań czytelnictwa. W rezultacie najbardziej
aktualne wyniki badań BN pochodzą z jesieni 2015 roku. W światowym dyskursie badawczym podkreśla się dziś przede wszystkim związki powszechnego czytelnictwa ze sprawą równości – politycznej, społecznej i ekonomicznej.
Biegłość w korzystaniu z różnych mediów i w mierzeniu się z różnymi typami
tekstów traktuje się jako rodzaj kapitału, pozwalającego na awans społeczny
bądź skuteczne działanie w sferze publicznej. Społeczne zróżnicowanie związane z uczestnictwem w kulturze pisma badacze czytelnictwa traktują równie
poważnie jak ekonomiści zróżnicowanie dochodowe. Staramy się wprowadzić
tę perspektywę również do naszych badań, uważnie analizując relację pomiędzy podejmowaniem rozmaitych praktyk lekturowych a zajmowaną pozycją
społeczną – deklarują autorzy raportu z badania BN13.
[[13. „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016 za:
www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf.
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W odpowiedzi na oczekiwanie środowisk żywotnie zainteresowanych
promocją czytelnictwa oraz mediów, najnowsze projekty badawcze charakteryzuje coraz szerszy zakres, wychodzący daleko poza wyłącznie czytelnictwo książek, pozwalający kontakty z kulturą pisma analizować w znacznie
szerszym kontekście kulturowo-cywilizacyjnym. Dlatego też wyniki badań
Biblioteki Narodowej z końca 2015 roku obejmują pięć głównych obszarów
tematycznych: „Czytanie książek”, „Kultura pisma”, „Socjalizacja czytelnicza”, „Biblioteki i źródła książek”, „Korzystanie z internetu”.
I tak, 37 proc. respondentów zadeklarowało lekturę co najmniej jednej
książki w roku poprzedzającym badanie. Podkreślmy także, iż śledząc wieloletni trend, a więc porównując dane z roku 2000 i 2015, wyraźnie widać, że
spadek czytelnictwa silniej zaznaczył się wśród mężczyzn niż wśród kobiet,
był większy w miastach niż na wsi i wśród nastolatków niż wśród emerytów.
Poziom czytelnictwa zmalał też zwłaszcza wśród osób z wykształceniem
wyższym i zasadniczym zawodowym. Jednak specjaliści ds. czytelnictwa
twierdzą, że spadek czytelnictwa ma największe – zwłaszcza negatywne –
znaczenie w przypadku osób młodych. Dotychczasowa praktyka badawcza
wyraźnie wskazuje bowiem, że kluczowym okresem dla kształtowania się
postaw czytelniczych są dzieciństwo i młodość. W rezultacie badani, którzy
w dzieciństwie lub w wieku dorastania obracali się wśród czytelników bądź
byli zachęcani do czytania, zdecydowanie częściej czytają w dorosłości.
Dodatkowo, tak jak było to w latach poprzednich, zmienną najsilniej determinującą czytanie książek było wykształcenie – im wyższe, tym wyższy odsetek czytelników. Czytelnictwo jest także wyższe wśród kobiet niż
wśród mężczyzn. O ile jeszcze w 2012 roku notowano nieco silniejszą zależność pomiędzy czytelnictwem a płcią wśród badanych bez wyższego wykształcenia, o tyle od roku 2014 siła tego związku jest podobna we wszystkich grupach wykształcenia.
Analizując przyczyny spadku czytelnictwa w Polsce, warto zwrócić uwagę na fakt, że o tym, iż nie czytają książek, uczestnicy badania mówią z coraz większą otwartością i zdecydowaniem. Biblioteka Narodowa od 2012 roku pyta nieczytających respondentów o to, kiedy przestali czytać. Celem
tego pytania jest przede wszystkim chęć ustalenia postaw wobec książek.
Oto jak, zdaniem autorów badania, należy interpretować odpowiedzi respondentów: „Nigdy” traktujemy jako gest najbardziej zdecydowanego odcięcia się od praktyki ich czytania, „Tak, ale ostatnio rzadziej sięgam po
książki” – to odpowiedź przychylna kulturze książki, nieoznaczająca definitywnego zerwania14. Co warte podkreślenia, w odpowiedziach badanych
rysuje się coraz wyraźniejszy trend do udzielania coraz bardziej zdecydo[[14. Ibid.
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wanych odpowiedzi. W badaniu z 2015 roku przybyło zwłaszcza osób deklarujących, że czytały tylko w szkole, kosztem tych, które nie czytają jedynie „ostatnio”.
Co gorsza, w porównaniu np. z badaniem z 2012 roku przybyło obecnie
zwłaszcza młodszych respondentów, którzy podkreślają, że koniec edukacji
szkolnej stanowił dla nich również zmierzch kontaktu z książkami. Jak zatem zjawisko to interpretują badacze? To przesunięcie najpewniej nie oznacza zmiany na poziomie praktyk (dla młodszych badanych „po zakończeniu
edukacji” i „ostatnio” – oznacza w praktyce ten sam okres). Badani częściej
wybierają odpowiedź bardziej definitywną. Można powiedzieć, że książce
przybyło zdecydowanych przeciwników. Rzadko zdarza nam się sprzeciwiać
zdecydowanie rzeczom błahym. Innymi słowy: bardziej wyraziste gesty odcięcia wobec kultury książki mają najpewniej źródła w samej tej kulturze.
Jest w niej prawdopodobnie coś, co niektórych do niej zniechęca15.
Kolejnym obszarem zainteresowań badawczych BN była „Kultura pisma”. Zdaniem autorów raportu zróżnicowanie praktyk czytelniczych można, w uproszczeniu, opisać za pomocą zasady kumulacji: ze statystycznego punktu widzenia podejmowanie jednej z praktyk (np. czytanie gazet lub
dłuższych tekstów) sprzyja podejmowaniu innych (np. czytaniu w internecie
bądź czytaniu książek)16.
Wspomniana zasada kumulacji pozwala natomiast postawić tezę o biegunach czytelniczego zaangażowania: o grupach badanych, którzy na wszystkie pytania o praktyki czytelnicze odpowiadają twierdząco i takich, którzy
równie konsekwentnie zaprzeczają. Odsetek tych pierwszych w 2015 roku
wynosił 22 proc. ogółu badanych, drugich – 14 proc. Podobnie jak w omówieniach badań z lat 2012 i 2014, także analiza przeprowadzona w 2015 roku potwierdza środowiskowe uwarunkowania czytania, w tym zasadność
stwierdzenia, że czytelnicy wychowują się i obracają przede wszystkim wśród
innych czytelników17.
Statystyka wskazuje również na pewne oczywistości – większe zaangażowanie czytelnicze, jak i obracanie się wśród czytelników (tj. określanie
większości członków własnej rodziny lub grupy przyjaciół jako czytelników książek) wiążą się z wyższą pozycją w hierarchii wykształcenia, większym zadowoleniem z własnej sytuacji zawodowej i większą stabilnością
zatrudnienia.
Jak twierdzą autorzy raportu z badania BN: Intensywność obecnych praktyk czytelniczych ma związek z przebiegiem socjalizacji czytelniczej oraz
[[15. Ibid.
[[16. Ibid.
[[17. Ibid.
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rodzinnymi zasobami kapitału kulturowego. Czytanie książek wymaga nabycia specyficznych kompetencji oraz długotrwałego i powtarzalnego treningu,
czemu sprzyja właściwe wsparcie otoczenia rodzinnego. Pasjonatom książek
stosunkowo łatwo jest przekazać tę postawę dzieciom i wychować kolejnych
czytelników, podobnie rodzicom z wyższym wykształceniem i większymi zasobami kapitału kulturowego18. Na szczęście powyższe obserwacje nie prowadzą do smutnej i nieuniknionej konstatacji, iż niemożliwe jest ukształtowanie przyszłych czytelników książek w środowiskach o niskich zasobach
kapitału kulturowego i przewadze osób nieczytających. Alternatywą dla
takiego pierwotnego środowiska są bowiem aktywności takie jak: korzystanie z bibliotek, pozytywny wpływ nauczyciela oraz intensywny trening
czytelniczy w postaci sumiennego czytania lektur szkolnych i nieobowiązkowych książek dla własnej przyjemności.
Następny obszar analizowany przez specjalistów z BN to „Biblioteki
i źródła książek”. Książki czytane przez czytelników, o ile nie pochodzą
z domowego księgozbioru, z reguły są pożyczane od znajomych lub kupowane. Każde z tych źródeł wskazała 1/3 czytelników książek (33 proc. –
zakupy książek, 30 proc. – księgozbiór domowy). Tymczasem w dalszym
ciągu minimalne, przynajmniej w deklaracjach badanych, pozostaje znaczenie książek pobieranych z internetu. Czytanie książek z biblioteki i korzystanie z niej to dwie różne sprawy.
Dodajmy również, że według ustaleń BN, najwyższy odsetek zarówno
korzystających z bibliotek, jak i czytających wypożyczone z nich pozycje występuje w grupie osób czytających siedem lub więcej książek rocznie, w grupie uczniów i studentów oraz w najmłodszej grupie wiekowej
– 15-19-latków.
Jeżeli chodzi o zakup książek, to oprócz pasjonatów lektury, na nabycie nowości w celu ich przeczytania częściej decydują się osoby zadowolone
z własnej sytuacji materialnej, posiadające wyższe wykształcenie, mieszkające w miastach powyżej 500 tys., a także osoby czytające prasę społeczno-polityczną, regularni użytkownicy internetu oraz systematyczni czytelnicy
wiadomości i prasy w sieci. Osoby, które same kupują książki, statystycznie częściej otrzymują je także w prezencie. Po zawężeniu pytania o zakupy
książkowe do pozycji niezwiązanych z podręcznikami szkolnymi, to wyniki
będą bardzo zbliżone do badania z 2014 roku – podsumowuje tę kwestię
raport BN19. Tymczasem zakup przynajmniej jednej książki w 2015 roku
zadeklarował co czwarty respondent (26 proc.), z czego więcej niż dwie
książki kupił co dziesiąty (11 proc.). Kolejne 11 proc. to respondenci, którzy
[[18. Ibid.
[[19. Ibid.
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Czytelnictwo w Polsce (wg danych IKiCZ/PBCz BN)
Lata

1992

1994

1996

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

Odsetek czytających

71%

56%

58%

54%

56%

58%

50%

38%

44%

39%

42%

37%

Zmiany jakie dokonały się w metodologii badań czytelnictwa prowadzonych w ostatnich kilku latach przez Bibliotekę Narodową niejako wymusił
popyt na wiarygodne dane statystyczne, dotyczące tego aspektu kulturowej
aktywności Polaków. Nieco nieoczekiwanie w tym obszarze pojawiła się
także swoista konkurencja dla badań Narodowej Książnicy. Chodzi przede
wszystkim o projekt badawczy „Kierunki transformacji czytelnictwa w Polsce”, realizowany w latach 2013-2014 przez Polską Izbę Książki, a współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który
będzie miał swoją kontynuację także w kolejnych latach.
W poprzednich wydaniach „Rynku książki w Polsce” pisaliśmy szczegółowo o wynikach badania założycielskiego zrealizowanego w ramach tego
projektu, który został zakończony na przełomie 2014 i 2015 roku. Przypomnijmy zatem kilka najważniejszych wskaźników zdiagnozowanych
w ramach tego projektu20. Zresztą projekt PIK nie dotyczył wyłącznie czytelnictwa książek – jego charakter był znacznie szerszy i obejmuje niemal wszystkie występujące dziś formy kontaktu z tekstem pisanym niezależnie od formy i miejsca prezentacji. Badanie PIK uwzględniało m.in.
analizę czytelnictwa w kontekście innych form spędzania wolnego czasu,
częstotliwość kontaktu z tekstem, proces nabywania książek, a także ich
społeczny obieg.
I tak, wśród najchętniej wybieranych form spędzania wolnego czasu respondenci najczęściej wskazywali oglądanie telewizji (73 proc. wskazań),
a czytanie książek preferowało 41 proc. respondentów. Jednocześnie lektura wygrała z takimi formami spędzania wolnego czasu jak: przeglądanie
stron internetowych (35 proc.), spędzanie czasu ze znajomymi i przyjaciółmi (34 proc.), odpoczynek (31 proc.), słuchanie muzyki (20 proc.), wysypianie się (24 proc.) czy uprawianie sportu (21 proc.). Ponadto na wyraźnym
marginesie preferowanych form spędzania wolnego czasu znalazło się słuchanie książek audio, które wskazało zaledwie 1 proc. badanych.
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co prawda osobiście książek nie kupują, ale robią to pozostali domownicy.
Z drugiej strony, 63 proc. badanych mieszka w rodzinach, w których nie
kupuje się żadnych książek lub są to wyłącznie podręczniki szkolne.

[[20. Poniższe dane statystyczne pochodzą z opracowania „Kierunki i formy transformacji
czytelnictwa w Polsce. Badanie założycielskie, raport CBOS”, www.pik.org.pl/pages/80/badanie-kierunki-i-formy-transformacji-czytelnictwawpolsce.
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W powszechnym mniemaniu czytanie jest jedną z czynności wykonywanych by uprzyjemnić sobie czas. Jednak badanie PIK wskazało, że w poprzedzającym je dniu książkę dla przyjemności czytało zaledwie 17 proc.
odpowiadających. Do takiej lektury w okresie do miesiąca czasu przyznało się 25 proc. ankietowanych, w ciągu roku – 20 proc., w okresie bardziej
odległym książkę czytało 29 proc. populacji, a nigdy – 8 proc.
Paradoksalnie jednak za najbardziej pożyteczną formę spędzania czasu uczestnicy badania uznali czytanie książek. Właśnie na nią wskazało
74 proc. badanych. Lekturę gazet i czasopism preferowało 65 proc. ankietowanych, a wyraźnie gorzej oceniono takie aktywności jak oglądanie
filmów w kinie (60 proc.), oglądanie przedstawień w teatrze, chodzenie
na koncerty (57 proc.) oraz oglądanie wystaw w galeriach czy muzeach
(57 proc.). Natomiast 36 proc. respondentów za wartościowe zajęcie uznało słuchanie książek.
Ponadto raport z badania założycielskiego PIK ujawnił ciekawy obraz
aktywności czytelniczej, nie tylko w zazwyczaj rozpatrywanym dotychczas
okresie jednego roku, ale także w krótszym okresie, a mianowicie miesiąca
poprzedzającego samo badanie.
Lekturę minimum jednej książki w wersji papierowej w poprzednich 12
miesiącach zadeklarowało 68 proc. respondentów, 15 proc. z badanych miało kontakt z dwiema-trzema książkami, a 13 proc. zaczęło czytać lub przeczytało od czterech do pięciu książek oraz między siedem a dziesięć pozycji.
Przeczytanie fragmentu, bądź całości 11 do 20 książek deklarowało 9 proc.
badanych. Natomiast ponad 20 książek czytało 10 proc. respondentów.
W roku poprzedzającym badanie ani jednej książki drukowanej nie przeczytało 31 proc. badanych. Tymczasem aż 91 proc. stwierdziło, że nie miało kontaktu z książkami elektronicznymi, a 92 proc. nie korzystało w tym
czasie z audiobooka.
Polska Izba Książki kontynuowała swój projekt badawczy także w 2015 roku. Raport z tego projektu zawiera zarówno analizę wszystkich najważniejszych badań czytelnictwa w Polsce w latach 2010-2015, opracowaną przez
dr hab. Janusza Kosteckiego, jak i wyniki ilościowego badania postaw czytelniczych z 2015 roku, które przeprowadziła firma Millward Brown21.
Głównym zadaniem, jakie jeszcze w 2013 roku postawili sobie inicjatorzy
i realizatorzy badania PIK, było poszukiwanie odpowiedzi na liczne pytania
o praktyki lekturowe dorosłych Polaków – w tym o to, jak wyglądają, czy,
[[21. „Książki w codziennym życiu Polaków. Raport z badania Polskiej Izby Książki „Kierunki
i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”, Polska Izba Książki, Warszawa 2016, www.pik.
org.pl/upload/files/Ksiazki%20w%20codziennym%20zyciu%20Polakow%20-%20PIK%20
2015.pdf.
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jak i dlaczego się zmieniają? Dlatego druga edycja projektu, przeprowadzona w 2015 roku, skoncentrowana była przede wszystkim na szczegółowej
analizie stanu badań nad czytelnictwem w Polsce w latach 2010-2014 oraz
na kontynuacji badania ilościowego przeprowadzonego dwa lata wcześniej.
Jednak ze względów finansowych formularz badawczy z września 2015 roku został zaprojektowany znacznie skromniej niż ten z 2013 roku. Mniejsza
była również próba objęta badaniem (1000 osób).
Podobnie jak w premierowej edycji projektu PIK, pierwsza część badania ilościowego dotyczyła dostępu do różnych urządzeń elektronicznych,
umożliwiających korzystanie z rozmaitego typu tekstów kultury. Najwyższy procent wskazań przypadł na telefon komórkowy (67 proc.), a w dalszej kolejności na: komputer przenośny (51,2 proc.) oraz dostęp do telewizji
kablowej (49,6 proc.). Z kolei jako posiadacz/ka smartfonu zadeklarowało
się 35,9 proc. respondentów, a posiadanie jakiegokolwiek urządzenia pozwalającego na korzystanie z telefonii komórkowej zgłosiło 88 proc. odpowiadających.
Projekt PIK wprowadza pojęcie „diety tekstowej”, związane z aktywnością respondentów w dniu poprzedzającym badanie. Służy ono wskazaniu
miejsca praktyk lekturowych wśród innych typów czynności. Najwyższy
procent wskazań uzyskało oglądanie telewizji (66 proc.), spędzanie czasu
z najbliższą rodziną (54,2 proc.) i wspólne posiłki (47,2 proc.). Natomiast
czytanie jakichkolwiek tekstów zadeklarowało 10,5 proc. badanych. Wspomnijmy tylko, że oglądanie telewizji jest znacznie powszechniejsze wśród
kobiet (69,2 proc. wskazań), a jednocześnie ta najpopularniejsza ze wskazywanych czynności zyskuje na popularności wraz z wiekiem respondentów. W najmłodszej grupie telewizję ogląda 56,6 proc., a w najstarszej aż
74,8 proc. badanych. Z drugiej strony domeną młodych z pewnością pozostaje korzystanie z internetu (65,3 proc. wskazań w najmłodszej grupie wiekowej), podczas gdy w najstarszej odsetek ten wyniósł zaledwie 11,5 proc.
Niezależnie od czynności wykonywanej w dniu poprzedzającym badanie, respondenci musieli zadeklarować również, jakiego rodzaju teksty
wówczas czytali. I tak, blisko 44 proc. badanych stwierdziło, że poprzedniego dnia nie miało kontaktu ze słowem pisanym w żadnej formie. Tymczasem 20 proc. czytało SMS-y lub powiadomienia z portali społecznościowych, a 14,8 proc. – krótkie wpisy i wiadomości internetowe. Osób
czytających inne teksty w internecie (z wyłączeniem kategorii user-generated content, tj. wpisów w portalach społecznościowych, komunikatorach,
czatach) było łącznie 13,9 proc. Lekturę prasy papierowej zadeklarowało
natomiast 18,2 proc. respondentów.
Zarówno prasę papierową, jak i książkę tradycyjną wymieniano częściej
niż ich odpowiedniki elektroniczne (odpowiednio 18,2 proc. wobec 4,7 oraz
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7,2 przy 1,3 proc.). Tymczasem z jakąkolwiek formą książki (zarówno papierową, jak i czytaną na ekranie urządzenia elektronicznego oraz słuchaną
w formie audiobooka) zetknęło się w ciągu dnia poprzedzającego badanie
8,6 proc. respondentów. Ponadto, książki czytano w zdecydowanej większości dla przyjemności (81,5 proc.), a tylko 13,9 proc. czytelników stwierdziło, że robiło to z obowiązku.
Podstawowe pytanie o czytelnictwo książek zadano, odwołując się do
możliwie szerokich doświadczeń respondentów z okresu ostatnich dwunastu miesięcy, proszono bowiem o uwzględnienie: po pierwsze – kontaktów
z książkami w dowolnej formie, a więc papierowej, elektronicznej (e-book)
lub dźwiękowej (audiobook), po drugie – zarówno lektury książek w całości, jak też we fragmentach lub choćby ich przeglądania. Pytanie miało zatem charakter inkluzyjny i mierzyło możliwie szeroki kontakt z książkami.
Twierdząco odpowiedziało na nie 37,2 proc. badanych. Jak podkreślają autorzy badania, oznacza to, że blisko 2/3 respondentów nie miało w ciągu ostatniego roku nawet pobieżnej styczności z książką w jakiejkolwiek postaci22.
Z raportu PIK wynika, że zmienną najsilniej różnicującą zasięg czytelnictwa jest wykształcenie. Spośród osób z wykształceniem wyższym
czytanie książek w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 62,6 proc., z co
z kolei oznacza odwrócenie proporcji w stosunku do wyniku populacji
generalnej. Jeszcze silniejsze zróżnicowanie zachodzi, gdy pod uwagę bierzemy płeć badanych – do lektury książek w ciągu ostatniego roku przyznało się aż 72,8 proc. kobiet (spośród kobiet z wykształceniem wyższym
– 78,7 proc.).
Badanie wskazało również na silny związek czytelnictwa ze środowiskiem
rodzinnym respondentów. Z raportu wynika bowiem, że istotnie częściej czytają osoby, których matki miały co najmniej wykształcenie średnie
oraz te, które w dzieciństwie często słuchały książek czytanych im przez
rodziców (61,3 proc.).
W projekcie PIK dokładnie przeanalizowano również „strukturę” i częstotliwość czytelnictwa Polaków. Wśród respondentów, którzy w ciągu
ostatniego roku czytali książki, większość (64,4 proc.) zadeklarowała lekturę nie więcej niż siedmiu publikacji, a tylko niespełna 1/3 przeczytała ich
siedem i więcej. Tak więc zbiorowość czytelników składa się w przeważającej
części z czytelników okazjonalnych. W całej populacji odbiorcy aktywni stanowią zaledwie 11,6 proc. – czytamy w raporcie z badania23. Częściej lekturę
siedmiu i więcej książek deklarowały osoby, którym czytano je w szkole lub
w bibliotece (odpowiednio 38,3 proc. i 42,6 proc.). To z kolei doprowadzi[[22. Ibid.
[[23. Ibid.
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ło realizatorów badania do wniosku, że zmienne społeczno- demograficzne
lepiej wyjaśniają sam fakt czytania niż jego intensywność. W przypadku tej
ostatniej charakterystyki, rysuje się raczej korelacja ze zmiennymi opisującymi funkcjonowanie jednostki w otoczeniu społecznym, zwłaszcza w okresie socjalizacji24.
Istnienie wyraźnych barier ograniczających kontakt z książkami zadeklarowało ponad 60 proc. badanej populacji, z czego 40,6 proc. wskazało
na brak czasu, a 9,3 proc. na zbyt wysokie ceny książek. Paradoksalnie,
26,1 proc. spośród osób nieczytających książek stwierdziło natomiast, że
nie dostrzega żadnych barier w kontaktach z nimi. To natomiast oznacza,
że 16,4 proc. wszystkich respondentów nie sięga po książki, gdyż po prostu
nie czuje takiej potrzeby. Niestety, odsetek ten może być faktycznie jeszcze
wyższy, gdyż pewna część osób udzielających najpopularniejszej odpowiedzi
(brak czasu) też może mieścić się w kategorii niezainteresowanych czytaniem.
Powoływanie się na brak czasu oznacza bowiem na ogół, że nie przywiązuje
się do lektury większej wagi – zaznaczono w raporcie PIK25.
Natomiast wśród czynników, które wpływają na czytelnicze wybory Polaków, uczestnicy badania PIK najczęściej wskazywali własne zainteresowania (58,3 proc.) oraz rekomendacje znajomych czy rodziny (45,5 proc.).
Nieco większym zaufaniem cieszyły się recenzje innych czytelników
(21,7 proc.), listy bestsellerów (13,4 proc.) czy wymogi związane z pracą
lub nauką (13,3 proc.).
Przez lata podstawowym problemem polskich badań czytelnictwa był…
brak konkretnych wniosków, a przed wszystkim analizy zebranych danych
statystycznych, której rezultaty pozwalałyby na stworzenie jednolitych strategii ogólnospołecznych służących aktywizacji czytelniczej Polaków.
Wydaje się, że wyraźny impas w tym zakresie został przełamany
w 2016 roku. Zrealizowane badanie umiejscowiło czytanie książek na tle
czytelnictwa rozumianego możliwie szeroko, tj. lektury tekstu w jakiejkolwiek
formie. (…) Wydaje się, że uzyskany rezultat należy interpretować w świetle obserwacji, że czytanie staje się czynnością bezwiedną, nie wyróżnianą
jako odrębna aktywność i przez to trudną do przywoływania w odpowiedzi
na pytanie kwestionariusza. Motywem czytania w większości przypadków
są okoliczności sytuacyjne, praktyczna potrzeba a nie intencjonalna decyzja
poświęcenia czasu na lekturę. (…) O ile więc dane z badania o niespecyficznym kontakcie z tekstem można uznawać za niedoszacowane, o tyle – niestety – interpretacja przez pryzmat tendencji zachodzących w obrębie zjawiska komunikacji nie przynosi bardziej optymistycznych wniosków na temat
[[24. Ibid.
[[25. Ibid.
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zasięgu czytelnictwa tekstów profesjonalnie tworzonych z myślą o szerokim
gronie odbiorców (czyli książek czy prasy) – wybrzmiewa, trzeba przyznać,
iż jest to dość pesymistyczny fragment podsumowania opublikowanego
w raporcie z badania PIK26.
Jakie zatem wnioski jesteśmy w stanie wyciągnąć z przywoływanych
powyżej wyników ogólnopolskich badań czytelnictwa? Najbardziej istotna wydaje się w tych okolicznościach odpowiedź na pytanie, dlaczego czytelnictwo nie rośnie? Analizowany wcześniej raport Biblioteki Narodowej
z 2015 roku przynosi polemikę z jedną z najczęściej formułowanych quasi
publicystycznych tez o rywalizacji o konsumencką uwagę, jaka odbywa się
między książką a telewizją. Twierdzenie, jakoby telewizja i książki konkurowały ze sobą w przypadku obecnych czytelników, wydaje się jednak ryzykowne (tj. w przypadku sondażu z 2015 roku). Jeśli przyjrzymy się związkom
zwyczajów czytelniczych z telewizyjnymi, dostrzeżemy, że zależność nie jest
wcale prosta: wprawdzie im więcej oglądamy telewizji, tym mniej czytamy,
jednak również wśród oglądających telewizję powyżej czterech godzin dziennie można znaleźć intensywnych czytelników – ich udział w tej grupie jest
w dodatku taki sam, jak średni odsetek czytelników intensywnych w całej
populacji. Oznacza to, że z pewnością można robić i jedno, i drugie. Choć
trzeba mieć dużo czasu, żeby być zarówno namiętnym telewidzem, jak i zaangażowanym czytelnikiem. Pewnie dlatego aż 40 proc. badanych, którzy
czytają co najmniej siedem książek rocznie, a przy tym oglądają codziennie
telewizję przez co najmniej dwie godziny, stanowią osoby nieaktywne zawodowo (przy czym 25 proc. to emeryci). Trzy czwarte tej telewizyjno-literackiej
grupy stanowią kobiety – twierdzą badacze z BN27.
Idąc dalej, badacze stawiają również tezę, według której niższe czytelnictwo dzisiejszych nasto- i dwudziestolatków kiepsko rokuje dla czytelnictwa
przyszłych trzydziesto- i czterdziestolatków28. Dlatego ważnym wyzwaniem
dla promujących czytelnictwo wydaje się znalezienie nie tylko sposobu na
to, by młodzież czytała więcej, ale i na to, by osoby po długim okresie nieczytania wróciły do książek. Warto również podkreślić spadek czytelnictwa
wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W latach 90. dwie
piąte z nich uważało książki za swoje medium, obecnie odsetek ten jest niższy. Ta zmiana zapewne wiąże się ze spadkiem prestiżu szkolnictwa zawodowego, postępującym od lat 90., choć jej rzetelne wyjaśnienie wymagałoby
[[26. Ibid.
[[27. „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016 za:

www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf.
[[28. Ibid.
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gruntowniejszych historycznych badań – czytamy w opracowaniu Narodowej Książnicy29.
Rozwój projektów badawczych analizujących stan i charakter polskiego
czytelnictwa pozwala jednak również na szczegółową analizę „drugiego
bieguna” tego zjawiska. Znalezienie odpowiedzi na pytania, kim są najaktywniejsi w naszym kraju czytelnicy książek? Taką szansę daje raport z badania przeprowadzonego w pierwszej połowie 2016 roku przez Polską Izbę
Książki i serwis społecznościowy Lubimyczytać.pl30. Liczba zebranych ankiet (24 tys. osób – red.) potwierdziła podświadomą opinię, że w przypadku
środowiska użytkowników Lubimyczytać.pl mamy do czynienia z realnym
online community, a nie tylko zbiorem internautów, który da się sprowadzić
do funkcji listy mailingowej. Moim zdaniem projekt, który zrealizowaliśmy,
to badanie etnograficzne, ponieważ dotyczy grupy, która sama się wyselekcjonowała, i którą, co niezmiernie ciekawe i charakterystyczne, rządzą kobiety – co z kolei mówi nam o pewnym wyraźnym trendzie – twierdzi dr
Paweł Kuczyński, odpowiedzialny od strony socjologicznej zarówno za
badanie internautów, jak i wspomniane ogólnopolskie badanie czytelnictwa PIK31.
Dla analizy czytelnictwa książkowych „hard userów”, jak zwykło się już
nazywać najaktywniejszych, kluczowe wydaje się hasło przewodnie przeprowadzonego badania. Brzmi ono: „książka jest kobietą”, ponieważ aż
80 proc. ankietowanych internautów stanowiły kobiety.
Badaniem objęto również profil osób ankietowanych. W przypadku grupy użytkowników Lubimyczytać.pl dominowały osoby między
15 a 39 rokiem życia, które łącznie stanowiły 86 proc. badanej populacji
(15-24 lata – 41 proc.; 25-39 lat – 45 proc.). Aż 85 proc. internautów legitymowało się wykształceniem wyższym (53 proc.) oraz średnim (32 proc.),
zaledwie 16 proc. podstawowym (15 proc.) i zawodowym (1 proc.).
Z uwagi na charakterystykę grupy badawczej Lubimyczytać.pl nie dziwi
fakt, że 98 proc. ankietowanych z internetu korzysta codziennie.
Jak już wspomniano, użytkownicy serwisu to oczywiście śmietanka czytelniczych hard userów, czyli osób deklarujących lekturę ponad siedmiu
książek rocznie (niezależnie od formy wydawniczej). W badanej populacji
stanowili oni aż 82 proc. (50 proc. to czytelnicy powyżej 20 książek rocznie, 19 proc. od 11 do 20 pozycji, 13 proc. między 7 a 10 książek). Natomiast
[[29. Ibid.
[[30. Paweł Kuczyński, „Książka jest kobietą. Badanie użytkowników serwisu Lubimyczytać.

pl (2016) na tle ogólnopolskiego badania czytelnictwa (PIK/MB 2015)”, nck.pl/czytelnictwo.
[[31. Paweł Waszczyk, „Czytelnik jest kobietą?”, „Biblioteka Analiz” nr 9/2016.
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zaledwie 1 proc. badanych internautów zadeklarowało lekturę tylko jednej
książki w poprzednim roku.
Istotą społeczności Lubimyczytać.pl jest wymiana czytelniczych doświadczeń i opinii na temat zrealizowanych lektur, 55 proc. badanych z tej
grupy zadeklarowało, że o książkach rozmawia bardzo często. Jednak gdy
do takich rozmów już dojdzie, przedstawiciele obu badanych grup o lekturach najczęściej rozmawiają z przyjaciółmi (91 proc. wskazań), w dalszej kolejności z rodziną (68 proc.), a także znajomymi z pracy (34 proc.). 23 proc.
internautów za naturalnych rozmówców w tym obszarze uznaje także innych internautów. Uwagę zwraca natomiast niski udział w tym zjawisku
zarówno bibliotekarzy (10 proc. wskazań), jak i księgarzy (2 proc.).
Lekturową inspirację dla 98 proc. użytkowników Lubimyczytać.pl stanowią własne zainteresowania. Rekomendacje rodziny i znajomych przyjmuje natomiast 69 proc. internautów, a recenzje innych czytelników 55 proc.
użytkowników. Cenę, a zwłaszcza możliwość promocyjnego zakupu, jako
istotny element wskazała z kolei 1/3 badanej grupy internautów. Podobne,
choć nieco wyższe znaczenie, mają natomiast listy bestsellerów (32 proc.),
okładką lub ekspozycją w księgarni kieruje się zaledwie 26 proc. badanych
internautów, a 25 proc. badanych użytkowników istotną wagę przywiązuje
do profesjonalnych recenzji medialnych.
Generalny profil „współczesnego czytelnika”, jaki wyłania się z badania
użytkowników Lubimyczytać.pl, można scharakteryzować w następujący
sposób: wykształcona kobieta, w wieku poniżej 40 lat, jej umiarkowany
dochód osobisty nie odbiega od średniej krajowej, a na książki wydaje kilkaset złotych rocznie, korzysta z internetu codziennie i zagląda do internetowych witryn z książkami, lektury wybiera świadomie: „wie czego potrzebuje”, decydujące znaczenie mają dla niej rekomendacje bliskich osób:
rodzina + znajomi (69 proc.) + inni czytelnicy (55 proc.), a znacznie rzadziej
polega na bibliotekarzach (12 proc.) i księgarzach (5 proc.).

Biblioteka Narodowa w liczbach
W lipcu 2016 roku Biblioteka Narodowa opublikowała sprawozdanie ze
swojej działalności w 2015 roku. W jego wstępie dyrektor Narodowej Książnicy, dr Tomasz Makowski pisze m.in. o zmianach, jakie zaszły w tym czasie w organizacji pracy tej instytucji.
Jak czytamy: Konsekwencją przygotowania nowych rozwiązań w sposobie
katalogowania, rozszerzenia katalogowania rzeczowego poprzez wprowadzenie deskryptorów BN, były istotne zmiany organizacyjne w BN. Powołano
Zakład Katalogowania Dziedzinowego, w którym docelowo będą zatrudnie-
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ni katalogerzy odpowiedzialni za katalogowanie książek, artykułów czasopism i publikacji zbiorowych z danej dziedziny. Będą oni dbać o poprawną
terminologię używaną w opisach katalogowych oraz hasłach wyszukiwawczych. Liczymy na ich bliską współpracę z pracownikami podobnych komórek w wyspecjalizowanych bibliotekach w celu tworzenia jak najlepszych
opisów katalogowych32.
Począwszy od 1 stycznia 2014 roku wszystkie typy publikacji nadsyłanych
jako egzemplarz obowiązkowy są katalogowane do 24 godzin od wpływu
do BN, dzięki czemu biblioteki w Polsce szybko otrzymują możliwość pobrania pełnych opisów katalogowych, użytkownicy zaś – dostęp do aktualnej oferty rynku wydawniczego.
W odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego od 1 października
2014 roku katalogowane są również artykuły w publikacjach zbiorowych,
a indeksowaniu podlegają wszyscy autorzy – nawet jeśli jest ich więcej niż
trzech. Kolejnym praktycznym narzędziem wprowadzonym z myślą o potrzebach wydawców, jest uruchomiony w październiku 2014 roku serwis
e-ISBN, służący do elektronicznego nadawania i zarządzania numerami
ISBN oraz powiązanymi z nimi danymi. Jest to pierwsza w Polsce publiczna e-usługa, skierowana do branży wydawniczej. Serwis e-ISBN może stać
się stabilnym źródłem danych dla dystrybutorów, firm księgarskich i księgarń internetowych. Oferuje bogate informacje marketingowe, takie jak:
okładka publikacji, sugerowana cena, spis treści, biogram autora czy recenzje. Natomiast czytelnicy i bibliotekarze uzyskują dzięki serwisowi dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji o nowościach i zapowiedziach
wydawniczych.
Do nadrzędnych zadań Biblioteki Narodowej należy gromadzenie i wieczyste archiwizowanie dorobku piśmienniczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Objęte są nim publikacje krajowe: książki i czasopisma, druki ulotne (dokumenty życia społecznego), mapy (dokumenty kartograficzne), nuty (dokumenty muzyczne), nagrania (dokumenty dźwiękowe i audiowizualne),
publikacje elektroniczne, ryciny, rysunki, fotografie (dokumenty ikonograficzne), a także rękopisy. Włączane do zbiorów i archiwizowane są również
publikacje polskie lub dotyczące Polski, ukazujące się poza jej granicami,
piśmiennictwo innych narodów powstające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przechowywane niegdyś w historycznych polskich księgozbiorach, jak też najważniejsze współczesne publikacje zagraniczne z zakresu humanistyki.
Na koniec 2015 roku zbiory Biblioteki Narodowej, obejmujące książki
(wydawnictwa zwarte) od 1801 roku, czasopisma (wydawnictwa ciągłe) od
[[32. „Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2015”, www.bn.org.pl.
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1801 roku, druki ulotne (dokumenty życia społecznego), publikacje elektroniczne, rękopisy, starodruki (XV-XVIII w.), nuty (dokumenty muzyczne), nagrania dźwiękowe i audiowizualne (dokumenty dźwiękowe i audiowizualne),
ryciny, rysunki, fotografie (dokumenty ikonograficzne), mapy (dokumenty
kartograficzne) i mikrofilmy, liczyły 8781263 wol./j. (w 2014 roku – wol./j.),
a wraz z dubletami, których było 164883, łącznie – 8946146 wol./j.
Zbiory zgromadzone w 2015 roku, objęte rejestracją, pochodziły z:
wpływu egzemplarza obowiązkowego – 172634 wol./j. (w 2014 roku –
188148 wol./j.);
zakupów – 5336 wol./j. (w 2014 roku – 3839 wol./j.);
wymiany krajowej i zagranicznej – 5374 wol./j. (w 2014 roku –
6491 wol./j.);
darów – 11123 wol./j. (w 2014 roku – 33505 wol./j.).
Łącznie zgromadzono 194467 wol./j (w 2014 roku – 231983 wol./j).
Podstawowym narzędziem budowania kompletnego archiwum piśmiennictwa polskiego jest egzemplarz obowiązkowy. Służy ono jednak także innym celom, w tym jako źródło do opracowywania bibliografii narodowej
i tworzenia krajowej statystyki wydawniczej. W myśl Ustawy o egzemplarzu obowiązkowym, do Biblioteki Narodowej powinny trafiać po dwa egzemplarze wszystkich publikacji wydawanych w Polsce: książek, czasopism,
gazet, druków muzycznych, atlasów, map, globusów oraz druków ulotnych
dokumentujących życie społeczne, jak również dokumentów dźwiękowych,
audiowizualnych i elektronicznych.
Od 2012 roku obowiązują w BN nowe zasady rejestracji wstępnej egzemplarza obowiązkowego, dzięki którym zminimalizowano wewnętrzne
procedury związane z wpływem egzemplarza obowiązkowego, co znacznie przyspieszyło proces katalogowania zbiorów (zwłaszcza książek), przekazywanych jako egzemplarz obowiązkowy do BN. Dzięki zmianie każdy
egzemplarz obowiązkowy, po rejestracji w Kancelarii BN, następnego dnia
rano dostarczany jest do odpowiedniego zakładu i od razu przydzielany
katalogerom. Czas katalogowania nie przekracza doby – pełne opisy formalne i rzeczowe, wprowadzane przez tę samą osobę, w dniu następnym
widoczne są już w katalogu BN.
Po sporządzeniu opisu każda książka otrzymuje wszystkie znaki własnościowe i zostaje zabezpieczona przed wyniesieniem poza teren książnicy.
W 2015 roku rejestracją objęto 172634 wol./j (w 2014 – 188148 wol./j.)
przekazane Bibliotece Narodowej przez wydawców w ramach egzemplarza
obowiązkowego o łącznej wartości szacowanej na 6262289,65 zł (w 2014 –
8347207,30 zł). W 2015 roku w stosunku do całości wpływu materiałów
bibliotecznych egzemplarz obowiązkowy stanowił 88,8 proc. (w 2014 roku – 81,1 proc.).

••
••
••
••

Sposób nabycia

Liczba (woluminy)

Wpływ z egzemplarza
obowiązkowego

172634

Dary

11123

Wymiana

5374

Zakupy

5336

Mimo względnej stabilności wpływu egzemplarza obowiązkowego książek i czasopism ocenia się, że blisko 10 proc. publikacji nie trafia do Biblioteki
Narodowej. Pozostała część pozyskiwana jest poprzez zakupy bądź wymianę
z innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi. Poniżej przedstawiona
została skala wpływu książek w ramach egzemplarza obowiązkowego.
Wpływ egzemplarza obowiązkowego (wybrane kategorie)
w latach 2009-2015 (w j./wol./tyt.)
Rok

Liczba książek

Czasopisma

2009

57053

10150

Dokumenty elektroniczne
6815

2010

58504

10596

14394

2011

66688

9283

6972

2012

60542

7756

22860

2013

66157

8455

58340

2014

66454

7338

62841

2015

66647

7638

50243

Główne trendy na rynku wydawniczym

Wpływ materiałów bibliotecznych według sposobów nabycia w 2015 roku

Wpływ egzemplarzy obowiązkowych w zbiorach
Biblioteki Narodowej w latach 2005-2015
Rok

Liczba EO

2005

125996

2006

134711

2007

153920

2008

158849

2009

155066

2010

155580

2011

171814

2012

156864

2013

188067

2014

188148

2015

172634

Wśród kompetencji Biblioteki Narodowej znajdują się również liczne zadania zlecane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzją ministra kultury z 22 października 2009 roku Biblioteka Narodowa
zarządza programem „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, który
stał się programem własnym Narodowej Książnicy.
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W 2015 roku dofinansowanie z tego tytułu wyniosło 25 mln zł, a żelazną zasadą programu jest obowiązek spożytkowania 1/3 kwoty dotacji na
zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.
Do 2013 roku w Bibliotece Narodowej działał, powołany zarządzeniem
ministra kultury, osobny Zakład Znormalizowanych Numerów Wydawnictw. Na skutek zmian wprowadzonych w 2013 roku w strukturze BN
działają samodzielne stanowisko pracy oraz Zespół Zadaniowy do spraw
znormalizowanych numerów ISBN i ISMN. Powołano też Pracownię Narodowy Ośrodek ISSN, działającą w ramach Zakładu Czasopism.
W 2015 roku przydzielono wydawcom książek 3228 pul numerów
(w 2014 roku – 3082), w tym 2464 nowe (w 2014 – 2359) i 763 kontynuacje
(w 2014 – 723). Stan bazy polskich wydawców na koniec 2015 roku wynosił
46400 rekordów (w 2014 – 41924), w tym 4506 wydawców zarejestrowało się
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w nowym systemie e-ISBN.
W 2015 roku nadawanie numerów ISBN odbywało się przede wszystkim
za pośrednictwem wspomnianego serwisu, uruchomionego 24 października
2014 roku. Nowe narzędzie służy do błyskawicznego nadawania i zarządzania
numerami ISBN oraz powiązanych z nimi danymi. Jest to pierwsza w Polsce e
-usługa publiczna skierowana do branży wydawniczej. Serwis e-isbn, oparty
na otwartej specyfikacji onix 3.0, służy ułatwieniu przepływu zestandaryzowanych metadanych na rynku książki i podniesieniu jakości informacji w obiegu
publicznym. Ma on przede wszystkim usprawnić i unowocześnić obecne procedury przyznawania numerów. Wydawcy mogą ograniczyć czas poświęcany
na występowanie o kolejne pule numerów ISBN oraz przekazywanie informacji o numerach wykorzystanych. Dzięki funkcjonalnościom aplikacji wydawca może traktować serwis elektronicznego nadawania ISBN jako miejsce
zarządzania swoją produkcją wydawniczą. Serwis e-ISBN od początku funkcjonowania zyskał uznanie wydawców. Dodatkowym atutem elektronicznego systemu jest możliwość śledzenia nowości wydawniczych przez niezarejestrowanych użytkowników, wśród nich – księgarzy i bibliotekarzy – czytamy
w „Sprawozdaniu Biblioteki Narodowej za rok 2015”33.
Biblioteka Narodowa to największa w Polsce biblioteka publiczna udostępniająca zbiory prezencyjnie – w czytelniach i w ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych. Narodowa Książnica odnotowuje systematyczny
spadek liczby użytkowników korzystających z jej zbiorów w sposób tradycyjny. Znacznie więcej czytelników korzysta z baz danych, katalogów
internetowych i – przede wszystkim – z zasobów działającej od września
2006 roku cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.
[[33. Ibid.
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W 2014 roku po raz pierwszy od kilku lat odnotowano wyraźny wzrost
liczby czytelników korzystających ze zbiorów Narodowej Książnicy w czytelniach. To rezultat wprowadzenia kilku zmian o charakterze organizacyjnym. Stan księgozbioru podręcznego wynosił na koniec roku 19666 tytułów
(w 2013 – 17200). W omawianym okresie m.in. zwiększono maksymalną
liczbę rewersów składanych jednorazowo przez czytelnika z 5 do 10. Ponadto nastąpiło wydłużenie czasu otwarcia BN dla czytelników. W 2014 roku biblioteka była czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.30–20.30,
również w okresie wakacyjnym.
Ogółem w 2014 roku Bibliotekę Narodową odwiedziły 123132 osoby
(w 2013 – 102918, w 2012 – 108904, w 2011 – 118283, w 2010 – 136061), którym w czytelniach udostępniono 437569 wol./j. (w 2013 – 328073, w 2012
– 17425, w 2011 – 19149, w 2010 – 20163). W 2015 roku Bibliotekę Narodową odwiedziły 126283 osoby, którym w czytelniach udostępniono 405609
wol./j. W omawianym okresie zarejestrowano 14225 nowych czytelników
(w 2014 – 16371). W „Sprawozdaniu BN” podkreślono również, że przez
lata najliczniejszą grupę wśród nowych czytelników BN stanowili studenci (blisko 50 proc.). Od 2012 roku tendencja ta ulega stopniowej zmianie.
W 2015 roku studenci stanowili 33 proc. (4711 osób), pracownicy naukowi – 8,5 proc. (1225 osób), uczniowie – 4,5 proc. (645 osób), nauczyciele –
2 proc. (250 osób), zaś najliczniejszą grupę tworzyli przedstawiciele innych
zawodów – 52 proc. (7394 osoby).
W 2015 roku konsekwentnie rozwijano także serwisy internetowe Biblioteki Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem multimediów i blogów.
Odnotowano 570655 użytkowników strony www.Bn.org.pl (w 2014 roku
– 522627). Wzrosła także do 1327544 liczba wizyt (sesji) na stronie www.
bn.org.pl (w 2014 roku – 1244853 sesje). Minimalnie spadła łączna liczba
odsłon poszczególnych podstron: w 2015 roku zanotowano 6683241 odsłon
strony (w 2014 – 6778729).
Od 2009 roku w strukturach Biblioteki Narodowej działa Repozytorium
Dokumentów Elektronicznych, które gromadzi wydawnictwa zwarte i ciągłe, publikowane wyłącznie w wersji cyfrowej i udostępniane przez internet. Dokumenty elektroniczne nadsyłane są dobrowolnie przez wydawców
w ramach egzemplarza obowiązkowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 6 marca 1997 roku, w sprawie wykazu bibliotek
uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1997, nr 29,
poz. 161), w Polsce prawo do egzemplarza obowiązkowego dokumentów
elektronicznych przysługuje dwóm bibliotekom: Bibliotece Jagiellońskiej
i Bibliotece Narodowej.
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Dla każdego wydawnictwa zgłaszającego się do Repozytorium zostaje utworzone konto z hasłowanym dostępem, na które wydawcy samodzielnie przekazują publikacje. Redaktorzy Repozytorium dokonują korekty wprowadzanych
metadanych dokumentów i ewentualnie je uzupełniają. Następnie dla każdego zarchiwizowanego tytułu bibliotekarze opracowują rekord bibliograficzny
w katalogu komputerowym wraz z adnotacją o lokalizacji dokumentu.
W 2015 roku wydawcy przekazali do Repozytorium 50243 jednostki zasobu (w 2014 roku – 50243).
Liczba czytelników w latach 2005-2015
Wskaźnik

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba czytelników

187453

176275

166589

154216

150497

136061

118283

108904

102918

123132

126283

Ceny książek
W 2015 roku średnia cena książki w detalu wynosiła 41,80 zł, była o niespełna 1 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Średnia cena zbytu wydawcy (uwzględniająca zarówno rabaty hurtowe jak i sprzedaż bezpośrednią,
a więc bez rabatu) do detalu wyniosła w 2015 roku 23,70 zł, była zaledwie
o 10 gr wyższa niż rok wcześniej. Należy pamiętać, że średnia cena nie dotyczy wyłącznie nowości, ale także tych tytułów, które trafiają do obrotu
już przecenione lub są wysoko rabatowane przez dystrybutorów.
Konsekwentnie powiększa się dysproporcja między ceną zbytu a ceną
detaliczną. Przyczyną tego zjawiska jest oczywiście masowy wzrost rabatów, zarówno udzielanych sektorowi dystrybucyjnemu przez wydawców,
jak i w obszarze detalicznym (między dystrybutorem a detalistą oraz detalistą i klientem ostatecznym).
Na wzrost cen książek w ostatnich latach wpłynęły przede wszystkim
zjawiska i czynniki takie jak: wyższa stawka podatku VAT, wzrost kosztów własnych wydawnictw (wzrost kosztów papieru, druku, dystrybucji,
promocji w mediach, kosztów wsparcia sprzedaży, kosztów ubezpieczenia
dostaw, kosztów pozyskania kapitału), a także większe zapotrzebowanie
na kredytowanie sprzedaży realizowanej przez podmioty z sektora hurtowego i detalicznego.
Wzrost cen książek w latach 2001-2015 (w zł)
Lata

74

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

Cena zbytu

15,70 16,70 17,50 17,60

Cena detaliczna

26,80 28,00 29,10 29,20 29,30 30,20 30,50 31,90 32,50 34,30 37,80 38,70 38,30 41,50 41,80

17,70 18,20 18,40 19,80 19,90 21,00 22,70 22,38 21,78 23,60 23,70

Zatrudnienie w branży podlega konsekwentnemu zmniejszaniu. Redukcje
etatów dotyczą przede wszystkim działów związanych z redakcją, produkcją oraz marketingiem i promocją. W coraz większym stopniu zadania te
realizowane są przez wykonawców zewnętrznych, co powoduje zmniejszenie bieżących kosztów stałych wydawnictw. Jednak efektem tych kadrowych oszczędności jest obniżająca się jakość publikowanych treści, gorsze
tłumaczenia, więcej błędów redakcyjnych i korektorskich.
W 2015 roku zatrudnienie w wydawnictwach książkowych spadło o ponad 3 proc. – z 5100 do 4870 osób. Gdybyśmy porównywali rok 2015 do roku 2010, kiedy zatrudnienie było najwyższe, to spadek liczby etatów wynosi
blisko 22 proc., jest to zatem potężny ubytek.
W 2015 roku efektywność pracy zanotowała minimalny wzrost w stosunku do 2014 roku – roczny przychód na jednego pracownika wyniósł
504 tys. zł, wobec 486 tys. zł w roku poprzednim.
Rosnące spadki zatrudnienia w latach 2014-2015, to przede wszystkim
efekt ingerencji Ministerstwa Edukacji Narodowej w rynek podręcznikowy
i zapoczątkowana w 2014 roku renacjonalizacja rynku książek szkolnych.
W rezultacie w sektorze edukacyjnym doszło do kilku zmian własnościowych oraz poszerzenia kompetencji wydawców szkolnych w obszarze
nauczania języków obcych, m.in. poprzez zacieśnianie związków kapitałowych ze szkołami językowymi. Wraz ze zmianami strukturalnymi,
z których większość przypadła na pierwszą połowę 2016 roku, można spodziewać się pewnego ożywienia w zakresie zatrudnienia. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy ono przede wszystkim pozawydawniczych części rozbudowywanych przedsiębiorstw.
Jak już wspomniano, w wielu segmentach branży utrwala się tendencja do
korzystania z usług podmiotów zewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim:
prac redakcyjnych, korektorskich czy translatorskich, a także procesów produkcyjnych, w tym związanych z graficznym opracowaniem książek oraz
DTP. Osobny rynek usług zewnętrznych powstał wręcz na potrzeby rynku
publikacji cyfrowych. Najczęściej wykorzystywane przez wydawców usługi
z tego zakresu świadczą firmy takie jak: Virtualo, NetPress Digital, Legimi,
Inpingo, eLib. Technologiczne i produkcyjne wsparcie dla wydawców książek
audio świadczą z kolei Biblioteka Akustyczna, Audioteka czy Fonopolis.
Wśród wydawców nakreśliła się wyraźna tendencja do korzystania z zewnętrznej pomocy w obszarze działań promocyjnych, z zakresu public relations i reklamy.
Pogarszająca się rynkowa koniunktura, to również przyczyna ograniczania przez wydawców otwartości w prowadzonej przez nich polityce
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informacyjnej – rynkowi gracze coraz rzadziej upubliczniają informacje
na temat osiąganej rentowności. Wiadomo jednak, że 2014 rok – podobnie
jak kilka poprzednich – zaznaczył się spadkiem tego wskaźnika świadczącego o efektywności prowadzonej działalności biznesowej.
Przez lata wydawnicza marża na sprzedaży oscylowała w granicach
25 proc. w stosunku do kosztów wytworzenia. Jednak rzeczywiste zyski
na książce coraz częściej kształtowały się na poziomie 3-7 proc. To oczywiście poziom, który znacznie utrudnia inwestowanie w promocję, a trzeba pamiętać, że niższe zyski osiągane są pomimo wdrażanych programów
oszczędnościowych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są stale rosnące oczekiwania marżowe.
Zatrudnienie i efektywność pracy
Lata

Liczba zatrudnionych
w wydawnictwach

Przychód na jednego pracownika
(w tys. zł)

Wzrost/spadek
(%)

2002

5970

350

6%

2003

5910

355

1%

2004

6040

360

1%

2005

6140

400

11%

2006

5770

410

3%

2007

5790

450

10%

2008

5920

490

8%

2009

5880

485

–1%

2010

6230

470

–3%

2011

5960

455

–3%
3%

2012

5680

470

2013

5480

489

4%

2014

5100

486

7%

2015

4870

504

4%

Tabela poniżej przedstawia zmieniającą się w ciągu ostatnich lat wielkość produkcji wydawniczej oraz zmniejszający się średni nakład publikacji książkowych. W 2015 roku liczba wydanych tytułów wzrosła o 7,5 proc.,
liczba pierwszych wydań aż o 12 proc., natomiast średni wydrukowany nakład zmniejszył się o 13,5 proc., a łączny nakład o 7 proc.
Produkcja książek w latach 2005-2015
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rok 2015
w stosunku
do 2014

Wydane tytuły

20560

19920

21810

21740

22460

24380

24920

27060

29710 32480 34920

Pierwsze wydania

12040

11990

13260

13280

13310

13430

12180

13410

15580 18870 21130

Nakłady (w mln egz.)

141,5

133,6

146,4

145,7

144,4

139,2

122,4

107,9

112,4

105,1

97,7

7,5%
12,0%
-7,0%

Średni nakład (w egz.)

6882

6707

6713

6702

6429

5710

4912

3987

3783

3236

2798

-13,5%

Na rentowność prowadzonej działalności wydawniczej największy wpływ
ma relacja między kosztami jej prowadzenia, technicznym kosztem wytworzenia książki, kosztem dystrybucji a realnie osiąganymi nakładami i osiąganą sprzedażą wyrażoną liczbą egzemplarzy i ceną woluminu. Największy
problem dla wydawców stanowi zatem postępujący spadek średnich nakładów. Sytuację utrudnia wydłużający się formalny, a przede wszystkim
realny okres oczekiwania na zwrot z poniesionych inwestycji, czyli na należności od odbiorców hurtowych i detalicznych.
Z uwagi na powyższe, wydawcy i dystrybutorzy angażują coraz więcej
sił i środków w tworzenie nowych kanałów dystrybucji publikacji.
W ostatnich latach proces ten cechował pewien dualizm. Z jednej strony
okres ten upłynął pod znakiem oceny i częściowego podsumowania efektywności handlowego obrotu książką w obszarach takich jak hipermarkety, dyskonty spożywcze, sieci drogeryjne, sieciowe punkty sprzedaży prasy,
a z drugiej – zmian w polityce ekspozycyjnej i marketingowej prowadzonej
w tego rodzaju punktach.
Charakterystyczny był tu dynamiczny rozwój sprzedaży online, w tym
tradycyjnie postrzeganych e-księgarń, internetowych dyskontów książkowych, a także rozwój swoistego pośrednictwa w obrocie książką w sieci poprzez wzrost aktywności portali aukcyjnych (przede wszystkim Allegro.
pl). Coraz istotniejszą rolę odgrywa także osobista aktywność wydawców,
realizowana przez firmowe e-księgarnie. Szerzej o sprzedaży internetowej
piszemy w tomie „Dystrybucja”.
Wydawcy stoją przed zadaniem optymalizacji już istniejących oraz
wykreowania nowych modeli biznesowych w obszarze dystrybucji treści cyfrowych. Muszą to być koncepty biznesowe, które umożliwią osiągnięcie odpowiedniego efektu ekonomicznego, jednocześnie pozwalając
konkurować w zakresie dystrybucji treści nie tylko z koncernami takimi
jak: Google, Amazon czy Apple, ale przede wszystkim efektywnie docierać do klienta krajowego, regionalnego i lokalnego. Dystrybucja książek w plikach stanowi obecnie integralną część działalności produkcyjnej i handlowej znacznej części najaktywniejszych firm wydawniczych.
Wciąż jednak udział sprzedaży oferty cyfrowej w całym rynku książki
kształtuje się na poziomie 3-4 proc., a sam segment nie notuje już tempa
rozwojowego z lat 2011-2012, kiedy przychody ze sprzedaży książek cyfrowych rosły nawet o 150 proc. w ujęciu rok do roku. Obecnie budowa rynku odbywa się w sposób organiczny, poprzez konsekwentne, aczkolwiek
dość wolne powiększanie oferty oraz dzięki kreacji nowatorskich narzędzi promocyjno-marketingowych. Najistotniejszy dla powodzenia tych
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starań wydaje się proces budowania społeczności e-czytelników, a zatem
grupy konsumenckiej, która stale rośnie i będzie rosnąć wraz z wymianą
pokoleniową i dorastaniem obecnych nastolatków, od dziecka przyzwyczajonych do czytania na monitorze.
Dominujący charakter ma oczywiście sprzedaż transakcyjna, jednak już
od 2012 roku na polskim rynku działają systemy sprzedaży, a w zasadzie
czasowego udostępniania książkowych plików, które wykorzystują zasadę subskrypcji. Liderem w tym zakresie pozostaje platforma Legimi, która rozwijając własne zasoby i platformę biznesową, próbuje budować bazę
klientów i rynek zbytu także dzięki nawiązywaniu współpracy z partnerami zewnętrznymi, jak operatorzy telefonii cyfrowych. Tego rodzaju współpracę realizuje m.in. z firmą T-Mobile.
Mimo kilkuletnich starań na rzecz rozwoju tak scharakteryzowanego
systemu sprzedaży, wciąż jego największym problemem pozostaje brak
fundamentalnego dla całego procesu elementu, jakim jest świadomy użytkownik o wykształconej już potrzebie konsumenckiej i gotowości płacenia za e-treści. Kolejne ograniczenie leży także w istocie dystrybucji
abonamentowej, która we wszystkich funkcjonujących obecnie systemach przybiera de facto formę nie sprzedaży, a wypożyczania, bowiem
klient zamiast pliku na własność otrzymuje czasowy dostęp do wybranej publikacji.
Niezmiennie subskrypcja e-książek przegrywa również na atrakcyjności
w konkurencji z innymi e-produktami kulturalnymi. Zazwyczaj wypożyczanie książek jest bowiem droższe od filmu (cena głośnej nowości filmowej
w VOD waha się pomiędzy 12,90 a 15,90 zł) czy muzyki. Klient nie uznaje
także argumentów dotyczących okresu, na jaki udostępniana jest książka,
przykładowo 30 lub 60 dni, podczas gdy emisja filmu ma charakter jednorazowy. Ostatecznie decyzja zakupowa zależy od tego, jakie środki finansowe musi zainwestować w uzyskanie dostępu do treści.
Jednym ze skutecznych narzędzi zwiększania lub chociażby utrzymania
przychodów na bezpiecznym poziomie jest ich dywersyfikacja.
Innym, często wykorzystywanym sposobem wzrostu obrotów firmy,
jest kapitałowa konsolidacja, w tym także uwzględniająca powstawanie finansowych związków między podmiotami z różnych sektorów rynku, np.
wydawców z detalistami.
W ostatnich latach polski rynek jest raczej przykładem fiaska niż sukcesów tego typu operacji. Nic nie wyszło m.in. z oczekiwanego przez rynek
przejęcia sieci księgarskiej Matras przez konsorcjum wydawców. Kontynuując tę ideę, w 2015 roku grupa firm z sektora wydawniczego, wsparta
przez jednego z czołowych dystrybutorów – poznańską hurtownię Super
Siódemka, a także przy znacznym zaangażowaniu kapitałowym inwesto-

Najważniejsze czynniki, które w ostatnich latach
wpłynęły na obraz rynku książki:
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rów spoza rynku książki – powołała spółkę celową Porozumienie Kultura, która w ciągu kilku kolejnych miesięcy przejęła kontrolę właścicielską
nad siecią księgarń funkcjonujących w ostatnich latach pod marką Dom
Książki Białystok, Gdański Dom Książki oraz Akrybia.
Z wcześniejszych inwestycyjnych aktywności wydawców z ostatnich lat,
które z powodzeniem kontynuują swoją działalność, warto wymienić m.in.
zaangażowanie wydawnictwa Znak w dystrybucję e-książek i rozwój platformy Woblink, powołanej do życia przez spółkę-córkę krakowskiej oficyny, czyli Wydawnictwo Otwarte, jak również kapitałowe zaangażowanie
w serwis społecznościowy Lubimyczytać.pl.
Kolejny przykład, to rozwój należącej do Grupy EM & F spółki Biblioteka Akustyczna, która produkuje audiobooki.
W obszarze dywersyfikacji przychodów aktywna w ostatnim okresie była
również Grupa Helion, która z powodzeniem rozwija platformę z cyfrowymi książkami Ebookpoint.pl, a także uruchomiła kolejny serwis – dedykowany kursom edukacyjnym wideo Videopoint.pl.

•• silny trend sprzedaży z wysokimi rabatami od podstawowej ceny detalicznej, zapoczątkowany przez sieć Matras, w największym stopniu zintensyfikowany przez sklepy internetowe, który w ciągu kilku lat objął większość rynku detalicznego;
•• dynamiczny wzrost znaczenia sprzedaży przez internet kosztem sprzedaży realizowanej
przez podmioty stacjonarne (sieciowe i indywidualne);
•• edycja i promocja literatury młodzieżowej, jako realnej alternatywy dla mediów elektronicznych i gier komputerowych;
•• rozwój popularności szeroko rozumianej literatury faktu;
•• komercyjny sukces literatury erotycznej oraz publikacji obrazkowych dla dorosłych (tzw.
kolorowanek), który przyczynił się do poprawy kondycji kapitałowej wydawnictw, które
aktywnie angażują się na polu dywersyfikacji przychodów;
•• rozwój odbioru osobistego w punktach detalicznych, w tym księgarniach sieciowych, indywidualnych punktach firmowych e-sklepów, punktach sprzedaży prasy (punktach sieci
Ruch i Kolporter), stacjach benzynowych oraz szybki rozwój sieci paczkomatów InPost;
•• narastające nierówności w obszarze rabatów udzielanych przez wydawców podmiotom
z sektora dystrybucyjnego (zarówno hurtowym jaki i detalicznym);
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•• rozwój nowych rynków zbytu w segmencie detalicznej sprzedaży stacjonarnej – ewolucja
dystrybucji książek w punktach sprzedaży prasy, hipermarketach, sieciach dyskontowych,
marketach z elektroniką oraz sieciach drogeryjnych, mniejszych sieciach detalicznych;
•• nasycenie alternatywnych kanałów dystrybucyjnych ofertą książkową, stopniowy spadek
wolumenu i wartości realizowanej sprzedaży;
•• bliska współpraca z koncernami medialnymi – zarówno w zakresie sprzedaży informacji,
treści, licencji na specjalne wydania, udzielania praw autorskich, a także dystrybucji;
•• dynamiczne poszerzanie oferty o nowoczesne formy wydawnicze – publikacje elektroniczne i książki audio;
•• stosunkowo niewielkie tempo rozwoju współpracy z operatorami telefonii cyfrowych w zakresie dystrybucji e-treści i efektywności tego rodzaju projektów z obszaru dystrybucji;
•• rozwój aktywności promocyjnej wydawców i dystrybutorów w obszarze nowych mediów
i mediów społecznościowych (Facebook, YouTube);
•• rozwój zinstytucjonalizowanych internetowych społeczności miłośników książek w postaci portali internetowych, jak Lubimycztać.pl czy Granice.pl i wzrost znaczenia tego typu
podmiotów w polityce promocyjnej wydawców;
•• duża kreatywność sektora dystrybucji publikacji cyfrowych – wysokie natężenie nowatorskich wydarzeń marketingowych i łatwość w tworzeniu oryginalnych narzędzi wspierających promocję i sprzedaż e-oferty;
•• reforma oświaty, której efektem była konieczność wymiany podręczników szkolnych wykorzystywanych na wszystkich etapach nauczania ogólnego;
•• ofensywna polityka rządowa w zakresie zmian w dystrybucji podręczników szkolnych
i wprowadzenie rządowych dotacji na zakup podręczników do nauczania języków obcych
oraz materiałów ćwiczeniowych odgórnie określających wartość sprzedaży na rynku;
•• wprowadzenie przez resort edukacji bezpłatnych podręczników do szkoły podstawowej
oraz dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, jak
również wprowadzenie darmowych e-podręczników w 2015 roku;
•• wyłączenie księgarń z większości rynku obrotu ofertą podręcznikową w wyniku wprowadzenia dotacji na zakupy materiałów szkolnych rozliczane bezpośrednio przez szkoły;
•• wprowadzenie ogólnorynkowego standardu ubezpieczania dostaw do podmiotów z sektora dystrybucyjnego;
•• spadek rentowności działalności operacyjnej czołowych hurtowników i detalistów jako
rezultat oparcia sprzedaży na wysokich przecenach;
•• konwergencja mediów, dystrybucja treści na wiele różnych sposobów przez rozmaite podmioty, z których wiele nie jest związanych z tradycyjnym rynkiem książki;
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•• zmiana zasad rozliczania sprzedaży przez część podmiotów z sektora detalicznego – rozliczanie sprzedaży na podstawie raportów kasowych, a więc realnie sprzedanego towaru;
•• stale postępujący wzrost kosztów dystrybucji w związku z wyższymi marżami udzielanymi
odbiorcom detalicznym i hurtowym oraz wzrostem kosztów logistyki;
•• wzrost stawki podatku VAT na książki drukowane z 0 do 5 proc.;
•• brak jednolitej stawki podatku VAT na różne formy książki, 23 proc. podatek na e-wydania
stanowi główny hamulec rozwoju rynku książek elektronicznych;
•• wzrost aktywności i popularności dystrybutorów nielegalnych treści jak serwis Chomikuj.pl
i działania wydawców skutkujące znacznym obniżeniem wolumenu plików z ofertą książkową w zasobach serwisu, a w efekcie także ich nieautoryzowanej dystrybucji;
•• dynamiczny rozwój wtórnego obrotu książką poprzez serwisy aukcyjne jak Allegro.pl oraz
ich zaangażowanie w rozwój sprzedaży nowej oferty;
•• szybki rozwój sieci detalicznej sprzedaży tzw. taniej książki oraz rozwój tzw. internetowych dyskontów książkowych;
•• systematyczny wzrost dominacji największych sieci detalicznego obrotu książką i postępująca degradacja pozycji społecznej i ekonomicznej księgarń niezależnych;
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•• zmiana systemu rozliczeń z dystrybutorami, masowe odchodzenie od konsygnacji na rzecz
rozliczeń fakturowych, w rezultacie dłuższe terminy płatności (średnio powyżej 180 dni),
następnie powrót do współpracy konsygnacyjnej i kolejne wydłużanie terminów płatności;

•• spowolnienie tempa działań konsolidacyjnych w obszarze wydawnictw inicjowanych przez
najsilniejsze ekonomicznie podmioty z segmentu dystrybucyjnego;
•• systematyczne, znaczące zwiększenie budżetów promocyjnych i reklamowych związanych z promocją w miejscu sprzedaży, w rezultacie rynek w coraz większym stopniu zaczynają kreować tytuły typowane przez wydawcę (a niekiedy i dystrybutora) na bestsellery i świadomie reklamowane;
•• brak ustawowej regulacji rynku opartej m.in. o zakaz rabatowania sprzedaży w okresie od
6 do 12 miesięcy od premiery publikacji.

Książki w plikach
Jednym z podstawowych problemów rozwoju rynku publikacji cyfrowych jest
wciąż relatywnie niewielka grupa odbiorców tej formy książki. Statystyczną
skalę e-czytelnictwa w Polsce ukazują wyniki najnowszych badań Biblioteki
Narodowej. Na pytanie „Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy czytał(-a) Pan(-i)
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książkę w formacie e-booka?” 4 proc. uczestników badania odpowiedziało,
że „tak, raz”, a zaledwie 2 proc., że „tak, co najmniej kilka razy”34.
Szacunkowa wartość sprzedaży książek elektronicznych wyniosła
63 mln zł, co oznacza wzrost o 12,5 proc. w stosunku do 2014 roku, kiedy
wartość tego segmentu wyniosła 56 mln zł.
Udział publikacji cyfrowych w całym rynku w dalszym ciągu nie przekracza 3 proc. Choć rozwój segmentu utrzymuje wysoką, dwucyfrową dynamikę, to nie można równać jej z osiągnięciami z początku dekady, kiedy
w skali roku przekraczała ona 150 proc.
Wysoki wzrost notujemy także w zakresie dostępnej w sprzedaży liczby tytułów w wydaniach cyfrowych. W 2015 roku rynek wzrósł w tym zakresie do 15 proc.
Liczba dostępnych tytułów polskojęzycznych przekroczyła na koniec 2014 roku 40 tys. pozycji, z czego ponad 50 proc. stanowią tytuły komercyjne.
Analiza sprzedaży cyfrowej najbardziej aktywnych wydawców w tym
segmencie przynosi informacje o wzroście wolumenu sprzedaży – w zależności od wydawcy – w granicach 20-35 proc. Szacunki pokazują także, iż
średni wzrost wolumenu sprzedaży e-booków kształtował się szacunkowo
w 2015 roku na poziomie 20-22 proc., na co wpływ ma niższa dynamika
wzrostu (ok. 15 proc.) sprzedaży u większości wydawców nie należących
do rynkowej czołówki.
Oprócz wydawców, którzy odpowiadają za rozwój wolumenu dostępnej
na rynku oferty cyfrowej, największy ciężar operacyjny za budowę rynku,
w tym przede wszystkim poprzez edukację w zakresie e-czytelnictwa i promocję książek cyfrowych, spada na platformy wyspecjalizowane w sprzedaży e-treści.
Warto zaznaczyć, że konkurencja między dystrybutorami w najmniejszym stopniu dotyczy obecnie cen e-książek. Znacznie większe znaczenie,
zwłaszcza z punktu widzenia klientów, ma szerokość i atrakcyjność oferty, jej dostępność, serwis oferowany przez sklep, w tym dostępne systemy
płatności.
Średnia cena sprzedaży e-książki do klienta ostatecznego w najpopularniejszych kategoriach waha się między 19 a 21 zł, jednocześnie średnia cena
sprzedaży publikacji drukowanej o porównywalnych parametrach sprzedażowych jest wyższa o 25-30 proc.
Rynek przeszedł już do pewnego stopnia ewolucję roli ceny w podejmowaniu decyzji o zakupie książki cyfrowej. Badania35 wskazują, że wciąż ak[[34. „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016.
[[35. Sondaż „W jakiej cenie powinny być sprzedawane e-booki?”, www.Rynek-ksiazki.pl/

sondaze.
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tualne są konsumenckie tendencje, według których oczekiwania cenowe
czytelników ogniskują się w granicach połowy ceny wydania papierowego
(37 proc. wskazań). Dla 26,4 proc. badanych optymalną wskazaną ceną za
e-book była kwota 9,90 zł, 19 proc. respondentów opowiedziało się za ceną
0,99 zł, 10,2 proc. uczestników było gotowych zapłacić za cyfrowe wydanie tyle samo ile za drukowane, a 7,3 proc. zadowoliłoby się „niewielkim
upustem” w stosunku do ceny książki papierowej.
Wartość sprzedaży (w tym niższy poziom wzrostu tego wskaźnika) zależy od skutków polityki cenowej wydawców i dystrybutorów, stąd dysproporcja między dynamiką wolumenu (20 proc.) a wartością sprzedaży
(12,5 proc.).
Narzędzia marketingowe wykorzystywane do kreacji sprzedaży mają na
celu zwiększyć zasięg sieci dystrybucyjnej. Przedmiotem konkurencji są też
koszty obsługi sprzedaży, czyli marże dystrybutorów. Rozwój nowych technologii, wygoda czytania i z roku na rok coraz większa i bardziej atrakcyjna oferta dla e-czytelników powoduje, że e-booki rosną w siłę. Nie oznacza
to jednak, że e-booki mają być traktowane jako zagrożenie dla książki drukowanej. Wręcz przeciwnie, obie formy czytelnictwa mogą się uzupełniać –
komentuje Martyna Bednarczyk z firmy Virtualo36.
Według szacunków, największy wzrost sprzedaży (ujęcie ilościowe oraz
wartościowe) notowały trzy kategorie: „kryminał i sensacja” (14 proc.), „literatura piękna” (11 proc.), „fantastyka” (9 proc.).
Mimo znacznego wzrostu zaangażowania wydawców w rozwój rynku
cyfrowego, ten pozostaje w dalszym ciągu w pewnym rozchwianiu. Z jednej strony, w wyraźny sposób wyróżnić można grupę najbardziej świadomych i jednocześnie najbardziej aktywnych wydawców, dla których tworzenie oferty cyfrowej i zwiększanie sprzedaży z tego tytułu stanowi już jeden
z priorytetowych elementów w strategii funkcjonowania firmy. Z drugiej
strony nie milkną – niejako prowokowane przez wydawców, często również
wywodzących się ze wspomnianej grupy – głosy krytyczne pochodzące od
środowisk promujących e-czytelnictwo i książki cyfrowe, a głównym zarzutem kierowanym pod adresem producentów jest brak widocznego zaangażowania w promocję oferty elektronicznej.
Tymczasem we wspomnianym już raporcie z badania czytelnictwa Biblioteki Narodowej czytamy: Nie zmienia to jednak faktu, że książki pobrane z internetu – zarówno z formalnego (2 proc.), jak i nieformalnego
(1 proc.) obiegu – mają wciąż marginalne znaczenie w deklaracjach dotyczących źródeł przeczytanych książek. Pomimo szerokiej dostępności tabletów i czytników przeznaczonych do czytania książek w wersji elektronicznej
[[36. Paweł Waszczyk, „Ceny, czytniki, formaty”, „Biblioteka Analiz” nr 25/2015.
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oraz rosnącej podaży książek w formie e-booków, udział wydawnictw nieperiodycznych pobranych z internetu pozostaje od 2012 roku na tym samym
poziomie. Nawet jeśli część nabytych przez siebie e-booków czytelnicy określili jako „zakup”, nie zaś jako „pobrane z internetu”, to odpowiedzi na inne
pytania z naszego kwestionariusza potwierdzają wciąż ograniczony zasięg
książek w wersji elektronicznej. Tylko 3 proc. czytelników książek zadeklarowało, że przeczytane przez nich książki były w formacie cyfrowym, a jedynie 5 proc. wszystkich respondentów przyznało, że w ciągu minionego roku ściągnęło z internetu jakąś książkę lub czytało ją on-line (z czego tylko
1 proc. robiło to przynajmniej kilkakrotnie). Można również domniemywać,
że fakt czytania książki w formie elektronicznej słabiej odciska się w pamięci
respondentów niż czytanie tradycyjnych książek papierowych (stąd niewielki udział książek w formie elektronicznej wśród wymienionych publikacji)
lub też część e-booków i książek pobranych z internetu pozostaje nigdy nieprzeczytanych37.
Społeczno-kulturowy wymiar zjawiska, jakim jest e-czytelnictwo książek potwierdzają także rezultaty projektu badawczego PIK, którego kolejna edycja realizowana była, podobnie jak w przypadku badań Biblioteki
Narodowej, jesienią 2015 roku38.
Kolejne badanie przeprowadzone na reprezentatywnej ogólnopolskiej
próbie wykazało, że zasięg czytelnictwa książek w formie e-booków pozostaje nieznaczny i wynosi 4,2 proc. PIK prowadzi również badania tzw.
diety tekstowej, dotyczące bieżących nawyków czytelniczych. I tak, na pytanie „Jakiego rodzaju teksty czytał(a) Pan(i) wczoraj?” zaledwie 1,3 proc.
badanych odpowiedziało, że była to „książka czytana na ekranie (komputera, smartfona, tabletu, czytnika itp.) – e-book”.
Rynek koncentruje się obecnie na ciągłym rozwijaniu efektywnych modeli sprzedaży publikacji elektronicznych. Są to działania dwubiegunowe, bowiem znaczna część wykorzystywanych narzędzi marketingowych,
zwłaszcza w pierwszej fazie budowy rynku e-książek, została przeniesiona
z rynku książek drukowanych i adaptowana do rzeczywistości biznesu cyfrowego. Dla wydawców problemem jest zatem ich niewystarczająca, w stosunku do przychodowych oczekiwań, biznesowa efektywność. Zwłaszcza
jeżeli pod uwagę weźmie się fakt, iż dla wydawcy koszty wprowadzenia
do oferty publikacji cyfrowej nie muszą być znacząco niższe od wydatków
na rzecz książki drukowanej. Składają się na nie m.in.: koszty licencji na
[[37. Ibid.
[[38. Dalej za: „Książki w codziennym życiu Polaków. Raport z badania Polskiej Izby Książ-

ki »Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce«”, Polska Izba Książki, Warszawa
2016.
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e-wydania znacznie wyższe niż w przypadku książki tradycyjnej, także
standardowe koszty opracowania redakcyjnego i językowego materiału.
Rynkowe realia powodują zatem, że: Przy obecnych stawkach podatku
VAT na e-booki, przy oczekiwaniach cenowych klienta i przy kosztach dystrybucji, na publikacjach elektronicznych w Polsce nie da się zarabiać. Marża
na ich sprzedaży jest bardzo niewielka, mniejsza niż przy sprzedaży książek
papierowych. Wielu wydawców myśli, że nie dopłaca do swoich e-booków tylko dlatego, że nie policzyli uczciwie wszystkich kosztów. Jako tako zarabiamy
tylko wówczas, gdy potraktujemy e-book jako formę dodatku do papierowego
wydania, a nie jako samodzielną pozycję w budżecie. Jeśli jednak biznes ten
ma się rozwijać, wcześniej czy później będziemy musieli uczciwie przyjrzeć
się kosztom. A te są zbyt duże, a będą pewnie jeszcze większe39.
Zatem jednym z fundamentalnych warunków, które muszą zostać spełnione, aby segment e-książek stał się istotnym, a co najważniejsze, suwerennym elementem polskiego rynku książki, jest postrzeganie i traktowanie
przez wydawców e-booka jak produktu równego książce papierowej. Dotyczy to zatem również konieczności kreowania indywidualnej dla oferty
cyfrowej polityki promocji i wsparcia sprzedaży. Jest to trudne z uwagi na
bardzo niski poziom marży uzyskiwanej na e-bookach.
Wspomniane uwarunkowania ekonomiczne były przez kilka lat głównymi hamulcami rozwoju rynku książki cyfrowej, zwłaszcza publikacji niefachowych, nie służących edukacji czy rozwojowi zawodowemu. Ze szczególną obawą na nowy rynek patrzyli głównie wydawcy książek popularnych,
jak beletrystyka czy literatura faktu, służących bardziej rozrywce, czy po
prostu będących formą spędzania wolnego czasu, pożytkowaną dotychczas
na tradycyjną lekturę książek drukowanych.
Wydawcy nie wierzyli także w zakładany przez niektórych e-bookowych
neofitów naturalny przepływ przychodów pochodzących ze sprzedaży publikacji drukowanych na stronę dystrybucji wydań cyfrowych.
Z drugiej strony na rynku zaczynają pojawiać się nowatorskie w swoich założeniach przedsięwzięcia biznesowe, dla których największą przeszkodą w realizacji pozostaje relatywnie niska grupa wyedukowanych, czy
też po prostu przyzwyczajonych do kupowania książek w plikach, konsumentów.
W 2015 roku miano przełomu na polskim rynku zyskał start usługi abonamentowej firmy Legimi z czytnikiem InkBOOK Onyx za 1 zł. Po pół roku
wiemy już, że czytelnicy zaakceptowali taki model korzystania z e-booków,
[[39. Łukasz Gołębiewski „Na e-bookach trudno zarabiać”, „Biblioteka Analiz”
nr 27/2013.
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stąd decyzja o publicznej emisji obligacji (miała miejsce w grudniu), w celu
przyspieszenia rozwoju tej unikatowej, nie tylko w skali kraju, oferty – komentuje Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi40. Plan sprzedażowy udało
się zrealizować w 200 proc. – ponad 1000 urządzeń znalazło nabywców.
Zdecydowana większość z nich zdecydowała się na wykupienie usługi w ramach opcji dwuletniej umowy z czytnikiem za 1 zł. To pokazuje, 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 oczekiwało – komentował
na blogu Świat Czytników jego twórca, Robert Drózd41. Kilka miesięcy
po debiucie oferta Legimi doczekała się drugiej odsłony, którą wyróżniał
m.in. nowy czytnik – IkBOOK Obsidian i zasób 12 tys. cyfrowych tytułów
w ofercie. Sam czytnik objęty był dwuletnią gwarancją producenta (w tym
roczną w systemie door-to-door). Na uwagę zwracał również fakt, że firma
postawiła na czytnik z „wyższej półki”.
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 świetnie, materiały, z których e-czytnik jest wykonany, nie będą wysokiej jakości,
nie przekonamy mola książkowego do przesiadki na e-czytanie – uzasadnia
strategię Legimi prezes firmy, Mikołaj Małaczyński42.
Innym dowodem na postępujący rozwój zasięgu oferty cyfrowej jest aktywność czołowych rodzimych dystrybutorów w obszarze projektów wypożyczeń bibliotecznych, co z kolei kieruje uwagę obserwatora rynku na
konsekwentne działania obliczone na eksplorację tego rynku, od kilku lat
coraz dynamiczniej prowadzone w ramach Grupy PWN za sprawą aktywności platformy Ibuk Libra, a także wspomniane już Legimi, które rozwija swój autorski projekt. Szerzej o tych inicjatywach piszemy w tomie poświęconym dystrybucji.
Począwszy od 2011 roku ważnym procesem współstanowiącym o charakterze rynku była intensywna konwersja plików z formatu PDF, na te
bardziej przyjazne użytkownikom e-książek, przede wszystkim ePUB oraz
MOBI – dedykowany urządzeniom marki Kindle. Od uczestników rynku
wymagało to oczywiście odpowiednich inwestycji: w tym w technologię,
infrastrukturę oraz odpowiednie merytoryczne kompetencje, także z zakresu informatyki, edytorstwa i korekty.
[[40. „Abonament z czytnikiem”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 5 stycznia 2016.
[[41. „Abonament Legimi z czytnikiem: 1000 sprzedanych inkBooków i start nowego „czyt-

nika za złotówkę”!”, www.Swiatczytnikow.pl z dn. 5 listopada 2015.
[[42. „Abonament z czytnikiem”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 5 stycznia 2016.
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Obecnie już znakomita większość wprowadzanych do sprzedaży
e-wydań dostępna jest w trzech wymienionych wyżej formatach, a od
2013 roku zauważyć można silną tendencję dystrybutorów w zakresie rozwoju tzw. multiformatu, czyli jednoczesnym udostępnianiu, w ramach
jednej ceny, klientowi zakupionej e-książki w najważniejszych formatach.
Formaty, zabezpieczenia i urządzenia do percepcji e-książek są jednak argumentami niewystarczającymi dla odpowiedniej atrakcyjności e-czytania,
jeżeli brakuje im wsparcia w postaci dobrej jakości – także w obszarze edytorskim – i szerokiej oferty.
Technologicznym przygotowaniem pliku do sprzedaży zajmują się zarówno dystrybutorzy e-treści, jak: Virtualo (spółka zależna Empiku), Woblink (podmiot z grupy Znaku), Legimi, ale także firmy wyspecjalizowane
w tego rodzaju usługach, czyli np. eLib, Inpingo czy Bezkartek. Stopniowemu rozwojowi ekonomicznemu rynku e-książek towarzyszył jednoczesny wzrost przekonania co do znaczenia jakości oferty cyfrowej. Z jakością
książek elektronicznych jest taki problem, że różni czytelnicy mają odmienne
wymagania. Jedna grupa będzie zadowolona już z samego faktu istnienia
elektronicznego wydania danego tytułu, inna będzie oczekiwała niemal dokładnie takiej samej szaty edytorskiej, jak w wydaniu papierowym, co w formie elektronicznej nie zawsze jest możliwe i co rozbija się o kwestię kompatybilności urządzeń, na których czytamy. Są też indywidualne przyzwyczajenia
ludzkie. Dlatego liczba narzekań na poziom książek elektronicznych bywa
większa niż rzeczywistych problemów, które z tymi książkami się pojawiają. Choć tych ostatnich rzeczywiście nie brakuje – najwięcej z nich przypisać można do sfery korekty i testów e-książek przed ich wprowadzeniem do
sprzedaży. Jeżeli czytelnik płaci ponad 20 zł za e-booka i już w pierwszym
rozdziale spotyka kilka literówek, to uważa, że ktoś sobie z niego zakpił –
podsumowuje kwestię jakości książek cyfrowych dostępnych na polskim
rynku Robert Drózd43.
Trzeba jednaka przyznać, że w ostatnich dwóch latach sytuacja w tym
zakresie uległa znacznej poprawie, a nowości pojawiające się na rynku prezentują pod tym względem znacznie wyższy poziom niż pozycje wydawane trzy-cztery lata temu.
Jak już wspomniano, przełom w zakresie inwestycji wydawców w ofertę
wydań cyfrowych nastąpił w 2012 roku. Był to również moment wprowadzenia innej, jak okazało się później, priorytetowej dla efektywności procesu kreowania rynku zmiany, dotyczącej sposobu zabezpieczenia książek
elektronicznych. W kontekście dostępnych obecnie technologii zagadnienie
[[43. Rozmowa z Robertem Drózdem, autorem bloga Świat Czytników, „Biblioteka Analiz”
nr 9/2015.
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to wychodzi daleko poza obszar wyłącznie ochrony praw autorów i wydawców, i stanowi integralną część strategii biznesowej wydawców (producentów) i firm dystrybuujących treści cyfrowe. Przełom lat 2011-2012 był zatem
końcem dominacji Adobe DRM i momentem upowszechnienia się systemu
oznaczania e-książek watermarkiem, czyli tzw. znakiem wodnym. Watermark to indywidualne dla każdej transakcji oznakowanie plików, zawierające dane, pozwalające na identyfikację osoby (właściciela pliku), która
pozwoliła na ewentualne jego skopiowanie i dalszą dystrybucję.
Oznaczenie jest niewidoczne i całkowicie nieuciążliwe dla czytelnika,
dzięki czemu spełnia jedno z podstawowych wymagań stawianych obecnie
e-książkom – łatwość w użytkowaniu. Watermark nie jest jednak klasycznym narzędziem wzmacniającym ochronę przed nieuprawnioną dystrybucją, ponieważ nie stanowi integralnej części z żadnym systemem kontrolującym sposób i zakres użytkowania pliku przez klienta, który staje się
jego właścicielem.
Przychody ze sprzedaży e-książek (w mln zł)
Lata

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Wartość sprzedaży w cenach detalicznych (w mln zł)

9

23

42

48

56

63

E-czytelnicy
Jak już ustaliliśmy, urzędowa statystyka wskazuje na niewielki poziom zainteresowania Polaków książką w formie elektronicznej. Mimo iż trudno
oczekiwać w naszym kraju powtórki mody na e-książki, jaka w kilku ostatnich latach przetoczyła się przez czytelnicze rynki krajów rozwiniętych gospodarczo, jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy, to poznanie preferencji
e-czytelniczych rodaków wydaje się warte zachodu. Kim zatem są współcześni polscy e-czytelnicy? Pobieżną odpowiedź znajdujemy w przywoływanym już raporcie z projektu badawczego PIK. Czytamy w nim m.in.:
Dane na temat liczby przeczytanych e-booków i audiobooków należy traktować poglądowo ze względu na niewielkie podstawy oprocentowania, można
jednak zauważyć – na poziomie tendencji – że na zbiorowość czytelników
książek w wydaniu cyfrowym lub dźwiękowym składają się w zdecydowanej większości osoby czytające z małą intensywnością – nie więcej niż sześć
książek w ciągu roku44.
Jak wyglądają ich książkowe preferencje i konsumenckie wybory? Odpowiedzi między innymi na te pytania znalazły się w raporcie z „Badania
[[44. Ibid.
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preferencji i nawyków czytelników książek elektronicznych” przeprowadzonego w 2013 roku przez „Bibliotekę Analiz”, a współfinansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Badanie miało służyć
m.in. poznaniu odczuwanych przez tę grupę potrzeb kulturalnych, preferencji w zakresie ulubionych i najczęściej kupowanych gatunków książek
elektronicznych stanowiących podstawę e-lektury. Jego wyniki szczegółowo
analizowaliśmy na łamach poprzednich wydań „Rynku książki w Polsce”.
Poniżej wspominamy jedynie najważniejsze ustalenia45. Klientów e-sklepów
z publikacjami elektronicznymi zapytano m.in. o źródła pozyskiwania
e-książek. 29 proc. ankietowanych wskazało na komercyjne sklepy internetowe. Drugim, najczęściej wskazywanym obszarem pozyskiwania e-książek
(26 proc. deklaracji), okazały się serwisy internetowe, deklarujące udostępnianie „darmowych” e-książek, a które w rzeczywistości trudnią się obrotem
plikami z nieautoryzowanymi treściami, które jako własność intelektualna
ich twórców podlegają ochronie prawa autorskiego. Aż 22 proc. uczestników
badania przyznało, że elektroniczne lektury pożycza od rodziny i znajomych.
Ponadto 10 proc. uczestników badania deklaruje, że z sieci pozyskuje wyłącznie klasykę, a 4 proc. przyznaje się do regularnego eksplorowania bibliotek w celach poznawczych i czytelniczych. Na wykorzystanie innych źródeł
e-booków wskazało natomiast 8 proc. uczestników badania.
Kolejne pytanie dotyczyło porównania intensywności czytania książek
drukowanych i cyfrowych. 13 proc. respondentów zadeklarowało, że w roku
poprzedzającym badanie przeczytało więcej niż 15 książek drukowanych.
Między 10 a 15 tytułów przeczytało 24 proc. badanych, a nieco mniej – bo
22 proc. – zadeklarowało lekturę od 4 do 7 pozycji papierowych. Natomiast
34 proc. użytkowników e-booków stwierdziło, że w omawianym okresie przeczytało maksymalnie trzy książki drukowane.
Tymczasem lekturę 15 lub większej liczby e-książek rocznie zadeklarowało
zaledwie 4 proc. badanej populacji. Więcej niż 10 książek w poprzedzających
badanie 12 miesiącach czytało 8 proc. ankietowanych. Okazuje się, że najbardziej liczna grupa czyta najmniej. Aż 47 proc. uczestników badania przyznaje
się do lektury nie więcej niż 3 książek cyfrowych w okresie objętym sondażem.
Niewiele więcej, bo 41 proc., zapoznało się z treścią do siedmiu e-booków.
Blisko 50 proc. badanych jako najlepsze urządzenie do korzystania z e-booków
wskazywało e-czytnik. Kolejne 19 proc. wybrało PC-ety, 11 proc. komputery przenośnie (laptopy, notebooki, netbooki).
Z upływem lat i zmianami postępującymi na polskim rynku książek
cyfrowych ta kwestia zresztą ewoluuje. Na pytanie „Z jakich urządzeń
[[45. Dalej za: „Badania preferencji i nawyków czytelników książek elektronicznych”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2013.
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korzystał(a) Pan(i), aby czytać książki elektroniczne i/lub słuchać książek
dźwiękowych” uczestnicy badania PIK z jesieni 2015 roku odpowiedzieli
w następujący sposób – na laptop wskazało 60,5 proc. badanych, czytnik
książek elektronicznych – 23,7 proc., tablet lub iPad – 22,2 proc., smartfon
– 19,1 proc., a na pozostałe rodzaje urządzeń 8,5 proc.46
Ciekawie wygląda również konfrontacja tych danych z wynikami badania tzw. hard userów, czyli zagorzałych e-czytelników, a jednocześnie
klientów e-sklepu Virtualo, jednego z czołowych sprzedawców książek
w plikach w polskim internecie. Ponad 87 proc. uczestników sondy przeprowadzonej na przełomie października i listopada 2015 roku przyznało,
że czyta e-booki na czytnikach, a 8 proc. na tablecie, 3 proc. na smartfonie
i tylko 2 proc. na ekranie laptopa lub monitorze komputera. Jedną z najistotniejszych funkcji w czytnikach, wskazanych przez respondentów jest
przednie podświetlenie ekranu47.
Z analiz Virtualo wynika również, że typowy nabywca e-booka to młoda, aktywna zawodowo osoba, mieszkaniec dużego miasta województwa
mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego lub wielkopolskiego. Najczęściej
po studiach, w wieku 25-44 lat, która średnio kupuje od jednego do trzech
e-booków miesięcznie. Największą grupę czytelników stanowią osoby w 2534 lata (36 proc.), następnie 35-44 (32 proc.) i 18-24 lata (11 proc.). Największą sprzedaż e-książek generują mieszkańcy województw: mazowieckiego,
małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.
Ponadto aż 79 proc. respondentów przyznaje, że czyta zarówno książki
drukowane jak i e-booki, a 14 proc. potwierdza, że czyta wyłącznie książki w wersji elektronicznej.
Z danych Virtualo wynika także, iż wśród nabywców e-booków najchętniej czytanym formatem jest MOBI – 52 proc. wskazań, co potwierdza liderującą pozycję czytników marki Kindle na polskim rynku. Na drugim
miejscu znalazł się format EPUB – 37 proc., na trzecim PDF – 11 proc.
Osobny głos w dyskusji o polskim e-czytelnictwie stanowi publikacja
Centrum Cyfrowego „Jak czytają Polacy? Raport badawczy projektu Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e-tekstów
i urządzeń pozwalających z nich korzystać”. To projekt badawczy realizowany w latach 2015-2016, współfinansowany przez Narodowe Centrum
Kultury48. Jak czytamy w raporcie: Wobec rosnącej dostępności tekstów
[[46. „Książki w codziennym życiu Polaków. Raport z badania Polskiej Izby Książki «Kierunki
i formy transformacji czytelnictwa w Polsce»”, Polska Izba Książki, Warszawa 2016.
[[47. Paweł Waszczyk, „Ceny, czytniki, formaty”, „Biblioteka Analiz” nr 25/2015.
[[48. Małgorzata Kisilowska, Magdalena Paul, Michał Zając „Jak czytają Polacy? Raport
badawczy projektu Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e‑tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać”, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2016.
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elektronicznych – zarówno w węższym ujęciu, w postaci e‑booków/książek
elektronicznych, jak i w szerszej perspektywie czytania różnej jakości i obszerności tekstów dostępnych w internecie – za zagadnienia warte poznania
i opisania uznano:
wpływ upowszechnienia e‑tekstów i czytników na zmiany w zachowaniach
czytelniczych Polaków w latach 2010- 2015;
w tym zwłaszcza potencjalne zmiany w czytelnictwie ludycznym, de
finiowanym jako kontakt z literaturą, realizowany w celach rozrywkowych, nie utylitarnych – zakres przedstawianych tu badań nie dotyczy więc
aktywności czytelniczych dotyczących sfery edukacji formalnej, kształcenia ustawicznego, pracy zawodowej bądź innych wynikających z tzw.
obowiązku;
wpływ zaawansowania kompetencji medialnych na intensywność korzy
stania z e‑tekstów;
wpływ dostępności e‑tekstów na zachowania społeczne związane z two
rzeniem się kręgów czytelniczych49.
To z kolei doprowadziło badaczy do sformułowania kilku ciekawych
hipotez wstępnych. Po pierwsze, założono, że popularność e‑tekstów wśród
czytelników rośnie, co wynika m.in. z ewolucji dostępnych narzędzi (czytników, urządzeń mobilnych), które dostosowywane są do specyficznych oko
liczności czytania – m.in. poprzez miniaturyzację i różnicowanie funkcji
wspierających korzystanie z tekstu50. Kolejna hipoteza dotyczy pozytywnego wpływu zmiany nośnika na przekraczanie zamkniętych dotąd kręgów
osób czytających i nieczytających, innymi słowy – relacjogennej funkcji
e‑tekstów, czyli nawiązywania kontaktów między czytelnikami a osobami
dot ychczas unikającymi kontaktu z tekstem pisanym.
Ostatnie z przyjętych przez zespół badawczy założeń dotyczy przekona
nia, iż wobec zmieniającego się statusu druku, który przestaje być jedynym
sposobem dostępu do treści51, czytelnik coraz częściej dokonuje świadomego wyboru formatu i nośnika, na którym zamierza czytać.
W ramach projektu badawczego Centrum Cyfrowego przeprowadzono m.in. dokładną retrospektywną analizę zawartości mediów pod kątem
obecności w nich treści dedykowanych e-czytelnictwu, książkom cyfrowym itd. I tak, wśród najczęściej pojawiających się w prasie wątkach dotyczących e-książek i e-czytania były:
fetyszyzacja książki papierowej i rytualizacja czytania
przyszłość rynku e-książek; – e-podręczniki

••
••

[[49. Ibid.
[[50. Ibid.
[[51. Ibid.
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•• wpływ czytania e‑tekstów na pamięć i ogólniej umysł.
•• W komentarzu do tego spostrzeżenia czytamy również, że są to tematy stałe, które pojawiają się co roku i są pewnego rodzaju trendami, jeśli
chodzi o tematykę tekstów prasowych52.

E-czytanie w social media
W przypadku części badania dotyczącej portali społecznościowych, zdecydowano się na analizę dwóch grup: – specjalistów książki, w tym osób
związanych z książką zawodowo: bibliotekarzy, wydawców, autorów oraz
wielbicieli książek (ogólniejszą grupę osób, które skupiają się w serwisach
poświęconych literaturze i książkom).
Wszystkie poddane analizie strony internetowe zostały przeszukane poprzez słowa kluczowe: „e‑książka”, „e‑book”, „e‑czytanie”, „książka elek
troniczna” (we wszystkich możliwych formach odmiany), a w przypadku
forów internetowych przeszukiwano wątk i dotyczące tych tematów. Jak
czytamy w raporcie: W portalach społecznościowych najczęściej podejmowane są dyskusje na temat upodobań co do formy książek, modeli e‑czytników
i miejsc, gdzie dostępne są e-książki. Warto zauważyć, że większość wypowiedzi jest bardzo stonowana, użytkownicy zauważają zarówno zalety, jak
i wady e‑książek. Trudno jest określić, czy więcej znaleźć można tam entuzjastów e‑booków, czy tzw. p-booków. Dominuje prawdopodobnie mo
del „mieszanego”, naprzemiennego czytania książek tradycyjnych i elektro
nicznych53. Co więcej, jak podkreślają jego autorzy, na sile przybiera także
zjawisko „papierowego trollingu”, który przybiera formę wypowiedzi osób,
które w sposób bardzo agresywny „bronią” książek papierowych lub niejako z zasady niepochlebnie wypowiadają się o e‑książkach i/lub osobach
preferujących ten rodzaj lektury.

Definicje e-czytania
Kolejnym wątkiem podjętym w raporcie Centrum Cyfrowego było zagadnienie, które najtrafniej opisuje hasło „e-czytanie w codziennym doświadczeniu
Polaków”. Jednym z ciekawszych rezultatów tej części badania wydaje się próba stworzenia definicji e-czytania, choć w praktyce oznacza to konieczność
wyodrębnienia dwóch typów definicji: pozytywnej i negatywnej.
[[52. Ibid.
[[53. Ibid.
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Pierwsza z nich prezentuje się następująco: E‑czytanie, czyli czytanie
e‑booków, elektronicznej prasy, artykułów, portali, w internecie, na komputerze, na laptopie, na telefonie, na czytniku, w przeciwieństwie do czytania w wersji papierowej lub spędzania czasu na Facebooku, to fantastyczny
wynalazek, jest łatwiejsze, szybsze, praktyczniejsze, wygodne w sensie organizacyjnym, tańsze, bardzo fajne, naturalne, oczywiste, jak poranna kawa
i powietrze, jest dla każdego i dla wszystkich. E‑czytanie wiąże się z brakiem
ciężaru, konieczności dźwigania książek, wiąże się też z dostosowywaniem
czcionki, dobrą jakością druku i obrazu. Nie ma różnicy w zaspokojeniu
wiedzy, informacji w wersji e‑czytania i w wersji papierowej. Niektóre osoby wolą wersję elektroniczną i są w totalnym szoku, że tak dużo osób czyta
na e‑czytnikach54.
Natomiast ujęcie negatywne sformułowano tak: E‑czytanie, czyli zużywanie czasu na czytanie na komputerze lub innych urządzeniach, w przeciwieństwie do czytania w sposób tradycyjny, czytania normalnych gazet i czytania tylko papierowych książek, to ślęczenie przed monitorem, poczytajki,
jest niewygodne, problematyczne, kiepawe, bardziej poszatkowane i nie ma
końca, nie jest rzeczą intuicyjną i łatwą dla osób starszych, jest formą narzuconą, ma gorszy smak. E‑czytanie wiąże się z brakiem smaku obrazka,
koloru, faktury, zapachu papieru, brakiem doświadczania grubości książki,
objętości gazety. E‑czytanie i czytanie tradycyjne niosą inne wartości, wymagają innego skupienia, e-czytanie wybija z toku i rodzi obawy. Niektóre
osoby odrzucają, ograniczają lub nie lubią e-czytania55.
Uściślijmy – powyższe teksty, zgodnie z przyjętą metodologią, zbudowane są z cytowanych wypowiedzi respondentów. W oparciu o nie autorzy
raportu zdecydowali się na sformułowanie odpowiednich definicji syntetycznych. Oto one:
E‑czytanie (czytanie e‑tekstów, tekstów dostępnych w wersji i/lub w środowisku cyfrowym) jest realizowane na odpowiednim do tego sprzęcie.
Obejmuje zarówno wnikliwy kontakt z tekstem, jak i jego przeglądanie
(z wyłączeniem mediów społecznościowych). E‑czytanie charakteryzuje się
takimi cechami, jak wygoda i elastyczność (możliwość dostosowania do
indywidualnych potrzeb), lekkość, praktyczność, szybkość, niższe koszty,
dostępność dla każdego. W aspekcie zdobywania informacji czy rozwijania wiedzy nie różni się od czytania jako takiego;
E‑czytanie nie jest tym samym, co czytanie wydań papierowych. Bywa nie
wygodne, „poszatkowane”, problematyczne, nieintuicyjne, trudniejsze dla
osób starszych Kojarzy się z marnowaniem czasu. Mniejsza przyjemność

••
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[[54. Ibid.
[[55. Ibid.
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z tej formy czytania, co wynika z braku kontaktu z papierem, odczuwania jego faktury i zapachu, odczucia w dłoni. Wymaga innego skupienia,
niekiedy budzi niechęć56.
W związku z powyższymi ustaleniami, autorzy badania stawiają pytanie,
czy e‑czytanie faktycznie różni się od czytania? Poszukując odpowiedzi,
wskazują na opinię czytelników, zdaniem których istnieje różnica formalna, wynikająca z konieczności użycia do tego celu potrzebnego sprzętu. To
z kolei ma dwojakie konsekwencje – z jednej strony jest wygodne, zwłaszcza
w podróży i poza domem (choć nie tylko), jeśli można korzystać ze smartfona,
tabletu lub czytnika. Pozwala oszczędzać wzrok, ale też czas (zwłaszcza przy
kupowaniu e‑booków) i miejsce. Z drugiej – wiąże się z rezygnacją ze „zmysło
wych przyjemności kontaktu z książką”: jej opracowaniem edytorskim, fak
turą, zapachem – czytamy w opracowaniu Centrum Cyfrowego57.
Badanie podsumowuje zestaw dość śmiałych wniosków, bowiem zdaniem jego autorów: Na postawie uzyskanych danych można potwierdzić,
że druki papierowe przestały być dominującym środkiem dostępu do treści
tekstowych. Świadomie dokonywany wybór między papierem a e‑tekstem,
a także między różnymi typami i gatunkami tekstów (m.in. w zależności od
ich długości, jakości, poziomu koncentracji uwagi, celu czytania) zależy od
różnych okoliczności zewnętrznych, w tym sytuacji ekonomicznej czytelnika,
stylu życia lub pracy zawodowej; dostępnej ilości czasu wolnego i jego jakości, które również zależą od sytuacji osobistej czytelnika; pory dnia, indywidualnych preferencji, a także intensywności czytania. Kompetencje cyfrowe
nie stanowią poważnej bariery w korzystaniu z e-tekstów58.

Perspektywy rozwoju
Jednym z czynników, które w największym stopniu wpływają na rozwój
rynku książek cyfrowych w Polsce pozostaje nierówność stawek podatku
VAT na książki drukowane i elektroniczne sprzedawane w plikach. Decyzja w tej sprawie należy jednak do ciał instytucjonalnych Unii Europejskiej. Środowisko książki wielokrotnie apelowało już do Ministerstwa Finansów o wprowadzenie, wzorem Francji i Luksemburga, a od 2015 roku
także Włoch, takiego rozwiązania w Polsce.
Jednak resort nie przejawił w tym zakresie inicjatywy. Branżowym liderem ruchu na rzecz likwidacji dysproporcji pomiędzy opodatkowaniem
[[56. Ibid.
[[57. Ibid.
[[58. Ibid.
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książek w formie elektronicznej była w ostatnich latach Sekcja Publikacji
Elektronicznych Polskiej Izby Książki, która latem 2016 roku przeistoczyła
się w Sekcję Dystrybucji Treści59. Wydawcy zwracają m.in. uwagę na pozostawanie w sprzeczności z logiką klasyfikowania sprzedaży książek w plikach jako usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Wydawcy uznają ponadto, że utrzymywanie nierówności w opodatkowaniu różnych form książki dodatkowo pogłębia i tak bardzo złą pozycję
prawną podmiotów udostępniających swoje utwory odpłatnie w internecie, przy zachowaniu obowiązków wynikających z poszanowania prawa
autorskiego. Dowodzą również, jak trudne jest konkurowanie z treściami
udostępnianymi bezpłatnie, zwłaszcza jeżeli koszt legalnego e-booka zawyża jeszcze 23 proc. VAT.
Stąd przekonanie znawców rynku, że zmiana stawki podatku VAT
w przypadku e-booków pozwoliłaby chociaż w części odwrócić bardzo
niekorzystną tendencję, która sprawia, że wydawcom tak trudno dziś przygotowywać wysokiej jakości treści.
Obecnie obniżoną stawkę VAT dla książek drukowanych stosuje 26
z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko Dania i Bułgaria nie
stosują obniżonych stawek, a VAT na książki tradycyjne wynosi w tych
krajach odpowiednio 25 proc i 20 proc. Natomiast niektóre z państw mają
stawkę niższą od minimalnych 5-proc. albo wręcz stosują stawkę zerową,
jak Wielka Brytania czy Irlandia. Luksemburg ma 3-proc. VAT na książki
papierowe, Włochy i Hiszpania 4-proc., Francja 5,5-proc. W przypadku
Polski stawka ta wynosi 5 proc., taką samą stosują jeszcze Węgry, Chorwacja, Cypr i Malta. Pozostałe państwa członkowskie UE stosują stawki
od 6 do 10 proc.
Od stycznia 2012 roku Francja i Luksemburg wprowadziły obniżone
stawki podatku VAT w wysokości – odpowiednio – 5,5 proc. oraz 3 proc. na
dostarczenie książek elektronicznych. Zdaniem Komisji Europejskiej, która
wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, stosowanie
takiej obniżonej stawki VAT jest niezgodne z unijną dyrektywą. W wyniku postępowania prowadzonego w związku ze skargą Komisji, 5 marca
2015 roku Trybunał wydał wyrok niekorzystny dla Francji i Luksemburga
dotyczący stosowania obniżonej stawki VAT na książki elektroniczne60.
W lipcu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny skierował do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne dotyczące ważności prawa unijnego w sprawie zróżnicowania stawki podatku VAT na
e-booki i wydania papierowe. Posiedzenie niejawne Trybunału odbyło się po
[[59. „Nowa sekcja w PIK”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 5 lipca 2016.
[[60. „Apel o wyższy VAT”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 30 marca 2015.
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wcześniejszym wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją zagadnień związanych z ustawą o podatku VAT. Mimo
iż zróżnicowane stawki VAT dla tego samego produktu, jakim jest książka nie
znajdują uzasadnienia, a nawet – jak uznano – stoją w niezgodzie z konstytucją, polski ustawodawca kwestii tej nie mógł inaczej uregulować bez narażenia
się na zarzut naruszenia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających
z członkostwa w Unii Europejskiej – pisał Łukasz Gołębiewski w „Bibliotece
Analiz”61. Paradoksalnie jednak Trybunał Konstytucyjny w komunikacie z 7
lipca stwierdził: W przypadku książek elektronicznych, niezależnie od tego, czy
są one dostarczane na nośniku fizycznym, czy elektronicznie, ich treść oraz funkcjonalność są takie same. (…) Kwalifikacja książek na nośnikach fizycznych jako towarów, do których można stosować obniżoną stawkę VAT, z jednoczesnym
zakwalifikowaniem książek dostarczanych elektronicznie jako usług świadczonych drogą elektroniczną, do których zgodnie z art. 98 ust. 2 akapitem drugim
dyrektywy VAT stawki obniżone nie mają zastosowania, prowadzi do naruszenia zasady neutralności podatkowej w ten sposób, że różnicuje stawki VAT
w odniesieniu do towarów podobnych i konkurencyjnych wobec siebie62.
Ostatecznie decyzja w sprawie stawki podatku VAT na e-książki w Polsce pozostaje w kompetencjach Komisji Europejskiej. Sprawa opodatkowania wydawnictw elektronicznych jest bowiem częścią większego unijnego
projektu, a mianowicie nowego systemu VAT. Z zapowiedzi europejskich
urzędników wynika bowiem, że VAT powinien być traktowany w Unii jako
„technologicznie neutralny”. Finał tych prac może mieć potencjalnie fundamentalne znaczenie dla rozwojowych perspektyw segmentu publikacji
cyfrowych polskiego rynku książki.
Znacznie bardzie realne i pozytywne jawią się natomiast prognozy dla
rynku na kolejny rok. Kluczowy wydaje się tu termin „stabilizacja”, który w tym kontekście jawi się w otoczeniu zjawisk takich jak dalszy rozwój
oferty oraz wzrost wolumenu i wartości sprzedaży na zupełnie realnym
do uzyskania poziomie 15-20 proc. w stosunku do 2015 roku. A czy na rynek czyhają jakieś zagrożenia? Niektórzy uczestnicy rynku widzą w nim
spodziewany – zresztą od kilku lat – debiut polskiego Amazonu. Choć, jak
przekonuje przywoływany już Robert Drózd: To akurat ma wielkie znaczenie dla całego rynku e-commerce, w przypadku e-booków Amazon natrafi
na niezwykle mocną konkurencję ze strony polskich księgarni63.
[[61. Łukasz Gołębiewski „VAT na e-booki”, „Biblioteka Analiz” nr 15/2015.
[[62. „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Postanowienie z dnia 2015-07-07, sygn.

K 61/13”, www.otk.trybunal.gov.pl/OTK/otk_odp.asp?droga=%28otk_odp%29&sygnatura=K%2061/13.
[[63. Paweł Waszczyk, „Stabilny rozwój”, „Biblioteka Analiz” nr 2/2016.
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Audiobooki w ostatnich latach zyskują na popularności. Stąd systematycznie objęte są także badaniami sprawdzającymi aktywność Polaków w obszarze kultury, w tym w zakresie czytelnictwa. W najnowszym z prowadzonych przez Bibliotekę Narodową badaniu, które zrealizowano jesienią
2015 roku, pytano m.in. o to „czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy słuchał(-a)
Pan(-i) jakiegoś audiobooka, czyli książki w pliku dźwiękowym, czytanej
przez lektora, nagranej na płytę CD lub inny nośnik?”64. Na brak kontaktu
z książką audio, niezależnie od jej formy, wskazało jednak aż 95 proc. respondentów. Wielokrotny kontakt z taką formą książki zadeklarowało zaledwie 2 proc. badanych, a jednokrotny – niewiele więcej, bo tylko 4 proc.
Przyjrzyjmy się jeszcze wynikom drugiego ze zrealizowanych w ostatnich latach badań, przeprowadzonego na grupie reprezentatywnej dla całej społeczności Polski. Polska Izba Książki w ramach projektu badawczego dedykowanego czytelnictwu, prowadzonego w szerokim ujęciu
w latach 2013-201565, analizowała również częstotliwość i charakter kontaktów z książkami audio.
Specyfiką badań PIK, oprócz tradycyjnego czytelnictwa w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie, jest także analizowanie tzw. diety tekstowej, czyli przegląd kontaktów z tekstem, jakie respondent miał w dniu poprzedzającym badanie.
8,6 proc. ankietowanych zadeklarowało kontakt z książką w takim kontekście czasowym, bez względu na jej formę, jednak zaledwie 0,4 proc.
wskazań przypadło na książkę audio. Natomiast na pytanie o słuchanie
książki audio w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, twierdząco odpowiedziało zaledwie 1,6 proc. badanych. 89,3 proc. badanych, którzy zadeklarowali kontakt z książką audio wysłuchało do sześciu audiobooków
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, a 10,7 stwierdziło, że było to siedem lub więcej książek audio. Ponadto aż 97,9 proc. uczestników
reprezentatywnej grupy badawczej stwierdziło, że nie posiada w swoim
otoczeniu żadnego audiobooka, a tylko 0,8 proc. twierdzi, że ma co najmniej pięć audiobooków.
Powyższe rezultaty oddają obraz statystycznej obecności książek audio
w życiu Polaków. Dają jednak także asumpt do analizy rynkowych realiów
i oceny biznesowego znaczenia książek do słuchania.
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Rynek audiobooków

[[64. „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016,
s. 76.
[[65. „Książki w codziennym życiu Polaków. Raport z badania Polskiej Izby Książki. Kierunki
i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”.
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Rynek książki audio ma charakter niszowy i raczej nie będzie nigdy
w stanie osiągnąć pozycji i udziału w globalnej sprzedaży książek w Polsce
na poziomie choćby zbliżonym do e-booków.
Dowodzą tego także wyniki akcji „Bitwa e-book vs audiobook” przeprowadzonej we wrześniu 2014 roku przez firmę Virtualo66. Na potrzeby
akcji na jeden dzień platforma dystrybucyjna zrównała ceny wybranych
e-booków i audiobooków, tak aby czytelnik podczas wyboru książki kierował się wyłącznie preferencjami dotyczącymi sposobu czytania/ słuchania,
a nie kosztem zakupu wybranej formy książki67. Organizator zadbał jednocześnie o atrakcyjną, z punktu widzenia czytelnika, ofertę. W rezultacie aż
75 proc. klientów zdecydowało się w czasie trwania akcji na zakup e-booka,
w porównaniu do 25 proc. czytelników, którzy wybrali audiobooki. Natomiast w dodatkowym internetowym sondażu czytelnicy mogli wskazać
preferowaną przez siebie formę książki, wybierając audiobook lub e-book.
Na e-booki wskazało 73 proc. respondentów, a na audiobooki 27 proc.
Jest to rynek znajdujący się w fazie permanentnego rozwoju. Świadczy
o tym m.in. fakt, iż wzrost przychodów ze sprzedaży książek audio jest jednak daleki od dynamiki cechującej tempo zwiększania wolumenu polskojęzycznych tytułów dostępnych na rynku. Choć warto podkreślić, że po
dość monotonnym pod tym względem okresie lat 2009-2013, w kolejnych
latach dodatnia dynamika przychodów ze sprzedaży oferty audio nabrała
znacznego przyspieszenia.
W 2009 roku wartość przychodów rynku książki audio w Polsce wyniosła 19,9 mln zł, zaś w 2015 roku było to już 36,5 mln zł.
Ceny książek audio są na zbliżonym poziomie od kilku lat. Wydaje się,
że w tym zakresie segment doszedł już jakiś czas temu do pewnego optimum. Do końca 2009 roku ceny nowości utrzymywały się na poziomie
ok. 20 zł, w 2010 roku wzrosły do ok. 25 zł, na koniec 2012 roku średnia
cena książki audio wzrosła do 32 zł. Na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy ukształtowała się na poziomie 34-35 zł, na co największy wpływ miało
pojawienie się w sprzedaży znacznej liczby wersji dźwiękowych publikacji
o większej objętości, które cechuje również wyższe zaawansowanie technologiczne i jakość samych nagrań. W kolejnych latach wzrost średniej ceny książki audio był niemal minimalny i na koniec 2015 roku nieznacznie
przekraczał poziom 35 zł.

[[66. Za „Wolimy e-czytać czy e-słuchać?”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 1 października 2014.
[[67. Często ceny poszczególnych formatów różnią się między sobą o kilka złotych. Na przy-

kład średnia cena audiobooka w księgarni Virtualo dla jednej z najpopularniejszych kategorii
(fantastyka) wynosi 27,83 zł, natomiast cena e-booka 25,62 zł.
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Przez wiele lat największą bolączką sektora książki audio był problem
tzw. krótkiej półki, traktowany jako główny hamulcowy szybkiego wzrostu skali realizowanej sprzedaży. Problem ten istnieje nadal, jednak lata
2014-2015 przyniosły w tym zakresie zdecydowany przełom.
Jeszcze w 2010 roku ofertę audio po polsku szacowano na niespełna 1700
tytułów. Był to poziom zbliżony do liczby nowych książek beletrystycznych
wprowadzanych w tym okresie do sprzedaży. W 2013 roku dostępnych było
ok. 2730 pozycji audio, w 2014 roku już 3250 tytułów, a w 2015 roku 3720
tytułów (wzrost o 12,6 proc.), nie licząc publikacji do nauki języków obcych i wersji obcojęzycznych.
Rozwój oferty audio cechuje pewien dualizm. W ostatnich latach, w przypadku tytułów o spodziewanym największym sprzedażowym potencjale,
wydawcy coraz częściej decydowali się na wprowadzenie obok wersji papierowej i elektronicznej także wersji audio. Jednak w obszarze tego typu
oferty wciąż istnieją olbrzymie „białe plamy”, ponieważ wiele spośród drukowanych bestsellerów chociażby z ostatniej dekady, a nawet dwudziestolecia, nadal nie doczekało się wersji audio. Jednak niektórzy wydawcy i producenci książek audio sporo wysiłku wkładali w rozbudowę oferty, dzięki
wprowadzaniu na rynek klasyki literatury (m.in. lektury szkolne, Artur
Conan Dolye, Agata Christie, Jane Austen, James Olivier Curwood). Inwestycje w taki asortyment uzasadniano mniejszymi kosztami wprowadzenia takiej pozycji do sprzedaży, gdyż licencje albo są już wolne z powodu
upływu lat, albo są stosunkowo niedrogie. Wiele kontrowersji wzbudzała
jednak ocena sprzedażowego potencjału takich produkcji.
Rozwój produkcji audio w latach 2014-2015 związany jest jednak ze
znacznym poszerzeniem oferty o większym potencjale komercyjnym. Choć
trzeba przyznać, że impuls do tego rozwoju, także ekonomiczny, w największej mierze pochodzi od jednego podmiotu, w dodatku dystrybucyjnego.
Mowa o firmie Audioteka, która jest krajowym liderem produkcji i sprzedaży książek audio w plikach, a od początku 2015 roku realizuje strategię
zwiększania własnego zaangażowania operacyjnego i kapitałowego w produkcję książek do słuchania.
W ostatnich latach segment audio online wykształcił pewne charakterystyczne cechy. Najważniejszą rolę odgrywa jednak współpraca na wyłączność, która zdecydowanie ułatwia model działania przyjęty w 2015 roku
przez Audiotekę, czyli znaczącego finansowego partycypowania dystrybutora w procesie produkcji, promocji i sprzedaży oferty książek do słuchania.
W omawianym okresie firma sprzedała także ponad 1 mln audiobooków
w plikach, notując tym samym ponad 50 proc. wzrostu w stosunku do roku
poprzedniego, m.in. dzięki znacznemu zwiększeniu atrakcyjnych tytułów
dostępnych w ofercie. W lutym 2016 roku spółka ogłosiła zakończenie emisji
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prywatnej akcji, w której udział wzięli m.in. Ondrej Tomek, jeden z najbardziej znanych przedsiębiorców w regionie, specjalizujący się w przedsięwzięciach internetowych, jak również grono polskich inwestorów i przedsiębiorców, w tym m.in. Przemysław Gacek, założyciel Pracuj.pl68.
Obecnie Audioteka oferuje książki audio w kilkunastu wersjach językowych (hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej, polskiej, szwedzkiej, czeskiej, słowackiej, włoskiej, portugalskiej, tureckiej, litewskiej, a od sierpnia
2016 roku także chińskiej – za sprawą superprodukcji „Krzyżacy”, zrealizowanej przy współpracy z Instytutem Książki, China Publishing Group
oraz Studio Osorno Krzysztof Czeczot, obejmując swoim działaniem ponad
20 światowych rynków, na których udostępnia wersje audio publikacji pochodzących od ponad 500 wydawców. W skali globalnej firma ma 5,5 mln
użytkowników, z czego 850 tys. w Polsce. Ok 300 tys. użytkowników dokonało minimum jednej transakcji69.
Z problemem wciąż powracającego, zwłaszcza w opiniach konsumentów,
niedostatku atrakcyjnych pozycji zmagają się wszyscy dystrybutorzy książek audio. Wydaje się, że impuls rozwojowy w tym zakresie, to wspólna potrzeba wydawców i sprzedawców. Warunkiem jego pojawienia się powinna
być jednak zmiana polityki wydawniczej odnośnie książek audio – planowanie produkcji równe standardom funkcjonującym w przypadku książek
papierowych. To oczywiście wiąże się również z wyższymi inwestycjami
w produkcję (pozyskanie praw, realizację nagrań i promocję).
Do 2014 roku rynek książki audio odczuwał pewną stagnację. W tym
okresie podjęto ciekawą próbę opisania charakterystyki i kondycji tego
segmentu rynku książki. Było nią badanie zrealizowane wspólnie przez
serwis Audiobook.pl i pracownię badań społecznych PBS70. Według raportu z badania 4,8 mln Polaków kiedykolwiek sięgnęło po audiobooka,
natomiast liczbę aktywnych użytkowników książek audio oszacowano na
ponad 2,8 mln osób. Aż 6 na 10 Polaków zadeklarowało, że dotychczas słyszało o książkach audio (61 proc.), jednak zaledwie 14 proc. przyznało, że
korzystało z nich kiedykolwiek, a 9 proc. uczestników badania aktualnie
było w trakcie dźwiękowej lektury książki. Trudno porównywać te dane
z prezentowanymi wcześniej ustaleniami, aktualniejszymi o rok, Biblioteki
Narodowej oraz Polskiej Izby Książki. Znacznie pożyteczniejsza wydaje się
odnotowana w tym samym raporcie charakterystyka słuchaczy audiobo[[68. „Kolejny mocny krok w rozwoju Audioteki”, Rynek-ksiazki.pl z dn.8 lutego 2016.
[[69. Rozmowa z Marcinem Beme, prezesem zarządu firmy Audioteka S.A., „Biblioteka

Analiz” nr 26/2015.
[[70. Kolejne dane pochodzą z raportu z badania „Audiobooki w Polsce”, Audiobook.pl
2014.
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oków. Jak napisano, przede wszystkim są to osoby młode, stanu wolnego,
legitymujące się wyższym lub średnim wykształceniem, zamieszkujące duże miasta. Co więcej, po książki dźwiękowe częściej sięgają osoby bardziej
zaawansowane technologicznie – internauci i posiadacze urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów i komputerów przenośnych). Kolejna cecha
charakterystyczna miłośników książek audio to wysoki potencjał nabywczy oraz podatność na marketing rekomendacji.
Ponadto według wyników przytaczanego badania najczęściej słuchamy
książek audio w domu (69 proc. wskazań). Na transport publiczny wskazało 35 proc. respondentów, a samochód osobowy 14 proc. Ponadto wśród
rzadziej wskazywanych odpowiedzi znalazły się: praca (9 proc.), szkoła
(9 proc.), restauracja/kawiarnia (7 proc.), sklep (6 proc.). Badanie przynosi
również odpowiedź na pytanie o brak kontaktu z audiobookami. Wśród
najczęściej wskazywanych motywów takiego postępowania znalazły się:
przywiązanie do książek drukowanych (44 proc.), a także brak odtwarzacza
(26 proc.), brak czasu na słuchanie książek (21 proc.), naturalną niechęć do
tej formy kontaktu z książką (19 proc.), brak możliwości koncentracji nad
tekstem mówionym w stosunku do czytanego (8 proc.) oraz brak umiejętności umożliwiających „obsługę” audiobooka.
W skali całego rynku w dalszym ciągu dominujący udział w przychodach ma sprzedaż audiobooków na płytach CD, choć znaczenie sprzedaży
online wzrasta. Obecnie proporcje te wynoszą ok. 60 do 40 proc. na rzecz
trwałych nośników. Jednocześnie dostępność oferty audio na fizycznych
nośnikach z roku na rok prezentuje się coraz lepiej – audiobooki na płytach
można znaleźć nie tylko w tradycyjnych miejscach, takich jak księgarnie
sieciowe i indywidualne, ale także w marketach elektronicznych, punktach
sprzedaży prasy, na stacjach benzynowych itd.
Obecność audiobooków w przekazie medialnym pozostaje zdominowana
przez tzw. superprodukcje, które wciąż stanowią znakomite narzędzie promocji i motor napędowy całego sektora. Największą zasługę w tym zakresie
mają wielkie projekty z ostatnich lat, a wśród nich m.in.: trylogia husycka
Andrzeja Sapkowskiego od wydawnictwa Supernowa („Narrenturm”, „Boży bojownicy”, „Lux perpetua”), kultowe opowiadania o wiedźminie Geralcie tego samego autora, stanowiące wspólne projekty wydawnictwa Nowa
oraz firmy Fonopolis, także wspólne superprodukcje wydawnictwa Zysk
i S-ka oraz firmy Audioteka – „Gra o tron” i „Starcie królów” na podstawie
prozy Georga R.R. Martina, przygotowany z DW Rebis evergreen science-fiction autorstwa Philipa K. Dicka „Blade Runner. Czy androidy marzą
o elektrycznych owcach?”, także realizowane w porozumieniu z Wydawnictwem Dolnośląskim wersje audio bestsellerowych thrillerów Jo Nesbø
(m.in. „Karaluchy”, „Pierwszy śnieg”, „Wybawiciel”). Do najważniejszych
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projektów ostatnich lat należą również zrealizowana w formie słuchowiska
nowa wersja audio najgłośniejszej powieści Mario Puzo „Ojciec chrzestny”
(Albatros i Wydawnictwo Olesiejuk) oraz wydanie audio powieści „Sezon
burz” Andrzeja Sapkowskiego, który za jej sprawą po latach powrócił do
postaci wiedźmina Geralta z Rivii.
W pierwszej połowie 2015 roku zadebiutował serwis Słuchoteka.pl71. Pod
tą nazwą kryje się platforma internetowa (strona www i aplikacje mobilne),
której core business stanowi oferta wypożyczeń książek do słuchania. Właścicielem serwisu jest spółka BibliotekaAudio Sp. z o.o., projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Platforma oferuje szereg nowatorskich
funkcjonalności, jak np. „Wirtualny bibliotekarz” (doradztwo w zakresie
gatunku i tematyki książek audio dostępnych w zasobach). Avatar pełni rolę
pomocnika wyjaśniającego sposób korzystania z biblioteki audio.
Kolejnym rozwiązaniem serwisu Słuchoteka, premierowym na polskim
rynku, jest funkcjonalność Audiobook-On-Demand (AOD). Dotyczy to
możliwości zamówienia książki audio jeszcze zanim pojawi się ona w zasobach serwisu. W momencie wydania użytkownik otrzymuje powiadomienie o dostępności zarezerwowanej pozycji.
Niewątpliwie jedną z szans rozwoju tego segmentu jest stworzenie modelu biznesowego, który uwzględniałby możliwie szeroką dywersyfikację
kanałów sprzedaży (wzrost efektywności współpracy z operatorami telefonii komórkowych, w tym rozwój systemów subskrypcyjnych, a także poszerzanie dostępu do produktów on-line w stacjonarnych punktach sprzedaży) z organizacją aktywnego wyjścia z produktem do klienta i zdolności
zagwarantowania dostępności i łatwości korzystania z oferty cyfrowej na
istniejących platformach (w tym zapewnienie bezpiecznych i wygodnych
form płatności).
Na początku 2016 roku zadebiutował, po kilku nieudanych wcześniejszych próbach, serwis Storytel.pl72. W obszarze rynku książek audio to
znana marka, obecna na kilku zachodnich rynkach, w tym w: Norwegii,
Danii i Holandii, jednak rodem ze Szwecji. W momencie premiery serwis dysponował ofertą ponad 20 tys. pozycji, jednak zaledwie 600 z nich
stanowiły tytuły w języku polskim. Ponad 16 tys. pozycji to książki do
słuchania w innych językach, przede wszystkim angielskim, a przeszło
4000 tytułów stanowiły e-booki. Koncept biznesowy Storytel oparto na
pomyśle udostępnienia nieograniczonego pobierania książek audio za
kwotę 29,99 zł miesięcznie. Książek z zasobów Storytel można słuchać
na tablecie lub smartfonie – urządzeniach obsługujących systemy ope[[71. „Słuchoteka. Nowy serwis z audiobookami”, za: Rynek-ksiazki.pl z dn. 5 maja 2015.
[[72. „Ruch w audiobookach”, „Biblioteka Analiz” nr 4/2016.
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racyjne iOS, Android i Windows, przy wykorzystaniu technologii streamingu, z opcją zapisania do pięciu książek w trybie offline, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z aplikacji również bez dostępu do sieci.
Wśród funkcjonalności oferowanych przez Storytel znalazły się m.in.:
zmiana szybkości odtwarzania, funkcja sleep, umożliwiająca automatyczne wyłączenie się aplikacji po jednym lub kilku kwadransach, możliwość dodawania własnych zakładek i notatek oraz, jeżeli książka jest
dostępna również jako e-book – swobodne przełączanie się pomiędzy
te dwie zróżnicowane formy percepcji książki. Polska z populacją blisko
40 mln osób to ważny rynek, pełen znakomitej rodzimej prozy. Chcemy
wykorzystać nasze doświadczenia z innych krajów gdzie poszerzenie wymaga długotrwałego procesu, by spopularyzować w Polsce nowy model
odbioru literatury. Wierzymy, że nasze usługi będą się cieszyły w Polsce
takim samym zainteresowaniem, jak na pozostałych rynkach – deklarował w sferze medialnej w momencie debiutu serwisu Jonas Tellander,
dyrektor generalny Storytel73.
Przedstawiciele Storytel wierzą w potencjał tego modelu biznesowego.
Bowiem z badań przeprowadzonych na skandynawskich użytkownikach
firmy wynika, że 75 proc. z nich „konsumuje” więcej książek niż przed
rozpoczęciem subskrypcji, a średnia liczba przesłuchanych książek wynosi dwa tytuły miesięcznie.
Plan Storytel na 2016 rok zakładał wprowadzenie do sprzedaż między
100 a 200 nowych tytułów w języku polskim. Platforma chciała zwiększać
swoje zasoby średnio o 10 tytułów co miesiąc. Dzisiaj ok. 300 tys. użytkowników w Polsce deklaruje, że regularnie korzysta z audiobooków. Trzykrotnie
większa liczba przyznała, że w ciągu ostatniego roku słuchała audiobooka,
ale za niego nie zapłaciła. Natomiast największy potencjał tkwi w grupie
osób w wieku 25 – 49 lat, które co prawda nie kupują na razie audiobooków,
ale aktywnie korzystają ze smartfonów i są w naszej grupie docelowej. Wystarczy ich przekonać, że audiobooki są interesującą formą korzystania z literatury w najbardziej wygodny możliwy sposób. Do końca br. chcielibyśmy
mieć ok. 10 tys. subskrybentów. To bezpieczne założenie. Trzeba pamiętać,
że wprowadzając naszą ofertę musimy się zmierzyć z innymi usługami subskrypcyjnymi. Użytkownik, który zechce wysłuchać naszego audiobooka musi zrezygnować z innych form odbioru treści – na przykład słuchania muzyki ze Spotify – przekonuje Michał Szolc, dyrektor zarządzający Storytel
Polska, a jednocześnie właściciel firmy nagraniowej Sound Tropez, marki
rozpoznawalnej na polskim rynku książek audio74.
[[73. Ibid.
[[74. Ibid.
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Znając polskie realia, trudno jednak podzielać ten optymizm. Na przeszkodzie w szybkim rozwoju tej usługi w Polsce stoją przede wszystkim
dwa czynniki: opór wydawców przed taką formą dystrybucji książek audio,
a także stosunkowo mała potencjalna grupa nabywców, której powiększenie
wymaga wieloletniego procesu edukacyjnego. Do tego dodać należy piractwo – nielegalną wymianę plików na platformach społecznościowych.
Rzecz jasna największym wyzwaniem dla realizatorów projektu Storytel
będzie pozyskiwanie komercyjnej czyli atrakcyjnej dla klienta oferty w języku
polskim. A wyzwanie zdecydowanie należy do gatunku tych trudnych.
Wystarczy prześledzić przykład działającej w ramach podobnego modelu sprzedażowego w segmencie e-booków platformy Legimi, która na
możliwość – w styczniu 2016 roku – rozpoczęcia współpracy handlowej
z Platformą Dystrybucyjną Wydawnictw, co pozwoliło jej zwiększyć ofertę o blisko 35 proc., czekała od 2012 roku.
Co do wątku przyzwyczajeń klientów, to działającej od ponad pięciu
lat na polskim rynku Audiotece dopiero w 2015 roku udało się przekonać
znaczną grupę dostawców do wsparcia subskrypcyjnej sprzedaży, jednak
w znacznie bardziej przewidywalnym i – co z punktu widzenia interesu
autorów i wydawców zdaje się mieć największe znaczenie – przejrzystym
modelu, czyli zakładającym comiesięczne obciążenie klienta stałą kwotą
przy założeniu dostępu do jednego wybranego tytułu.
W gronie wydawców o najszerszej ofercie audio na rynku polskim, od
lat wykazujących jednocześnie najwięcej inicjatywy w zakresie wprowadzania nowych pozycji do sprzedaży, wymienić należy podmioty takie jak:
Audioteka.pl, Biblioteka Akustyczna, Albatros, Świat Książki, Agora, Olesiejuk, Media Rodzina, Bellona, Muza, Burda, Rebis, Sonia Draga, Drzewo Babel, Czarne, Wydawnictwo Literackie, Fabryka Słów, Nowa, Wielka
Litera, Jaguar. Istotną rolę w ewolucji rynku audio odgrywają od lat także
firmy wyspecjalizowane w tym segmencie (Mała Litera, Story Box, QES
Agency, MTJ). Swoją pozycję na rynku wyraźnie zaznaczyła też działająca od połowy 2011 roku firma Fonopolis, która powstała po rozstaniu się
z serwisem Audioteka.pl jednego z jego twórców – Błażeja Kukli. Fonopolis
to przede wszystkim firma producencka, działająca w koprodukcji z tradycyjnymi wydawcami, wśród których są: Nowa, Media Rodzina, Czarne,
Czarna Owca, Insignis, Wydawnictwo Literackie.
W połowie 2016 roku na rynek książki audio śmiało wkroczyła firma
CDP.pl – właściciel platformy e-commerce i jeden z największych wydawców i dystrybutorów gier w Polsce – która postanowiła przenieść kolejny
światowy bestseller do wersji audio i wydać go zarówno w wersji cyfrowej,
jak i specjalnej wersji pudełkowej. Dotychczasowe produkcje audio CDP.
pl to nieźle przyjęte przez rynek „Shantaram” i „Marsjanin”. W obu przy-
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padkach mamy do czynienia z wydaniami rozszerzonymi, w których poza
samym audiobookiem znajdą się specjalne dodatki, mające na celu przybliżyć świat przedstawiony w książce.
Projektem o jeszcze innym charakterze, i znacznie większym rozmachu
jest z kolei produkcja „Biblia Audio” – wspólna inicjatywa reżysera, aktora
i twórcy audiobooków, Krzysztofa Czeczota oraz Wydawnictwa Pallottinum. Twórcy tego przedsięwzięcia planują przygotowanie 110 godzin materiału dźwiękowego, który w całości udostępniony zostanie nieodpłatnie
za pośrednictwem strony Bibliaaudio.pl. W lipcu 2016 roku Program 1 Polskiego Radia rozpoczął nadawanie fragmentów tej produkcji w codziennym
cyklu, w godz. 23.50-24.00. Radiowa Jedynka będzie nadawała fragmenty
słuchowiska do 2018 roku. Jej śladem poszło już także kilka lokalnych rozgłośni PR, w tym Radio Szczecin czy Radio Zachód.
Lubię robić dobrą literaturę, jakkolwiek niegrzecznie może to zabrzmieć
w stosunku do Pisma Świętego. Kiedy postanowiłem, że to zrobimy, pomyślałem, że stworzenie świata, potop czy ukrzyżowanie to coś, co może być bardzo zjawiskowe w przestrzeni dźwiękowej. Proszę pamiętać, że będziemy to
nagrywać – przepraszam za określenie – w sposób hollywoodzki w warstwie
realizacji dźwięku – opowiada o projekcie Krzysztof Czeczot75, który na
swoim koncie ma już kilka znakomicie przyjętych przez słuchaczy dzieł,
jak choćby superprodukcję „Gra o tron”. W słuchowisko zaangażowanych
jest kilkuset aktorów, m.in. takie gwiazdy, jak: Roman Kłosowski, Radosław Pazura, Bartosz Opania, Stanisław Brejdygant, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Polony, Teresa Lipowska, Anna Seniuk, Cezary Żak, Piotr
Fronczewski, Piotr Polk, Wojciech Malajkat, Krystyna Janda, Jerzy Trela,
Małgorzata Kożuchowska, Adam Woronowicz.
Podobnie jak e-booki, książki audio oferowane on-line muszą borykać
się również z innymi problemami natury ekonomicznej. Mowa o nierównościach podatkowych dotyczących różnych form książek, w tym także
audiobooków. Wydawane na płytach obciążone są 5 proc. stawką podatku,
ale sprzedawane w plikach mają stawkę 23 proc. VAT.
Kolejne wyzwanie dla branży, to poszerzenie grupy odbiorców książkowych produkcji audio. Rynek sformułował już pewne diagnozy w tym zakresie: Kobiety czytają więcej książek, a mężczyźni słuchają więcej audiobooków.
Podobnie jak w latach ubiegłych, naszymi słuchaczami w roku 2014 byli głównie mężczyźni, ale w tym roku chcemy odwrócić trochę ten trend. W Niemczech
i Szwecji, czyli na dwóch rozwiniętych audiobookowych rynkach, na których
zaczęliśmy działalność, odbiorcami książek w formie audio są głównie kobiety.
Brak aktywności kobiet na tym rynku to oznaka jego ciągłego wczesnego etapu
[[75. Za: „Dwa lata z Biblią Audio”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 19 sierpnia 2016.
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rozwoju, tak więc w tym roku w Polsce postawimy na kobiety i do nich będziemy kierować naszą komunikację – twierdzi i zapowiada rozwój oferty prowadzonej przez siebie firmy Marcin Beme, prezes Audioteka S.A.76
Aktywizacja kobiet to tylko jedno z wyzwań segmentu książek do słuchania. Audiobook nie jest produktem pierwszej potrzeby – tak mówiłem na początku biznesowej przygody z książką w tym formacie i powtarzam to dziś. Ale
zapewniając użytkownikom wygodę w dostępie, a potem bogatą ofertę tytułów,
można zaskarbić sobie sympatię klientów. Dlatego naszym zadaniem jest zainteresować klienta ciekawą treścią i łatwo dostępną usługą dostępu do tej treści. Chciałbym żeby każdy na świecie spróbował posłuchać z nami audiobooka. I wokoło takiej filozofii budujemy Audiotekę. Czyli nie jest celem od razu
sprzedać, ale przede wszystkim dać spróbować. Wiesz co mam na myśli? Forma audiobooka broni się sama, ale użytkownik musi mieć szansę bezboleśnie
ją spróbować i posmakować. Dać się wciągnąć w romans między czytającym
a słuchającym. I to wszystko musi być dla klienta super wygodne, bo inaczej
w „amoku” i natłoku nie będzie mu się chciało sięgnąć po audiobooka – tak szef
Audioteki definiuje najważniejsze zadania dystrybutora książek audio77.
Według znawców rynku o przyszłym sukcesie segmentu audio w Polsce
decydować będzie szeroka oferta budowana we współpracy z wydawcami,
którzy są kluczowi na tym rynku oraz sprawna dystrybucja dostosowana do zindywidualizowanych potrzeb poszczególnych grup klientów, jak
wspomniane już kobiety czy seniorzy.
Rynek audiobooków w latach 2006-2015
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wartość sprzedaży w mln zł

Lata

2,7

10,1

16,8

19,9

21,7

23,6

25,3

26,9

29,2

2015
36,5

Liczba oferowanych tytułów

120

400

1100

1420

1680

1960

2350

2730

3250

3720

Liczba wydawców audiobooków

11

23

31

43

55

72

90

103

115

140

Koncentracja rynku
Stan bazy polskich wydawców na koniec 2015 roku wynosił 46400 rekordów
(w 2014 – 41924)78. W samym tylko 2015 roku zarejestrowało się 4506 nowych wydawców. Przyjęło się uważać tę statystkę jako wskaźnik określający
[[76. „Stawiają na kobiety”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 19 lutego 2015.
[[77. Rozmowa z Marcinem Beme, prezesem zarządu firmy Audioteka S.A., „Biblioteka

Analiz” nr 26/2015.
[[78. „Sprawozdanie z działalności biblioteki Narodowej w 2015 roku”, Biblioteka Narodowa,
Warszawa 2016.
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liczbę wydawców działających w Polsce. Dane te nie oddają jednak rynkowej rzeczywistości. Do grupy realnych wydawców, którzy prowadzą aktywną działalność wydawniczą, publikując co najmniej dwie książki rocznie,
należy zaledwie 10-15 proc. z tych zarejestrowanych w Biurze ISBN. Reszta
to tzw. martwe dusze, firmy, które w przeszłości może coś wydawały, jednak nie prowadzą bieżącej działalności na tym polu.
W 2015 mieliśmy jednak większy niż zwykle wzrost liczby podmiotów
o charakterze wydawniczym, co wiązać należy ze zmianami cywilizacyjnymi i technologicznymi, takimi jak m.in. coraz łatwiejszy dostęp do druku
czy możliwości tworzenia publikacji cyfrowych w plikach. Coraz łatwiej być
wydawcą. W 2014 roku wzrost podmiotów wydawniczych nieznacznie przekroczył liczbę 2000, a w 2013 roku było ponad 2500 nowych podmiotów. Początek tak gwałtownych wzrostów przypada na rok 2012, kiedy przyrost podmiotów wydawniczych po raz pierwszy przekroczył granicę 2000. Wcześniej
tendencję tę wyznaczały średnie wzrosty w granicach 1000 podmiotów.
Na wydawniczą statystykę niewątpliwy wpływ mają także zasady organizacji i administracji procesu rejestracji tych podmiotów, ponieważ nadająca
ISBN Biblioteka Narodowa nie sprawdza, które firmy prowadzą działalność
wydawniczą w sposób ciągły, a które ją zakończyły. W rzeczywistości, z tej
rejestrowanej każdego roku quasi wydawniczej masy, zaledwie kilka czy
kilkanaście debiutujących oficyn wpisuje się na stałe w krajobraz rynku.
W ramach uzupełnienia pochodzących z danych Biblioteki Narodowej
informacji na temat operacyjnej aktywności ruchu wydawniczego, warto
odnotować, że w 2015 roku przydzielono wydawcom książek 3228 pul numerów ISBN (w 2014 – 3082), w tym 2464 nowe (w 2014 – 2359). Pule numerów przyznawane są osobno na wydanie papierowe i na każdą formę
wydania cyfrowego, choć są to zazwyczaj te same treści.
Przyjmuje się zatem, że w grupie blisko 45 tys. oficjalnie zarejestrowanych
wydawnictw zapewne ponad 80 proc. to – jak wspomnieliśmy – „martwe dusze”. Zdecydowanie bardziej reprezentatywne z punktu widzenia potrzeby
oszacowania liczby aktywnych na rynku podmiotów wydawniczych, są bazy
ofertowe dużych firm dystrybucyjnych, zarówno hurtowni, jak i sieci detalicznych, a także katalogi księgarń internetowych (choć te charakteryzuje pewnego rodzaju wtórność wobec danych podmiotów hurtowych), czy katalogi
targowe. Na podstawie tak określonej grupy źródeł uprawnione wydaje się
założenie, że ok. 800 firm wydaje więcej niż dziesięć książek w ciągu roku.
Według szacunków Biblioteki Analiz w 2015 roku ok. 250 firm osiągnęło obrót w wysokości lub przekraczający 1 mln zł, natomiast grupa 120-130
ponad 2 mln zł.
Na rynku nie brakuje przykładów debiutantów, rozpoczynających
działalność biznesową niejako „od zera”, którzy już na początku swojej
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biznesowej drogi byli w stanie osiągnąć sukces, tworząc bezpieczne ekonomiczne podwaliny do dalszego funkcjonowania (Czwarta Strona, Insignis
Media, Galeria Książki, Wydawnictwo Sine Qua Non, Bukowy Las, Wielka
Litera, Dream Book), ale w skali całego rynku są to nieliczne przykłady.
Mimo zwiększanych publicznych nakładów na promocję czytelnictwa
i „wciągania” małych oficyn, prezentujących ambitny program wydawniczy na „sztandary”, z biznesowego punktu widzenia ich sytuacja nie tylko
nie ulega poprawie, ale z roku na rok staje się coraz gorsza. Dostęp do szerokiego rynku, do najbardziej efektywnych kanałów dystrybucji zyskuje,
w przytłaczających proporcjach, komercyjna oferta o największym potencjale sprzedażowym. Zaledwie kilkanaście procent asortymentu sieci detalicznych czy księgarń indywidualnych stanowią pozycje bardziej ambitne ze wszystkich typów wydanych publikacji, z czego i tak przytłaczająca
większość przypada na duże wydawnictwa. Niekomercyjna oferta małych
edytorów to zaledwie kilka procent oferty sieci księgarskich, i to przede
wszystkim w segmencie książek dla dzieci.
Lepiej prezentuje się sytuacja w internecie, choć tam również znaczna część
katalogów handlowych stanowi kopie oferty największych hurtowników, którzy także – ze względu na stale rosnące koszty logistyki – niezbyt chętnie podejmują współpracę z wydawcami niewielkiej liczby wolnorotujących tytułów.
W rezultacie dysproporcja w wielkości obrotów pomiędzy największymi
wydawnictwami a całą resztą utrzymuje się na niemal niezmiennym poziomie i jest dziesięciokrotna. Udział w rynku ok. 300 największych wydawnictw
(to jest ok. 10 proc. oficyn aktywnie działających) wynosi 97-98 proc.
W połowie lat 90. XX wieku, na starcie systematycznych badań rynku
książki w Polsce, wprowadziliśmy podział na wydawnictwa: duże, średnie
i małe. Podział ten powtarzany był we wszystkich następnych latach by zachować porównywalność. Za duże wydawnictwa uznaliśmy wówczas te,
które osiągają roczny przychód w wysokości powyżej 5 mln USD.
Przyjmując średnioroczny kurs dolara w 2015 roku wynoszący 3,90 zł,
do grupy dużych możemy zaliczyć 32 wydawnictwa. Łączny udział dużych wydawnictw w rynku sprzedaży książek w 2015 roku wzrósł z 74,5
do 74,9 proc.
Do grupy średnich zaliczają się firmy osiągające od 250 tys. USD do
5 mln USD. Jest ich ponad 250, a ich łączny udział w rynku to 22,4 proc.
Małe wydawnictwa to te, które mają obroty mniejsze niż 250 tys. USD,
ale wydają rocznie co najmniej dwa tytuły. Jest ich ponad półtora tysiąca,
ale ich udział w rynku jest nieznaczny – w 2015 roku utrzymał się na poziomie 2,3 proc.
Obraz rynku dopełnia ogromna, szacowana na ok. 4000 podmiotów grupa wydawnictw, które należą do zbiorowości „nieaktywnych”: książki wydają

Udział wydawnictw w rynku w 2015 roku w podziale wg wielkości
Liczba podmiotów w grupie

Przychód podmiotów w grupie

32

1805

74,9

ok. 250

540

22,4

Małe wydawnictwa

ponad 1500

50

2,3

Wydawnictwa nieaktywne

ponad 4000

10

0,4

Duże wydawnictwa
Średnie wydawnictwa

Średnie
wydawnictwa
23,2

Procentowy udział w rynku

Wydawnictwa
Małe
wydawnictwa nieaktywne
0,4
2,3

Duże
wydawnictwa
74,1

Lata

Duże wydawnictwa

Średnie
wydawnictwa

Małe wydawnictwa

Wydawnictwa
nieaktywne

Sprzedaż ogółem
640

1995

315

250

70

5

1996

515

345

65

5

930

1997

695

480

60

5

1240
1490

1998

830

595

60

5

1999

980

700

45

5

1730

2000

1185

720

40

5

1950

2001

1320

735

40

5

2100

2002

1300

735

40

5

2080
2090

2003

1360

690

35

5

2004

1500

675

30

5

2210

2005

1835

590

30

5

2460

2006

1845

500

30

5

2380

2007

2040

520

35

5

2600
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okazjonalnie, w niskich nakładach, zwykle nieprzekraczających kilkuset egzemplarzy. Są to edycje o zasięgu regionalnym, często wydawane sumptem autorów, stowarzyszeń, ośrodków kultury lub innych grup społecznych. Udział
podmiotów tego typu w rynku jest jednak minimalny – ok. 0,4 proc.
Sytuację w tym zakresie ilustrują przedstawione poniżej tabele.
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Lata

Duże wydawnictwa

Średnie
wydawnictwa

Małe wydawnictwa

Wydawnictwa
nieaktywne

2008

2355

510

40

5

2910

2009

2195

615

45

5

2860

2010

2185

700

50

5

2940

2011

2090

565

50

5

2710

2012

2140

475

50

5

2670

2013

2135

490

50

5

2680

2014

1845

565

60

10

2480

2015

1805

540

55

10

2410

Liczba wydawnictw o obrotach przekraczających 5 mln USD w latach 1995-2015
Lata

Procentowy Liczba wydawnictw
udział w rynku
w grupie

Nazwy wydawnictw w grupie

1995

8

49,1%

WSiP, WN PWN, Kurpisz, Świat Książki, PPWK, Muza, Egmont, Harlequin

1996

12

55,4%

WSiP, WN PWN, Świat Książki, Kurpisz, Muza, PPWK, Egmont, Reader’s Digest, Lex,
Amber, Harlequin, Żak

1997

14

56%

WSiP, WN PWN, Świat Książki, Reader’s Digest, Kurpisz, Muza, PPWK, Kama, Egmont,
ABC, Prószyński i S-ka, Amber, Bellona, Żak

1998

17

55,7%

WSiP, Świat Książki, WN PWN, Reader’s Digest, Kurpisz, Kama, PPWK, Muza, Prószyński
i S-ka, Lex, Egmont, ABC, Bellona, Amber, C.H. Beck, Żak, Juka-91

1999

21

55,6%

WSiP, Świat Książki, Reader’s Digest, WN PWN, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne,
Prószyński i S-ka, Kurpisz, Juka-91, PPWK, MAC, Kama/Sara, Muza, Egmont, Bellona,
Amber, Nowa Era, C.H. Beck, Podsiedlik-Raniowski i S-ka, WSz PWN, Żak, M. Rożak

2000

27

60,8%

WSiP, Reader’s Digest, Świat Książki, WN PWN, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne,
Pearson Education Polska, Prószyński i S-ka, Nowa Era, PPWK, WSz PWN, M. Rożak,
Egmont, Juka-91, Arka, Bellona, Wiedza i Praktyka, Amber, MAC, Żak, C.H. Beck,
Podsiedlik-Raniowski i S-ka, LexisNexis, Muza, GWO, Sara, Pascal, Kurpisz

2001

29

62,8%

WSiP, Reader’s Digest, Świat Książki, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, WN PWN, MAC,
Nowa Era, Pearson Education Polska, Żak, Wiedza i Praktyka, GWO, Prószyński i S-ka,
Amber, WSz PWN, Egmont, C.H. Beck, Media Rodzina, Juka-91, Arka, Bellona, PPWK,
LexisNexis, M. Rożak, Muza, Podsiedlik-Raniowski i S-ka, Verlag Dashöfer, Znak, Sara, Pascal

2002

27

62,5%

WSiP, Świat Książki, Reader’s Digest, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Nowa
Era, WN PWN, MAC, Wiedza i Praktyka, WSz PWN, Pearson Education Polska, GWO,
Prószyński i S-ka, LexisNexis, Juka-91, Żak, Amber, M. Rożak, Podsiedlik-Raniowski
i S-ka, Bellona, Znak, C.H. Beck, Muza, Egmont, Verlag Dashöfer, YDP, Pascal, Sara

2003

28

65%

WSiP, Reader’s Digest, Świat Książki, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Nowa Era,
Wiedza i Praktyka, WN PWN, MAC, WSz PWN, Pearson Education Polska, GWO, YDP,
LexisNexis, Prószyński i S-ka, C.H. Beck, Juka-91, Publicat, Egmont, M. Rożak, Amber,
Żak, Znak, Bellona, Muza, Forum, Verlag Dashöfer, Pascal, Harlequin

67,8%

WSiP, Reader’s Digest, Świat Książki, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Nowa Era,
WN PWN, Agora, Pearson Education Polska, MAC, Wiedza i Praktyka, WSz PWN, YDP,
GWO, Publicat, LexisNexis, C.H. Beck, Egmont, Znak, Bellona, Prószyński i S-ka, Juka91, M. Rożak, Amber, Media Rodzina, Żak, Forum, Verlag Dashöfer, Hachette Livre,
Harlequin, Helion, WAM, Pascal

74,6%

Agora, Reader’s Digest, WSiP, Świat Książki, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne,
Nowa Era, YDP, WN PWN, Wiedza i Praktyka, Pearson Education Polska, Znak, MAC,
Publicat, WSz PWN, GWO, LexisNexis, C.H. Beck, Egmont, Klub dla Ciebie, Prószyński
i S-ka, M. Rożak, Hachette Livre, Verlag Dashöfer, Bellona, Operon, Helion,
Amber, Forum, Harlequin, Demart, Pascal, Biały Kruk, WAM, Żak, Albatros, Rebis,
LektorKlett, Muza

77,5%

WSiP, Reader’s Digest, Świat Książki, Wolters Kluwer Polska, Agora, Nowa Era, YDP,
Wiedza i Praktyka, WN PWN, Pearson Education Polska, Klub dla Ciebie, MAC, Publicat,
WSz PWN, GWO, Egmont, C.H. Beck, LexisNexis, Hachette Livre, Olesiejuk, M. Rożak,
Znak, Helion, Bellona, Operon, Verlag Dashöfer, Prószyński i S-ka, Forum, Pascal,
Harlequin, Media Rodzina, Demart, WAM, LektorKlett, Amber, Rebis, Raabe, Zielona
Sowa, Biały Kruk, Macmillan Polska, Żak, Albatros

2004

2005

2006
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Sprzedaż ogółem

33

37

42

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Procentowy Liczba wydawnictw
udział w rynku
w grupie

46

52

40

41

39

39

39

33

32

Nazwy wydawnictw w grupie

78,5%

WSiP, Reader’s Digest, Wolters Kluwer Polska, Nowa Era, Agora, Świat Książki, YDP,
Wiedza i Praktyka, WN PWN, Grupa Edukacyjna, Pearson Education Polska, Publicat,
WSz PWN, Egmont, GWO, C.H. Beck, Znak, Hachette Livre, LexisNexis, Olesiejuk, Klub dla
Ciebie, Helion, Operon, Pascal, Bellona, Verlag Dashöfer, Forum, Rebis, LektorKlett, Muza,
Demart, Prószyński i S-ka, Macmillan Polska, WAM, Harlequin, Raabe, Amber, Zysk i S-ka,
Stentor, Albatros, Zielona Sowa, PZWL, Wydawnictwo Literackie, PPWK, W.A.B., Wilga

80,9%

WSiP, Wolters Kluwer Polska, Nowa Era, Reader’s Digest, Świat Książki, YDP, Pearson
Education Polska, Wiedza i Praktyka, Grupa Edukacyjna, Agora, WSz PWN, WN PWN,
PWN.pl, Hachette Polska, Egmont, GWO, C.H. Beck, Publicat, Olesiejuk, Znak, Operon,
LexisNexis, Forum, Helion, Pascal, Rebis, Media Rodzina, Prószyński i S-ka, Zysk i S-ka,
Muza, Bellona, Harlequin, LektorKlett, Macmillan Polska, Wydawnictwo Literackie, WAM,
Verlag Dashöfer, Demart, Amber, Klub dla Ciebie, Raabe, Stentor, Wilga, Albatros, Zielona
Sowa, PPWK, PZWL, W.A.B., Biały Kruk, Siedmioróg, Langenscheidt Polska, ODDK

76,5%

WSiP, Nowa Era, Wolters Kluwer Polska, Reader’s Digest, Świat Książki, Grupa Edukacyjna,
Pearson Education Polska, Wiedza i Praktyka, Agora, YDP, WSz PWN, Znak, Publicat,
C.H. Beck, WN PWN, GWO, Operon, Olesiejuk, Egmont, LexisNexis, Hachette Polska,
Forum, Helion, Zysk i S-ka, Rebis, Prószyński Media, LektorKlett, Bellona, Macmillan
Polska, Pascal, WAM, Muza, Raabe, Albatros, Wydawnictwo Literackie, Amber, Zielona
Sowa, Stentor, Harlequin, W.A.B.

74,3%

WSiP, Wolters Kluwer Polska, Nowa Era, Reader’s Digest, Świat Książki, Grupa
Edukacyjna, Pearson Central Europe, Wiedza i Praktyka, WSz PWN, Znak, YDP,
Olesiejuk, Agora, C.H. Beck, Operon, GWO, LexisNexis, WN PWN, Publicat, Egmont,
Helion, Hachette Polska, Forum, Macmillan Polska, Prószyński Media, Rebis, Albatros,
Wydawnictwo Literackie, Zysk i S-ka, LektorKlett, WAM, Bellona, Raabe, Czarna Owca,
W.A.B., G+J, Muza, Stentor, Amber, Harlequin, ODDK

77,2%

WSiP, Nowa Era, Wolters Kluwer Polska, Świat Książki/Weltbild, Grupa Edukacyjna,
Pearson Central Europe, Reader’s Digest, Wiedza i Praktyka, Olesiejuk, YDP, Znak,
C.H. Beck, GWO, Operon, WSz PWN, Agora, LexisNexis, Ameet, Publicat, Macmillan
Polska, Egmont, WN PWN, Hachette Polska, Forum, Helion, Prószyński Media,
Wydawnictwo Literackie, Zysk i S-ka, Rebis, Albatros, WAM, G+J, Raabe, LektorKlett,
Czarna Owca, Zielona Sowa, Nasza Księgarnia, Bellona, Amber

80,3%

WSiP, Nowa Era, Wolters Kluwer Polska, Grupa Edukacyjna, Pearson Central Europe,
Reader’s Digest, Wiedza i Praktyka, Olesiejuk, YDP, Znak, C.H. Beck, GWO, Operon,
Ameet, WSz PWN, Agora, LexisNexis, Publicat, Macmillan Polska, Egmont, Świat
Książki/Weltbild, WN PWN, Hachette Polska, Forum, Helion, Prószyński Media,
Wydawnictwo Literackie, Zysk i S-ka, Rebis, Albatros, WAM, G+J, Raabe, Muza,
Wilga, W.A.B., Czarna Owca, Nasza Księgarnia, Bellona

79,7%

Nowa Era, WSiP, Wolters Kluwer Polska, Grupa Edukacyjna, Pearson Central Europe,
Tarsago Polska, Wiedza i Praktyka, Olesiejuk, YDP, Znak, C.H. Beck, GWO, Operon, WSz PWN,
Agora, LexisNexis, Publicat, Macmillan Polska, Egmont, Świat Książki, WN PWN, Forum,
Helion, Prószyński Media, Wydawnictwo Literackie, Zysk i S-ka, Rebis, Albatros, WAM,
G+J, Raabe, Muza, Ameet, Grupa Wydawnicza Foksal, Sonia Draga, Czarna Owca, Nasza
Księgarnia, Bellona

74,5%

Nowa Era, WSiP, Wolters Kluwer Polska, Pearson Central Europe, Grupa Edukacyjna,
Olesiejuk, Znak, Grupa Wydawnicza Foksal, Ameet, Macmillan Polska, Tarsago Polska,
C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, YDP, GWO, Operon, WSz PWN, Agora, Publicat, Egmont,
Prószyński Media, Forum, Helion, WN PWN, Wydawnictwo Literackie, Zysk i S-ka,
Muza, Rebis, WAM, G+J, Nasza Księgarnia, Bellona

74,9%

Nowa Era, WSiP, Wolters Kluwer Polska, Pearson Central Europe, Olesiejuk, Grupa
Edukacyjna, Znak, Ameet, Grupa Wydawnicza Foksal, C.H. Beck, Macmillan Polska,
Agora, YDP, GWO, Operon, Wiedza i Praktyka, Prószyński Media, Publicat, Egmont,
Helion, Wydawnictwo Literackie, Muza, Nasza Księgarnia, Sonia Draga, WSz PWN,
Forum, Tarsago Polska, Czarna Owca, WN PWN, Bellona, WAM, Rebis, Zysk i S-ka

W 2015 roku 15 wydawnictw zakończyło rok obrotem powyżej 10 mln USD,
w 2014 roku było ich znacznie więcej, bo 20, w 2013 – 24, w 2012 – 19, w 2011
– 20, w 2010 – 25, w 2009 – 23, w 2008 – 29, w 2007 – 21, w 2006 – 19, w 2005
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Przychody ze sprzedaży książek wg typów wydawanej literatury
w latach 2007-2015

Procentowy udział w sprzedaży ogółem w %

Wartość sprzedaży w mln zł

Procentowy udział w sprzedaży ogółem w %

Wartość sprzedaży w mln zł

Procentowy udział w sprzedaży ogółem w %

Wartość sprzedaży w mln zł

Procentowy udział w sprzedaży ogółem w %

Wartość sprzedaży w mln zł

Procentowy udział w sprzedaży ogółem w %

2015

Wartość sprzedaży w mln zł

2104

Procentowy udział w sprzedaży ogółem w %

2013

Wartość sprzedaży w mln zł

2012

Procentowy udział w sprzedaży ogółem w %

2011

Wartość sprzedaży w mln zł

2010

Procentowy udział w sprzedaży ogółem w %

2009

Wartość sprzedaży w mln zł

2008

Procentowy udział w sprzedaży ogółem w %

2007

Wartość sprzedaży w mln zł

Lata

Literatura
piękna

485

18,7

520

17,9

425

14,9

440

15,0

355

13,1

345

12,9

355

13,2

305

12,3

280

11,6

Literatura
dziecięca

205

8,1

245

8,4

225

7,9

220

7,5

160

5,9

105

5,6

159

6,0

180

7,2

174

7,7

Lektury
szkolne

70

2,5

70

2,4

65

2,3

65

2,2

60

2,2

55

2,1

51

2,0

22

0,6

11

0,5

Książka
szkolna

640

24,6

695

23,9

775

27,1

810

27,6

815

30,1

840

31,5

845

31,5

755

30,4

710

29,0

Naukowa
i fachowa

715

27,5

865

29,7

940

32,9

980

33,3

985

36,3

975

36,5

980

36,5

940

37,9

945

39,2

Książki
ilustrowane

180

6,9

190

6,5

155

5,4

150

5,1

115

4,3

105

3,9

105

3,9

115

4,6

120

5,0

Typ oferowanej literatury
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– 16, w 2004 – 12, w 2003 – 10, w 2002 – 9, w 2001 – 7, w latach 1999-2000 po
pięć, zaś w latach 1997-1998 po cztery. Liczba wydawnictw o przychodach powyżej 5 mln USD w 2015 roku zmniejszyła się z 33 do 32.
Na czele rynku uplasował się ponownie edukacyjny potentat Nowa Era,
która utrzymuje pozycję na rynku edukacyjnym wypracowaną w ostatnich latach.
Rok 2015 stał pod znakiem zmian organizacyjnych i operacyjnych w największych podmiotach z rynku szkolnego, stąd wzrosty większości czołowych graczy tego segmentu, którzy zdążyli już „przestawić” swoje biznesy
by ograniczyć negatywny wpływ reformy edukacyjnej z 2014 roku. Swoją
rynkową pozycję umacnia wydawnictwo Wolters Kluwer, wyraźnie wzmocnione przejęciem LexisNexis w 2014 roku.

Religijna

165

6,3

175

6,0

160

5,6

160

5,4

125

4,6

120

4,5

110

4,1

95

3,8

95

3,9

Inne (w tym
nuty
i kartografia)

140

5,4

150

5,2

115

4,0

115

3,9

95

3,5

80

3

75

2,8

80

3,2

75

3,1

Ogółem

2600

100,0

2910

100,0

2860

100,0

2940

100,0

2710

100,0

2670

100,0

2680

100.0 2480

100,0

2410 100,0

W ostatnich latach grupa największych wydawnictw uległa zmniejszeniu, a przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim
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w konsolidacjach. Przykładem pierwszego z nich jest konsolidacja wydawnictw W.A.B., Wilga i Buchmann i powstanie na tej bazie Grupy Wydawniczej Foksal. Inna zmiana w czołówce największych wydawnictw to przejęcie oferty wydawnictwa Raabe przez Forum czy wspomniane już przejęcie
LexisNexis przez Wolters Kluwer Polska. Z zestawienia największych podmiotów wypadło kilka wydawnictw o charakterze literackim – powodem
był brak bestsellerów.
Kolejną przyczyną jest postępująca poprawa gospodarki USA i wzrost
wartości dolara, co wyraźnie przekłada się na poziom przychodów, który trzeba osiągnąć, aby zasilić grupę dużych wydawców, a zwłaszcza grupę rynkowych liderów. Przypomnijmy, że w 2015 roku nominalny spadek
wartości polskiego rynku książki w cenach wydawców w PLN wyniósł
3,5 proc., tymczasem poziom 10 mln USD w przeliczeniu na PLN wzrósł
o 4 mln, czyli o ponad 10 proc. Idąc dalej, w 2013 roku by przekroczyć próg
5 mln USD wystarczyło osiągnąć ok. 15,8 mln zł przychodu, podczas gdy
rok wcześniej – zaledwie o 200 tys. zł więcej, a w 2011 roku o milion złotych więcej. Tymczasem w 2014 roku przekroczenie poziomu 5 mln USD
wymagało przychodów na poziomie 17,5 mln zł. W 2015 roku było to już
19,5 mln zł.

Konsolidacja kapitałowa wydaje się być naturalnym zjawiskiem dla rynku kreatywnego na jego obecnym etapie rozwoju. Z jednej strony to praktyczne rozwiązanie, służące stabilizacji, a następnie także rozwojowi prowadzonej działalności biznesowej, a z drugiej jedna z efektywnych form
wychodzenia z recesji. Często bowiem z konsolidacją wiązane są nadzieje, zwłaszcza w obszarze synergii i oszczędności. Oczywiście konsolidacja
to także poważne potencjalne zagrożenia, zarówno dla konsumentów, jak
i dla konkurencji.
Zdecydowanie najważniejszą zmianą własnościową, jaka dokonała się
w ostatnich latach, była sprzedaż akcji sieci księgarskiej Matras, przez kontrolujące ją przez dwie dekady, zachodnie fundusze inwestycyjne. Jednak
firmy z sektora wydawniczego przyjęły tę transakcję jako pewnego rodzaju rozczarowanie. Nowym właścicielem sieci została spółka celowa Nowe
Powierzchnie, a za całym projektem inwestycyjnym stał Jerzy Kowalewski,
w branży znany z konceptu salonów multimedialnych Traffic Club. Jeszcze
w czerwcu 2014 roku, przed finalizacją transakcji, która nastąpiła latem,
Nowe Powierzchnie udzieliły sieci Matras pożyczki w wysokości 30 mln zł.
Środki te częściowo wykorzystano na redukcję zobowiązań finansowych
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sieci wobec dostawców, a także na inwestycje w poszerzenie asortymentu
handlowego i dalszy rozwój, w tym nowe księgarnie. Wraz ze zmianami
właścicielskimi sieć rozpoczęła wdrażanie nowej strategii biznesowej, m.in.
w obszarze działalności działu handlowego. Jednak przyjęte kierunki działania w krótkim czasie niebezpiecznie zbliżyły Matrasa do modelu działania
jego głównego konkurenta w sektorze stacjonarnej sprzedaży detalicznej
książek, czyli Empiku, co zetknęło się z masową negatywną reakcją znacznej części dostawców sieci. W efekcie kilkunastomiesięcznego pogłębiania
się impasu w kontaktach między Matrasem a wydawcami i kilkakrotnych
roszadach personalnych, w pierwszym kwartale 2016 roku stery firmy objął sam Jerzy Kowalewski, który został prezesem jej zarządu.
Zresztą wynik zmian właścicielskich w firmie był szeroko komentowany
na rynku, zwłaszcza, że przeważali zwolennicy dalej idących zmian i inwestycji w sieć księgarską inwestora branżowego, który był postrzegany jako najlepszy potencjalny partner do biznesowej współpracy. Zwłaszcza, że
wśród podmiotów zgłaszających poważne zainteresowanie przejęciem sieci
nie brakowało wiarygodnych graczy i jednocześnie sprawdzonych inwestorów z konkretnymi osiągnięciami w tym zakresie na koncie. Wśród firm
zainteresowanych przejęciem kontroli nad siecią wymieniano bowiem Firmę Księgarską Olesiejuk, która współpracowała przy tym projekcie z funduszem Ipopema, SIW Znak, a także konsorcjum kilku wydawców, wśród
których prym wiedli oficyna Sonia Draga i wydawnictwo Prószyński Media, wspierani również przez podmiot z rynku finansowego.
Kolejnym z istotnych wydarzeń o charakterze konsolidacyjnym, choć
w praktyce transakcja ta stanowi pokłosie umowy o charakterze międzynarodowym, było przejęcie polskiego oddziału LexisNexis przez Wolters
Kluwer Legal & Regulatory, część koncernu Elsevier. Jednocześnie umowa
dotyczyła przejęcia kanadyjskiej części Wolters Kluwer przez LexisNexis.
Operacyjne połączenie obu firm trwało kilka miesięcy i zostało ostatecznie sfinalizowane pod koniec listopada 2014 roku.
Kilka tygodni wcześniej doszło natomiast do innej ważnej zmiany własnościowej w segmencie wydawców specjalistycznych. Chodzi o transakcję przejęcia oferty produktowej wydawnictwa Dr Josef Raabe przez poznańską oficynę Forum Media Polska Sp. z o.o. Dzięki temu przejęciu:
firma wypracowała sobie pozycję lidera na rynku profesjonalnych publikacji i rozwiązań on-line w sektorze szkolnym, czyli chodzi o oferty skierowanej do kadr zarządzającej i merytorycznej edukacji, wzbogacając
własne portfolio o kilkanaście pozycji o charakterze poradnikowym oraz
serwisy on-line79.
[[79. „Forum przejęło wydawnictwo Raabe”, za: Rynek-ksiazki.pl z 16 października 2014.
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Kontekst międzynarodowy decydował również o specyfice innej zmiany własnościowej z ostatnich lat. W kwietniu 2015 roku ogłoszono zamiar
utworzenia nowych oddziałów HarperCollins Publishers w Holandii, krajach skandynawskich, Japonii i w Polsce80. Ten ostatni oddział powstał na
bazie wydawnictwa Arlequin (marka Harlequin), które w wyniku transakcji
na rynku międzynarodowym stało się własnością koncernu. Podobnie jak
jego poprzedniczka, oficyna HarperCollins Polska z siedzibą w Warszawie
obejmuje zasięgiem rynek polski, czeski, słowacki oraz turecki.
Wcześniej, bo na przełomie 2013 i 2014 roku miała miejsce jedna z największych w ostatnich latach akwizycji na rynku prasowym – przejęcia
przez Burda International (wydawcy m.in. czasopism „Elle”, „Dobre Rady” czy „Burda”) kontroli nad należącymi do grupy Bertelsmann spółkami, posiadającymi m.in. tytuły „Gala”, „Claudia”, „National Geographic
Edycja Polska” czy „Focus Historia”. W rezultacie na rynku książkowym
pojawiła się nowa marka wydawnicza pod nazwą Burda Książki, automatycznie zastępując G+J Książki, brand rozpoznawalny przede wszystkim
z oferty turystycznej, literatury podróżniczej autorek takich jak Beata Pawlikowska i Martyna Wojciechowska, a także popularnej literatury sensacyjnej i obyczajowej.
Według zgoła odmiennego scenariusza potoczyły się losy firmy Weltbild
Polska, która powstała w 2011 roku w wyniku mariażu polskich oddziałów koncernów Weltbild i Bertelsmann. Jednak już pod koniec 2012 roku
Weltbild podjął decyzję o wycofaniu się z działalności na polskim rynku. Decyzja niemieckiego właściciela oznaczała pojawienie się okazji do
przejęcia konglomeratu aktywnego w kilku obszarach rodzimego biznesu. W kolejnych miesiącach doszło do podzielenia firmy i sprzedaży poszczególnych jej części: wydawnictwa Świat Książki, sieci detalicznej oraz
sklepu Weltbild.pl.
Jako pierwsza nabywcę znalazła sieć detaliczna Świat Książki, a jej nowym właścicielem została kontrolowana przez fundusz Ipopema spółka
Dressler Dublin.
Następnie właścicielem wydawnictwa Świat Książki została wrocławska
oficyna Bukowy Las. W połowie roku nowy właściciel przejął operacyjną
kontrolę nad wydawnictwem.
Prezesem zarządu nowej spółki, która pozostała jednak prawnym następcą poprzedniego podmiotu, został Zbigniew Czerwiński, od lat związany z wydawnictwem Bellona, które od pierwszej połowy 2011 roku pozostaje – pośrednio – także powiązane kapitałowo z wrocławską oficyną.
Założenie jest takie, że chcemy budować ciągłość tej firmy, tylko może na
[[80. „HarperCollins otwiera oddział w Polsce!”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 15 kwietnia 2015.
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bardziej racjonalnych zasadach niż poprzednio. Moim zadaniem jest właśnie wprowadzenie racjonalności w jej działania – charakteryzuje biznesowe
credo „nowego” Świata Książki jego szef81.
Jednym z aktywów przynależnych marce wydawniczej była witryna
www.swiatksiazki.pl, w poprzedniej strukturze zdominowana przez wizję promowania e-sklepu Weltbild.pl. W krótkim czasie po reaktywacji
wydawnictwa witryna rozpoczęła ponowną działalność, wykorzystując
nowopowstałe powiązania biznesowe, w tym przejmując operacyjną działalność e-sklepu Fabryka.pl oraz oferując możliwość darmowego odbioru
zamówień w księgarniach ponownie intensywnie rozwijanej sieci stacjonarnych księgarń Świat Książki.
Jako ostatnia przeprowadzona została sprzedaż sklepu Weltbild.pl, którego nabywcą okazała się Grupa PWN. Podmiot ten był również bohaterem
innych przejęć, w ciągu kilku następnych miesięcy stał się bowiem nabywcą
księgarni internetowej Lideria.pl oraz serwisu społecznościowego Biblionetka. Kolejne aktywności akwizycyjne Grupy PWN przypadają na pierwszą
połowę 2016 roku, kiedy firma przejęła prawa do produkcji Wydawnictwa
WNT, kontynuatora tradycji nieudolnie skomercjalizowanych, a następnie
upadłych Wydawnictw Naukowo-Technicznych.
Wspomniany już rok 2013 obfitował w wiele wydarzeń o charakterze
konsolidacyjnym. Kolejnym z nich była zmiana właścicielska, która nastąpiła w sklepie internetowym Merlin.pl. Wcześniejszy projekt fuzji sklepu
z jednym z jego głównych konkurentów, czyli sklepem Empik.com, został
zablokowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W efekcie
kilka miesięcy po decyzji UOKiK, EM & F nabył 70 proc. udziałów w znanej łódzkiej księgarni internetowej Gandalf.com.pl. Transakcja zamknęła
się kwotą 12 mln zł. Przejęcie Gandalfa zostało obliczone na mocne wejście
EM & F w rynek internetowej sprzedaży podręczników.
W tym miejscu warto jednak przypomnieć, że nowym właścicielem Merlina została w 2013 roku sieć sklepów Czerwona Torebka, choć w 2015 roku,
w wyniku zmian w strategii właścicieli, e-sklep popadł w poważne tarapaty finansowe, które skutkowały wręcz zawieszeniem działalności sprzedażowej. Handlowa reaktywacja marki Merlin nastąpiła w pierwszych miesiącach 2016 roku, jednak działalność handlowa odbywa się w kompletnie
odmiennych warunkach biznesowych. Szczegółowo o tych kwestiach piszemy w tomie „Rynku książki” poświęconym dystrybucji, w części na temat sprzedaży bezpośredniej.

[[81. Rozmowa ze Zbigniewem Czerwińskim, prezesem zarządu i Darią Kielan, redaktorem
naczelnym wydawnictwa Świat Książki, „Biblioteka Analiz” nr 16/2013.
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Przełom roku 2014 i 2015 był czasem kolejnej odsłony, zapoczątkowanego w połowie 2011 roku, inwestycyjnego projektu NFI EM & F, właściciela m.in. sieci salonów Empik. W ciągu kilku miesięcy giełdowy podmiot
dokonał konsolidacji oferty przejętych wydawnictw: Buchmann, W.A.B.
i Wilga, zachowując ich znaki towarowe. Negatywna ocena tych wydarzeń
przez rynek przeplatała się z komentarzami na temat kolejnych potencjalnych inwestycji EM & F, a wśród potencjalnych podmiotów do zakupu znajdowały się takie spółki wydawnicze jak: Publicat czy Multico. W ostatnich
kilkunastu miesiącach dominujący właściciel finalizował wykup pozostałych udziałów w oficynach Buchmann, W.A.B. i Wilga, co skutkowało również rozstaniem z kluczowymi w przeszłości dla tych firm menedżerami,
jednocześnie ich byłymi współwłaścicielami.
Pod koniec 2012 roku, w wyniku konsolidacji wspomnianych oficyn,
doszło do utworzenia Grupy Wydawniczej Foksal. W 2012 roku EM & F
przejął także kontrolę nad należącymi do W.A.B. udziałami w spółce Biblioteka Akustyczna, zajmującej się wydawaniem audiobooków. W późniejszym czasie 100 proc. udziałów w tej spółce znalazło się w portfelu inwestycyjnym EM & F.
Przy analizie zmian własnościowych należy wspomnieć także o sprzedaży przez Grupę ITI w połowie 2012 roku wydawnictwa Pascal. Głównym
udziałowcem oficyny został związany z nim już wcześniej Jacek Kostrzewa,
a jednym ze wspólników jest także prezes zarządu wydawnictwa, Andrzej
Rosner. Pascal pozostaje liderem rynku przewodników turystycznych, na
którym w połowie 2013 roku doszło do poważnej zmiany, wywołanej przez
decyzję koncernu Hachette o ograniczeniu działalności na polskim rynku. Tym samym zrezygnowano m.in. z cenionej serii „Przewodniki Wiedzy i Życia”. Długo trwały rozmowy z potencjalnymi nabywcami licencji
do tej znanej i cenionej serii, w tym kontekście wymieniano m.in. wydawnictwo ExpressMap, jednak ostatecznie w 2015 roku nowym właścicielem
tych przewodników została Firma Księgarska Olesiejuk.
Zmiany dotyczą także rynku publikacji cyfrowych. Pod koniec 2012 roku została powołana spółka dystrybucyjna Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw. W gronie udziałowców nowego podmiotu znalazło się siedem
oficyn: Sonia Draga, Nasza Księgarnia, Czarna Owca, Zysk i S-ka, Rebis,
Prószyński Media i Wydawnictwo Literackie. Kilka miesięcy później dołączyło do nich również wydawnictwo Media Rodzina. Celem tego projektu
było uporządkowanie i konsolidacja polityki współwłaścicieli w zakresie
dystrybucji książek w plikach.
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
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pamiętać, że wydawcy byli także bardzo mocno naciskani przez licencjodawców, 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 takiego jak PDW.
I chyba udało nam się stworzyć dobre narzędzie do rozwiązywania wcześniej
wspomnianych problemów, czego widocznym efektem jest przykładowe obniżenie rabatów na rynku tytułów cyfrowych do 30 proc. – tak powody powstania PDW opisuje prezes platformy, Marek Dobrowolski82.
W połowie 2015 roku wśród współwłaścicieli nastąpiła zmiana – ze spółki odeszło Wydawnictwo Sonia Draga, które zastąpił Publicat. Konsolidacja, według modelu przyjętego przez PDW, dotyczy przede wszystkim
zbliżenia wydawców z zakresie zasad wpływających na realny kształt ich
polityki handlowej. Ten koncept biznesowy okazał się w wielu aspektach
wspólny i akceptowalny dla grupy kilkudziesięciu firm, które dystrybucję
własnej oferty cyfrowej powierzyły platformie.
W grudniu 2014 roku kolejnej akwizycji dokonała Grupa Helion, która
stała się większościowym udziałowcem Wydawnictwa Złote Myśli, pioniera na rynku książki elektronicznej w Polsce.
Konsolidacja kapitałowa postrzegana jest jako jeden ze sposobów ograniczenia strat ekonomicznych, jakie już dotknęły rynek podręczników szkolnych. Pierwsze kroki w kierunku przejmowania oferty konkurencji czyniły
w ostatnich latach Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Latem 2013 roku
poszerzono ofertę z zakresu edukacji zawodowej, przejmując prawa do blisko 170 publikacji z katalogu Wydawnictwa Rea. Rok później WSiP ogłosiły
kolejną inwestycję, którą okazała się akwizycja oferty kluczowego dostawcy
publikacji do nauki fizyki, krakowskiej oficyny ZamKor. Wejście państwa na
rynek podręczników przyspieszy proces konsolidacji branży, a małym wydawnictwom coraz trudniej będzie poradzić sobie samodzielnie. Sądzę, że za kilka
lat na rynku pozostanie tylko kilka dużych grup edukacyjnych. Jednocześnie
przygotowywane od lat przez małych graczy podręczniki mają często dużą renomę wśród nauczycieli. Szkoda byłoby ich marki i dorobku. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na przejęcie portfolio ZamKoru, choć nie wykluczamy
przeprowadzania transakcji również w innych modelach – argumentował
wówczas wspomniane transakcje prezes zarządu WSiP, Jerzy Garlicki83.
Czołowi gracze rynku podręcznikowego (Nowa Era, WSiP czy Grupa
Edukacyjna) zgromadzili w przeszłości zasoby kapitałowe, dzięki którym
[[82. Rozmowa z Markiem Dobrowolskim, prezesem i Anną Gajewską, wiceprezesem zarządu
Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw, „Biblioteka Analiz” nr 18/2014.
[[83. „WSiP przejmują ofertę ZamKoru”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 27 sierpnia 2014.
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byli w stanie ograniczać wpływ negatywnych zmian, jakie zaszły na rynku
dystrybucji publikacji szkolnych po 2014 roku. Oprócz inwestycji w rozwój
kompetencji i oferty produktów cyfrowych oraz asortymentu do edukacji
zawodowej, najsilniej eksplorowanym przez nie kierunkiem okazało się
nauczanie języków obcych. Dotychczas nie skutkowało to jednak zbliżeniem kapitałowym z czołowymi podmiotami wydawniczymi specjalizującymi się w ofercie językowej, a zostało ukierunkowane w stronę rynku
szkół językowych.
Wiosną 2016 roku WSiP sfinalizowały przejęcie większościowych udziałów w Szkole Języków Obcych Profi-Lingua84, jednocześnie dokonując zdecydowanej restrukturyzacji firmy, m.in. z uwagi na specyfikę nowo wdrażanej strategii biznesowej.
Wydawcy szkolni wydają się być bardzo zainteresowani inwestycjami
w podmioty działające na rynku edukacyjnym lub firmy rozwijające technologie skierowane do szkół, lub ewentualnym rozwojem kompetencji firm
w tym zakresie z wykorzystaniem własnego wewnętrznego potencjału.
W ostatnich latach działania konsolidujące rynek były także domeną
podmiotów wywodzących się z segmentu dystrybucyjnego. Dotyczy to
zarówno podmiotów hurtowych jak i detalicznych. Z drugiej strony, od
początku bieżącej dekady byliśmy świadkami stopniowego wycofywania
się z polskiego rynku kapitału zagranicznego, który był na nim tak silnie
obecny od połowy lat 90. XX wieku. Najbardziej jaskrawe przykłady odpływu kapitału zachodniego to: rezygnacja z działań operacyjnych koncernów
takich jak Bertelsmann, Weltbild czy Langenscheidt, choć w tym ostatnim
przypadku ofertę polskiego oddziału przejął wieloletni konkurent, także
z niemieckim kapitałem, czyli oficyna LektorKlett. Wspomnieliśmy o rezygnacji z wydawania części oferty książkowej przez Hachette Livre, które
obecność w Polsce ograniczyło do podręczników do nauki języka francuskiego oraz kioskowych kolekcji.
W opozycji do tego trendu pozostaje zaangażowanie szwedzkiego koncernu Bonnier, który na przełomie 2013 i 2014 roku stał się właścicielem
51 proc. udziałów w wydawnictwie Marginesy. Założyciele i dotychczasowi
właściciele firmy, czyli Hanna Mirska-Grudzińska i Krzysztof Grudziński,
zatrzymali 49 proc. udziałów i oboje pozostali członkami zarządu. Transakcji towarzyszyła deklaracja, według której inwestycja w Marginesy nie
musi być jedyną na polskim rynku. Tak ideę i cele strategii inwestycyjnej
dla polskiego rynku, objętej przez koncern tłumaczył Joachim Kaufmann,
ówczesny wiceprezes Bonnier Books New Markets: Przyznaję, że rozważamy możliwość zaangażowania kapitałowego w dwa lub nawet trzy kolejne
[[84. „WSiP przejęły firmę Profi-Lingua”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 26 kwietnia 2016.
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podmioty wydawnicze na polskim rynku. Od razu zaznaczę jednak, że nie
mamy żadnych konkretnych planów ani typów. Tak samo nie stawiamy sobie zadania, że do końca 2014 czy w 2015 roku musimy przeprowadzić takie transakcje85.
I rzeczywiście, w latach 2015-2016 polski „oddział” Grupy Bonnier prowadził wielomiesięczne negocjacje w sprawie przejęcia od Grupy EMF kontroli nad Grupą Wydawniczą Foksal. Strony nie doszły jednak do porozumienia, a w efekcie w drugim kwartale 2016 roku rozmowy zakończono.
Jednocześnie Marginesy realizowały strategię zrównoważonego rozwoju
organicznego.
Autorski model konsolidacji rynku stopniowo wdraża w życie także
wspomniane już wydawnictwo Sonia Draga. W pierwszej połowie 2016 roku ogłoszono przejęcie przez firmę oficyny Debit, co oznacza wyraźny zamysł intensywnego rozwoju oferty skierowanej do młodszych odbiorców86.
Właścicielka katowickiego wydawnictwa nie ukrywa także swoich aspiracji w zakresie inwestycji w innych sektorach rynku książki, w tym w dystrybucji zarówno książek papierowych, jak i cyfrowych.

Upadłości i likwidacje
Na przełomie 2014 i 2015 roku Wydawnictwo Edukacyjne Żak ogłosiło,
że kończy działalność w wyniku wprowadzenia przez resort edukacji darmowych podręczników do nauczania zintegrowanego. Rządowa inicjatywa doprowadziła bowiem do sytuacji, w której wydawnictwo utraciło swój
dotychczasowy rynek zbytu, a automatycznie także ekonomiczną podstawę funkcjonowania.
To jeden z nielicznych w ostatnich latach przypadków likwidacji znaczącego wydawnictwa bezpośrednio w wyniku sytuacji rynkowej. Według innego scenariusza, choć sprowokowane przez te same zjawiska,
potoczyły się losy wydawnictwa ZamKor, specjalizującego się w podręcznikach do fizyki. W 2014 roku oficyna odsprzedała niemal całą ofertę WSiP. Sytuację w tym segmencie potęguje kryzys całej branży wydawniczo-księgarskiej.
Jednak w odbiorze medialnym najbardziej zaznaczyła się w ostatnich
latach trudna sytuacja niezmiernie zasłużonego dla polskiej kultury Państwowego Instytutu Wydawniczego. W 2011 roku wokół PIW-u rozpoczął
[[85. Rozmowa z Joachimem Kaufmannem, prezesem wydawnictwa Carlsen i Krzysztofem
Grudzińskim, prezesem wydawnictwa Marginesy, „Biblioteka Analiz” nr 5/2014.
[[86. „Wychować sobie czytelnika”, Rynek-ksiazki.pl z 19 maja 2016.
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się swoisty likwidacyjny serial. Powodem zadłużenia i utraty rentowności przez PIW były zarówno błędy w zarządzaniu, jak i balast przeszłości
w postaci obciążeń pracowniczych i ciążącego majątku w postaci kamienicy w centrum Warszawy.
Wiosną 2011 roku Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało likwidację przedsiębiorstwa państwowego, jakim pozostawało wówczas PIW.
Jako przyczynę takiej decyzji wskazywano sytuację finansową firmy. Strata ze sprzedaży za rok 2010 wyniosła 700 tys. zł, a w pierwszej połowie kolejnego roku poziom zobowiązań i rezerw przekraczał ponad 10 mln zł,
w tym 7 mln zł stanowiły zobowiązania (40 proc. było przeterminowanych). Wartość zapasów oficyny wynosiła 2,7 mln zł, wysokość należności – 800 tys. zł.
Natomiast zdaniem analityków resortu skarbu, wykazywany w tym
okresie zysk netto firmy wynikał jedynie z przeszacowania wartości należącej do przedsiębiorstwa nieruchomości. Ministerialna analiza wskazywała również na brak umiejętności i możliwości dostosowania statusu
przedsiębiorstwa państwowego do efektywnego konkurowania na wymagającym i dynamicznie zmieniającym się rynku wydawniczym i poligraficznym. Resort skarbu nie widział także możliwości do przekształcenia
przedsiębiorstwa w spółkę.
W kolejnych latach Ministerstwa Skarbu i Kultury bezskutecznie poszukiwały sposobu na zmianę formuły organizacyjnej PIW i przekazanie go pod
kuratelę tego drugiego resortu. Tymczasem PIW pozostawał podmiotem aktywnym wydawniczo – każdego roku nakładem oficyny ukazywało się kilkadziesiąt pozycji, z czego znaczną część stanowiły tytuły premierowe.
Tak o bieżącej sytuacji finansowej i perspektywach rysujących się przed
firmą w pierwszym kwartale 2015 roku mówił likwidator firmy, a jednocześnie ostatni prezes zarządu, Rafał Skąpski: Stan prawny w jakim funkcjonuje
obecnie PIW, a więc stan likwidacji, która trwa od 16 lutego 2012 roku, narzuca mi określone zadania i zachowania. Po pierwsze to spłata zadłużenia,
dlatego stopniowo pozbyłem się aktywów, które były zbędne wydawnictwu
do prowadzenia jego statutowej działalności i spłaciłem ponad 75 proc. zadłużenia, które tu zastałem. (…) Największy wierzyciel PIW, któremu wydawnictwo winne jest spłatę odsetek od wcześniejszego, uregulowanego już
zadłużenia, nie znajduje do tego podstawy prawnej, mimo wielu prób negocjacji, trzeba więc to zobowiązanie spłacić. Pozostałe, to suma wielu, ale
niezbyt wysokich pojedynczych zobowiązań, więc szkoda toczyć o to boje,
tym bardziej, że nie ma argumentów, jesteśmy po prostu te pieniądze winni,
ale gdy będziemy mieli środki, gdy będziemy wiedzieli, że jesteśmy już w stanie te zobowiązania spłacać, próby redukcji podejmiemy. Sprawa może zostać rozwiązana w ciągu najbliższych miesięcy. W odniesieniu do momentu,
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gdy stawiano nas w stan likwidacji, sytuacja PIW zmieniła się zasadniczo.
Wspominałem o odzyskaniu dla firmy kamienicy biurowej, a to daje nam
kilkukrotną przewagę wartości aktywów nad malejącą kwotą zadłużenia.
Bardzo często jako odpowiedź w rozmowach z decydentami pada argument
o wciąż istniejących długach PIW-u jako przeszkodzie w podjęciu procedowania zmian statusu firmy i jej podporządkowania Ministerstwu Kultury.
Dlatego, aby usunąć ten argument, w najbliższych miesiącach PIW sprzeda
dwa piętra w posiadanej kamienicy, a dzięki temu spłacimy wszystkie długi.
Warto też chyba podkreślić, że cały ten proces oddłużania w najmniejszym
nawet stopniu nie angażuje środków finansowych pochodzących z budżetu
państwa. Nie tylko chodzi o oddłużanie. Od co najmniej dziesięciu lat PIW
funkcjonuje na zasadach rynkowych, tak jak wydawnictwa prywatne czy
spółdzielcze87.
Działania podejmowane w ostatnich latach skutkowały redukcją zadłużenia PIW do kwoty 1,7 mln zł na początku 2015 roku.
W lipcu 2015 roku Rafała Skąpskiego na stanowisku likwidatora PIW
zastąpił mecenas Maciej Szudek. Według naszej koncepcji PIW jako marka
będzie firmował projekt wydawania przede wszystkim polskiej klasyki, prowadzony ze środków polskiego podatnika – deklarowała ówczesna minister
Małgorzata Omilanowska w rozmowie z Janiną Paradowską w audycji „Poranek Radia TOK FM” z 21 lipca88.
Przełom w sprawie przyszłości oficyny nastąpił jesienią 2015 roku, gdy
resort skarbu podjął decyzję o uchyleniu procesu likwidacji firmy. Uchylenie decyzji o likwidacji Państwowego Instytutu Wydawniczego nastąpiło
w wyniku Zarządzenia nr 43 z dnia 15 października 2015 roku. Tą decyzją Minister Skarbu Państwa uchylił wcześniejsze Zarządzenie nr 8 z dnia
31 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji Państwowego Instytutu Wydawniczego89.
Wraz z uchyleniem likwidacji i odwołaniem likwidatora, Minister Skarbu Państwa wyznaczył Wioletę Prządak, dotychczasowego sekretarza
w PIW, na stanowisko tymczasowego kierownika wydawnictwa. Jednocześnie rozpoczęły się przygotowania do przekształcenia PIW w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W efekcie, Państwowy Instytut Wydawniczy został zarejestrowany 10 listopada 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla
[[87. Rozmowa z Rafałem Skąpskim, dyrektorem i pełniącym obowiązki likwidatora Państwowego Instytutu Wydawniczego, „Biblioteka Analiz” nr 4/2015.
[[88. Odcinek audycji „Poranek – Janina Paradowska”, www.audycje.tokfm.pl/odcinek/
Minister-kultury-Malgorzata-Omilanowska-o-sprawie-PIW-KRRiT-i-wyborachparlamentarnych.
[[89. „5,5 mln długu będzie spłacone”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 30 października 2015.
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m.st. Warszawy jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością90. Formalnie PIW stał się spółką 1 grudnia 2015 roku. Kapitał zakładowy podmiotu
wynosił 1,2 mln zł. Prezesem zarządu spółki została Wioleta Prządak.
Mimo zamieszania organizacyjnego związanego z procesami przekształcania firmy, PIW kontynuował swoją podstawową działalność czyli wydawanie książek. W ubiegłym roku ukazało się 18 nowych tytułów oraz 23 dodruki. Bardzo chciałabym, abyśmy rzeczywiście dalej realizowali tytuły,
nad którymi prace zostały rozpoczęte, bo to obejmuje bardzo wartościowe
pozycje. Nie muszę chyba mówić o „Dziełach Zebranych” Witkacego, których edycja zostanie zakończona – relacjonowała na początku 2016 roku
Wioleta Prządek, prezes zarządu PIW91. Drukiem ukazały się m.in. dwa
tomy Mirona Białoszewskiego w nowej „odcenzurowanej” edycji, a także
wznowienie tomu pierwszego i drugiego „Listów do żony” Witkacego, czy
książka Krzysztofa Mroziewicza „Mity indyjskie”.
Głównym zadaniem, jakie stało przed spółką w kolejnych miesiącach,
było… kolejne przekształcenie. Tym razem w Narodową Instytucję Kultury,
która podlegałaby Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Proces ten dalej trwa. W 2016 roku Państwowy Instytut Wydawniczy
obchodzi jubileusz 70-lecia, a jednym z ważniejszych okołorocznicowych
akcentów było wydanie, po raz pierwszy w historii oficyny, książki w wersji elektronicznej. Tak wyróżnionym tytułem okazał się „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.
W ostatnim dziesięcioleciu doszło także do innych, zakończonych znacznie mniej korzystnie, procesów likwidacyjno-prywatyzacyjnych podmiotów wydawniczych podlegających po 1989 roku skarbowi państwa.
Jedną z takich firm było wydawnictwo Wiedza Powszechna, w przeszłości jedna z czołowych oficyn segmentu publikacji do nauczania języków
obcych. W 2008 roku podmiot ten planowano włączyć do holdingu tworzonego wokół Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita. Jednak
projekt ten nigdy nie wyszedł poza sferę planów.
Ostatecznie w 2011 roku podjęto decyzję o likwidacji oficyny, a jej majątek został przejęty przez firmę zarejestrowaną na osobę fizyczną o nazwisku Robert Matysiak. Nowy właściciel ograniczył się jednak do próby wyprzedaży pozyskanego asortymentu.
Równie zły los spotkał jeszcze bardziej zasłużoną dla polskiej kultury
oficynę, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo. Po komercjalizacji firmy i wielu latach nieudanych prób restrukturyzacji i oddłużenia,
[[90. „PIW został spółką”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 7 stycznia 2016 roku.
[[91. Rozmowa z Wioletą Prządek, prezesem Państwowego Instytutu Wydawniczego, „Bi-

blioteka Analiz” nr 2/2016.
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w lipcu 2012 roku spółka została rozwiązana. W połowie 2012 roku rzeczywiste zobowiązania finansowe wydawnictwa sięgały 2,5 mln zł. Firmę
postawiono w stan upadłości, jednak dzięki znacznemu zaangażowaniu
finansowemu Ministerstwa Kultury zyskała ona możliwość spłacenia długów. Kolejne środki finansowe (200 tys. zł) resort przekazał wydawnictwu
w 2013 roku. Przeznaczono je na wydanie kilku wznowień, w tym dzieł
Adama Mickiewicza i Marii Dąbrowskiej. Ponadto minister kultury objął
też stałym patronatem serię wydawniczą „Biblioteka Narodowa”.
Być może najszczęśliwszy koniec miała kilkuletnia gehenna Wydawnictw Naukowo-Technicznych. Historia kilku ostatnich lat działalności
tej oficyny jako własności skarbu państwa pozostaje jednak najbardziej jaskrawym przykładem niekompetencji i nieumiejętności państwa w zarządzaniu podmiotami z sektora wydawniczego. Przez lata największym problemem WNT był kosztowny budynek w centrum Warszawy. Na sytuację
firmy negatywnie wpłynęło również zatrzymanie we wrześniu 2009 roku
jej ówczesnego prezesa, Bogusława Seredyńskiego, pod zarzutem działalności korupcyjnej. Nabrzmiała wokół firmy afera bezpośrednio dotyczyła
właśnie nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 2/4. Ostatecznie w listopadzie 2011 roku Ministerstwo Skarbu Państwa wszczęło postępowanie likwidacyjne majątku oficyny. W połowie stycznia 2012 roku nabywcą m.in.
praw do umów wydawniczych oficyny, jej praw autorskich i znaku towarowego została firma M-Partner Jarosław Perzyński, właściciel księgarni
internetowej Drops.pl.
Nowy właściciel w krótkim czasie utworzył firmę pod nazwą Wydawnictwo WNT Sp. z o.o., które kontynuowało główne kierunki wydawnicze
swojej poprzedniczki, już w pierwszym roku działalności wznawiając blisko 40 pozycji znanych poprzednio z oferty Wydawnictw Naukowo-Technicznych, skupiając się na przywróceniu do obiegu rynkowego najlepiej
sprzedających się tytułów z ich dorobku. W 2013 roku nakładem oficyny
ukazało się już łącznie 130 pozycji. Od 2014 roku całość sprzedaży nowej
i starej oferty (archiwum i magazyn) prowadziła firma Wydawnictwo WNT
Sp. z o.o. Jesienią 2014 roku Jarosław Perzyński został burmistrzem miasta
Sierpc. Stery firmy przejęła jego żona, Elżbieta. W 2014 roku oficyna przywróciła polskiej nauce ponad 100 tytułów książek technicznych z zasobów
zlikwidowanych Wydawnictw Naukowo-Technicznych, a całą ofertę wzbogacono również o dwanaście nowych tytułów oraz dziesięć uaktualnionych
wznowień. Były to książki z zakresu energetyki i mechaniki, ale także medycyny, zarządzania i ekonomii. Wszystkie publikacje Wydawnictwa WNT
ukazywały się równocześnie w tradycyjnej wersji drukowanej i elektronicznej, udostępnianej w serwisie Ibuk.pl oraz w kilkunastu portalach współpracujących z eLibri i Platformą Dystrybucji Wydawnictw.

Główne trendy na rynku wydawniczym

W styczniu 2016 roku prawa przysługujące Wydawnictwu WNT przejęło Wydawnictwo Naukowe PWN. Transakcja ma pozwolić WN PWN na
zwiększenie przychodów z działalności oraz ekspansję oficyny na rynku
publikacji dla profesjonalistów. Inwestycja doskonale wpisuje się w naszą filozofię propagowania uczenia się przez całe życie. Mamy nadzieję, że dzięki
wzbogaceniu oferty będziemy w tym jeszcze skuteczniejsi – uzasadnia zakup
Michał Skuba, dyrektor zarządzający Wydawnictwa Naukowego PWN92.
Spośród podmiotów wydawniczych, które do dziś pozostały pod kuratelą państwową, pozostaje jeszcze Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Już
w 2008 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiadało powstanie kompleksowego planu ochrony jego dorobku. Skomercjalizowana wcześniej oficyna została objęta wprowadzoną w życie w 2015 roku
ustawą, dającą możliwość przekształcenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, prowadzących w oparciu o posiadane zasoby działalność kulturalną, w państwowe bądź samorządowe instytucje kultury. Ostatecznie
7 stycznia 2016 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne zostało przekształcone w państwową instytucję kultury podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[[92. „WN PWN przejmuje ofertę WNT”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 20 stycznia 2016.
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Wśród niebezpieczeństw, które wiszą nad branżą wydawniczą, do najważniejszych zaliczyłbym olbrzymią sferę związaną z prawami autorskimi i piractwem w internecie oraz silnymi tendencjami, aby to piractwo zostało w jakiś sposób prawnie usankcjonowane. Zatem priorytetem jest walka o kształt
przyszłych zmian w prawie autorskim. Dalej mamy obszar związany z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w internecie i odpowiedzialności za te działania. Chodzi głównie nie o producentów czy indywidualnych
użytkowników, a o różne firmy, które pośredniczą w przepływie treści, czerpiąc z tego korzyści i walczą o to, aby przepisy usankcjonowały piractwo,
a my chcemy, aby piractwo maksymalnie ograniczyć. Druga grupa zagadnień
to samo prawo autorskie, które u nas jest najbardziej liberalne w Europie,
co powoduje, że znajdujemy się w znacznie gorszej sytuacji niż inne gałęzie
przemysłu. Tu wymieniłbym takie kwestie jak szeroki dozwolony użytek własny, zasady realizowania egzemplarza obowiązkowego, sposób finansowania
i funkcjonowania Funduszu Promocji Twórczości czy brak rekompensaty za
wypożyczenia biblioteczne – katalogował niektóre z problemów polskiego
rynku książki Włodzimierz Albin, prezes Rady Polskiej Izby Książki93.
Część z nich jest już, na szczęście, nieaktualna. W połowie 2015 roku doszło do zmiany prawa autorskiego, w wyniku której zlikwidowano wspomniany Fundusz Promocji Twórczości, na rzecz którego wydawcy mieli przez lata obowiązek przekazywać 5 proc. przychodów pochodzących
ze sprzedaży utworów, których nie obejmowała już (z uwagi na okres powstania) ochrona majątkowa prawa autorskiego, a więc przede wszystkim
klasyki literackiej. Swojego rozwiązania doczekała się także – również za
sprawą nowelizacji prawa autorskiego – kwestia rekompensat za wypożyczenia biblioteczne, czyli wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy w sprawie Public Lending Right. Dzięki przyjętym w drugiej połowie 2015 roku
rozwiązaniom prawnym, wprowadzono obowiązek ustalenia wynagrodzeń, zarówno dla autorów, jak i wydawców za wypożyczanie ich utworów
przez biblioteki publiczne. Uprawnienie do takiego wynagrodzenia zyskali
[[93. Rozmowa z Włodzimierzem Albinem, Barbarą Jóźwiak i Grzegorzem Majerowiczem,
członkami prezydium Rady Polskiej Izby Książki, „Biblioteka Analiz” nr 7/2014.
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autorzy utworów powstałych i opublikowanych w języku polskim, tłumacze utworów na język polski oraz twórcy utworów plastycznych i fotograficznych, jak również wydawcy.
Finansowanie tego projektu możliwe jest dzięki dofinansowaniu przekazywanemu przez ministra kultury ze środków Funduszu Promocji Kultury,
który z kolei zasilany będzie przez wpływy z opodatkowania działalności
hazardowej. Operatora programu na lata 2016-2020 wybrano w wyniku
konkursu, który wygrało Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright
Polska94. Operator w krótkim czasie uruchomił dedykowany temu projektowi serwis www.plr.copyrightpolska.com.pl. Pierwsza wypłata wynagrodzenia ma nastąpić do końca 2016 roku. Otrzymają ją wszystkie upoważnione podmioty, które do 31 sierpnia złożyły wymagane oświadczenia do
SAiW Copyright Polska. Wysokość należnego w danym roku wynagrodzenia określana będzie proporcjonalnie do liczby wypożyczeń egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, które są wskazane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po potrąceniu kosztów
określenia wysokości i wypłaty wynagrodzenia, 75 proc. środków zostanie przeznaczone dla twórców, natomiast 25 proc. dla wydawców. W ustawie o prawie autorskim, która szczegółowo reguluje kwestie rekompensat,
określono minimalne oraz maksymalne wynagrodzenie, które może być
wypłacone uprawnionemu w danym roku. Wynagrodzenie nie będzie więc
przysługiwało w przypadku, gdy po obliczeniu kwoty należnej uprawnionemu w danym roku okaże się, że jest ona niższa od wskazanego w ustawie minimum.
Kolejną z kwestii regulowanych nowelizacją jest tzw. dozwolony użytek.
Dotyczy to przede wszystkim pojęcia „wyjątku edukacyjnego”, czyli prawa
do bezpłatnego i nieobjętego licencją wykorzystania dzieł w procesie nauczania, takich jak: film, książka czy artykuł prasowy. Prawo do korzystania z tego wyjątku będzie przysługiwać tylko instytucjom oświatowym, jak:
przedszkola, szkoły (państwowe i prywatne), uczelnie wyższe i jednostki
naukowe. Nowelizacja wprowadziła także rozszerzenie dozwolonego użytku edukacyjnego w przypadku systemów i materiałów wykorzystywanych
w e-learningu. Ponadto w wyniku najnowszych zmian w prawie instytucje
takie jak: biblioteki, archiwa, muzea i szkoły zyskały prawo do tworzenia
cyfrowych kopii utworów w celach uzupełnienia, zachowania i ochrony
własnych zbiorów oraz dopuszczenie tzw. incydentalnego użytku utworów, rozumianego jako „wykorzystania utworów w sposób niezamierzony
i niestanowiący istotnej części przekazu”.
[[94. „Wypłaty wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 15 czerwca 2016.
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Po wielu latach oczekiwań, odpowiedniego umocowania w prawie doczekały się również tzw. utwory osierocone, pozostające poza komercyjnym użytkowaniem, przede wszystkim z powodu niemożliwości skontaktowania się z osobą lub podmiotem uprawnionym w celu uzyskania zgody
na korzystanie.
Jednocześnie nowe prawo umożliwia i normalizuje korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym (out-of-commerce) przez: archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, jednostki naukowe oraz instytucje
kultury. Podmioty te będą mogły takie utwory digitalizować i udostępniać
w internecie, na podstawie umowy licencyjnej zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania. Status dzieł out-of-commerce zyskały utwory wydane przed 1994 rokiem, niedostępne w obrocie handlowym, stacjonarnym
lub internetowym.
Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia egzemplarza obowiązkowego
oraz jego elektronicznej wersji. W zasadzie w okresie ostatnich dwóch lat
sprawa ta uległa niemal całkowitemu zabetonowaniu. Wszystko przez impas, jaki nastąpił w negocjacjach strony wydawniczej ze środowiskiem bibliotekarskim.
W pierwszej połowie 2014 roku resort kultury forsował rozwiązanie
zmian, które przewidywało ograniczenie liczby egzemplarzy obowiązkowych z 17 do 5, z czego po 2 egz. przypadałyby Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej, a jeden wojewódzkiej bibliotece publicznej właściwej
dla miejsca wydania publikacji. Pomysły te zostały jednak storpedowane
przez znaczną część środowiska bibliotekarskiego, która egzemplarz obowiązkowy traktuje w znacznej mierze jako podstawowe źródło uzupełniania księgozbiorów.
Lobby bibliotekarskie działało aktywnie także w parlamencie, czego
skutkiem był dezyderat w sprawie egzemplarza obowiązkowego, jaki latem
2014 roku przyjęła Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Znalazło się w nim m.in. takie stwierdzenie: Utrzymanie obecnego zasięgu dystrybucji egzemplarzy obowiązkowych wydaje się niezbędne ze względu na
interes publiczny, w tym interes wydawców, którzy powinni zabiegać o jak
najszerszy dostęp do własnej produkcji95.
Wskutek takiego rozwoju wydarzeń tempo prac resortu kultury w tym
zakresie wyraźnie spowolniło. W pierwszej połowie 2015 roku wznowiono je z większą dynamiką, tylko po to, by w kwietniu Centrum Legislacyjne ogłosiło rezygnację z prac nad zmianą Ustawy o egzemplarzu obowiązkowym.
[[95. Piotr Dobrołęcki „Pani minister się zdziwi”, „Biblioteka Analiz” nr 16/2014.
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Po wyborach parlamentarnych z jesieni 2015 roku środowisko wydawców wróciło do rozmów z Ministerstwem Kultury na temat potrzeby zmiany systemowej w tym zakresie.

Zmiany biznesowe
Do największych problemów i zagrożeń polskiego rynku książki należą
zjawiska takie jak:

•• znacząca utrata części przychodów ze sprzedaży oferty edukacyjnej

••
••

w związku ze zmianą systemu funkcjonowania segmentu podręczników szkolnych, w wyniku wprowadzenia darmowych z punktu widzenia rodziców i uczniów podręczników do nauczania początkowego oraz
finansowania z budżetu centralnego zakupu podręczników do pozostałych etapów nauczania ogólnego;
brak realnych perspektyw wprowadzenia regulacji rynku dystrybucji
książek zakładających wprowadzenie jednolitej ceny książki na czas
określony;
potencjalne zagrożenie zdominowaniem dystrybucji internetowej, jak
również potencjalne pojawienie się i szybka dominacja sklepu Amazon
w obszarze sprzedaży oferty książkowej przez internet.

W 2014 roku zanotowano ponad 10 proc. spadku wartości segmentu książki szkolnej. W kolejnych dwunastu miesiącach wskaźnik ten zanotował kolejny spadek, tym razem o blisko 6 proc. Na uwagę zasługuje słabsza dynamika
tego zjawiska, której przyczyn należy szukać przede wszystkim w aktywności
największych wydawców oferty edukacyjnej, którzy począwszy od połowy
2014 roku skoncentrowali się na restrukturyzacji i przeformatowaniu własnej
działalności operacyjnej zgodnie z wymogami bieżącej sytuacji na rynku. Na
narzucone przez rząd ograniczenia w obrocie ofertą podręcznikową rynek zareagował sformatowaniem oferty zgodnie z potrzebami ustanowionych przez
MEN dotacji celowych na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas
I-III szkoły podstawowej, a także dotacji na zakup podręczników i pomocy
szkolnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.
Kolejne zmiany objęły politykę handlową wydawnictw edukacyjnych,
które skoncentrowały się na zbliżeniu operacyjnym z wydawcami oferty do
nauczania języków obcych, rozwoju sprzedaży bezpośredniej oraz współpracy z firmami hurtowymi.
W rezultacie tych zmian, oprócz wydawców utratę przychodów ze sprzedaży
podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum, szczególnie silnie odczu-
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wają podmioty z sektora detalicznego, w tym przede wszystkim księgarnie niezależne działające na rynkach lokalnych. Utrata środków finansowych, które
stanowiły dotąd podstawę egzystencji znacznej części z nich, skutkuje i nadal
skutkować będzie znaczną rekonstrukcją systemu dystrybucji. Począwszy od
2014 roku z rynku zniknęło już ok.150 księgarń lokalnych, ponieważ podmioty
te – stanowiące zarazem najsłabsze ogniowa segmentu dystrybucyjnego – nie
są w stanie zrekompensować sobie utraty przychodów ze sprzedaży podręczników większym otwarciem na ofertę ogólno asortymentową, czy rozbudową
oferty dodatkowej, w tym artykułów papierniczych, które już w przeszłości
nierzadko miały znaczący udział w realizowanych przychodach.
Wprawdzie w 2016 roku wraz z zapowiadaną kolejną reformą edukacji i wprowadzeniem ośmioletniej tzw. szkoły powszechnej zamiast dwustopniowego modelu szkoły podstawowej i gimnazjum, MEN zaanonsował
również zmiany w systemie dystrybucji podręczników, poprzez rezygnację
z produkcji własnego podręcznika do klas I-III szkoły podstawowej i wprowadzenie wyboru między trzema publikacjami profesjonalnych wydawców
edukacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu dotacji na materiały szkolne dla starszych uczniów, ale szczegółów tych planów jeszcze nie znamy.
Z nieoficjalnych informacji wiadomo także, iż podczas konsultacji regionalnych, jakie MEN prowadziło przed ogłoszeniem planów zmian w edukacji, przedstawiciele resortu, w tym sama minister Anna Zalewska, dopuszczali możliwość ponownego włączenia księgarń w proces dystrybucji
podręczników finansowanych ze środków budżetu.
Przyszłość rynku książki leży w gestii decyzji konsumentów treści. Tymczasem, jak wynika z dwóch ogólnokrajowych projektów badawczych zrealizowanych pod koniec 2015 roku, grupa Polaków czytających i kupujących
książki po raz kolejny spadła poniżej 40 proc. Na oczekiwania konsumentów wymierny wpływ miało też zachowanie rynku w ostatnich latach.
W dłuższej perspektywie przyzwyczajenie czytelnika do szybkich i wysokich przecen nawet na premierową ofertę, może okazać się zabójcze dla
wielu podmiotów. Zjawisko to może przybrać rozmiary znacznie większe
niż tylko czyszczenie rynku z nadmiaru działających na nim podmiotów.
Bardziej ambitnej ofercie nie tylko coraz trudniej konkurować o względy
konsumentów, ale wręcz dotrzeć z podstawową informacją o nowościach.
Patrząc kilka lat wstecz, głównym wyzwaniem dla wydawców i sprzedawców wydawało się tworzenie nowych kanałów zbytu. Obecnie o powodzeniu tytułu nie decyduje jego ekspozycja na rynku, a relacja jego ceny do
możliwości zakupowych konsumenta. Głównym narzędziem konkurencji
jest cena książki. Wydawca, który w dniu premiery rozpoczyna sprzedaż
nowego tytułu we własnej e-księgarni nawet z rabatem 20 proc. (jeszcze kilka lat temu było to „zaledwie” 10-15 proc.), ma jednocześnie świadomość,
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że nie brakuje miejsc, w których ten sam tytuł oferowany jest z rabatem
sięgającym 30 proc. od ceny detalicznej.
Wydawca w sposób naturalny stał się obiektem ataków firm zajmujących
się sprzedażą detaliczną, zarzucających mu nieuczciwą konkurencję, choć
w rzeczywistości sam nie jest konkurencyjny wobec swoich pośredników.
Spirala obniżek cenowych została nakręcona, a internetowe porównywarki
cen sankcjonują to zjawisko jako stały element marketingu i handlu. Początkowo dotyczyło to tylko e-commerce, ale szybko ze sklepami internetowymi w szranki stanęli detaliści stacjonarni, w tym Empik.
Dochodzimy zatem do konkluzji, iż przyczynę wielu aktualnych problemów rynku wydawniczego stanowi stale malejąca grupa nabywców, którzy
na dokładkę poszukują okazji i przecen. Wielu uczestników rynku kieruje
się w stronę prostych rozwiązań, które o ile na krótszą metę wydają się zabezpieczać bieżące biznesowe funkcjonowanie, to w dłuższej perspektywie
nie tylko nie tworzą podstaw do budowy zdrowej firmy, ile wręcz skazują
ją na nieustanne działanie na granicy finansowej katastrofy. To z kolei prowadzi do kolejnej konstatacji na temat wykształcenia się wyraźnych różnic
w biznesowej strategii sektora wydawniczego i dystrybucyjnego, przede
wszystkim w zakresie marż i rentowności.
Dla wydawców priorytetem w działaniu jest utrzymywanie się w granicach rentowności operacyjnej przynajmniej w ujęciu krótkoterminowym. Zgoła inaczej wygląda obecnie sytuacja sektora detalicznego, który
w znacznie większym stopniu nastawiony jest na bieżące funkcjonowanie. Taką politykę zdaje się realizować przeważająca część podmiotów
aktywnych na rynku, jednak z kilkoma wyjątkami, nie są to jego czołowi gracze.
Sprzedaż oparta o wysokie rabaty dla klienta ostatecznego, w rezultacie
praca na minimalnej kilkuprocentowej marży, pozwala zrealizować przychód umożliwiający bieżące funkcjonowanie, a i podebrać trochę klientów konkurentowi. Dlatego wielki problem rynku stanowi dziś płynność
finansowa, a w zasadzie przedłużający się obieg pieniądza, który oddziałuje negatywnie na możliwości inwestycyjne. To już nie jest kwestia cięcia
i racjonalizacji kosztów. Obecnie rentowność ratowana jest kosztem jakości oferty wydawniczej.
W branży postępuje spadek zatrudnienia i redukcja płac, w następstwie
których w szybkim tempie obniża się jakość wydawanych książek – korekty, redakcji, tłumaczeń, układu typograficznego, materiałów ilustracyjnych itd.
Wydawcy każdego dnia mierzą się zatem z niemal niewykonalnym zadaniem zachowania płynności finansowej i rentowności, przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokiej jakości przygotowywanych treści.

Prognozy dla rynku wydawniczego

Wciąż jedną z dobrych odpowiedzi na te bolączki rynku wydaje się postulat postępującej konsolidacji, która nie musi ograniczać się wyłącznie
do wymiaru kapitałowego, a koncentrować głównie na bliższej współpracy operacyjnej.
Szansą na stabilną przyszłość mogłoby być pojawienie się kilku silnych
grup kapitałowych, prowadzących jednocześnie działalność w wielu obszarach: produkcyjnym (poligraficznym, wydawniczym, edycji cyfrowych)
oraz dystrybucyjnym (hurtowym, detalicznym i cyfrowym). Z takimi procesami mamy już do czynienia, jednak tempo powstawania takich biznesowych konglomeratów, a przede wszystkim skala prowadzonej przez nie
działalności, pozostają dalekie od oczekiwań branży.
W kolejnych latach możemy być jednak świadkami powstawania i umacniania się mniej lub bardziej rozbudowanych podmiotów łączących w sobie
szerokie kompetencje produkcyjne, sprzedażowe i teleinformatyczne. To
oczywiście nie jest proces, który da się przeprowadzić szybko i bez rynkowych konsekwencji. Realizacja takiego scenariusza musiałaby wiązać się
nieuchronnie z wystąpieniem zjawiska olbrzymiego ograniczenia oferty.
Inny scenariusz kierunków rozwoju branży książki w Polsce wiąże się
z możliwością potencjalnego wprowadzenia regulacji rynku poprzez wejście w życie tzw. ustawy o książce, zakładającej wprowadzenie formy stałej
ceny na nowości wydawnicze na określony czas i na restrykcyjnych warunkach w obszarze udzielania rabatów.
Na początku 2014 roku projekt ustawy został zaprezentowany Ministerstwu Kultury oraz skierowany do parlamentu. Zdaniem jego twórców
pomysły regulacyjne mają służyć zahamowaniu postępującej dominacji
przecen i wzmocnieniu księgarni niezależnych, których przyszłość ma być
warunkiem zachowania dostępu do książki dla społeczności lokalnych.
Realny początek prac parlamentarnych nad tym projektem przypadł
jednak dopiero na połowę 2015 roku, a latem projekt trafił pod obrady sejmowej komisji kultury, która na skutek analizy m.in. negatywnej opinii
Prokuratora Generalnego i sejmowych organów gwarantujących jakość
powstającego prawa oraz licznych wątpliwości samych posłów stwierdziła potrzebę wielu zmian w przedłożonym projekcie i powołała specjalną
podkomisję do dalszych prac nad jego treścią. Do końca kadencji Sejmu,
po kilku tygodniach i kilku posiedzeniach, podkomisja nie była w stanie
przedstawić komisji projektu, który mógłby zostać z kolei przez nią przyjęty i poddany głosowaniu.
Po jesiennych wyborach parlamentarnych i ukonstytuowaniu się nowych
władz, Polska Izba Książki podjęła nowe negocjacje z Ministerstwem Kultury w sprawie poparcia dla pomysłu regulacji rynku oraz kolejną próbę
wprowadzenia ustawy o książce przez parlament nowej kadencji.
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Analiza SWOT rynku książki w Polsce
Ujmując prognozy dotyczące rynku książki w sposób charakterystyczny dla analiz typu
SWOT, możemy wyodrębnić następujące mocne i słabe strony polskiego rynku książki
oraz związane z nimi szanse i zagrożenia:

Mocne strony:
1. Konsolidacja i koncentracja wydawnictw
– Stopniowy wzrost świadomości podmiotów działających na rynku dotyczący potencjału działań konsolidacyjnych,
zarówno w obszarze operacyjnym, jak i kapitałowym;
2. Dostępność e-tytułów
– Konsekwentny rozwój oferty tytułów dostępnych w wersji cyfrowej, zwiększenie otwartości na systemy dystrybucji
e-książek w oparciu o aktywną politykę
cenową w połączeniu z wysoką jakością
serwisu;
3. Sytuacja finansowa dużych wydawnictw
– Stosunkowo stabilna sytuacja finansowa
dużych i średnich podmiotów z segmentu wydawniczego wynikająca ze stosunkowo wysokich marż producenta oraz zabezpieczeń w postaci kapitałów własnych,
co ogranicza zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne;
4. Zdolność do elastycznej polityki w zakresie kreowania oferty wydawniczej
– Umiejętność szybkiego reagowania na
rynkowe trendy, m.in. w zakresie szybkiego wprowadzania do sprzedaży tytułów o okresowym wysokim potencjale,
a z drugiej strony ograniczenia produkcji
w reakcji na bieżącą sytuację rynkową;
5. Zróżnicowanie kanałów dystrybucji
– Powstawanie nowych oraz ewolucja już istniejących kanałów dystrybucji;
6. Bezpieczeństwo obrotu handlowego
– Wzrost bezpieczeństwa działalności handlowej w wyniku upowszechnienia komercyjnych ubezpieczeń dostaw zarówno na
linii wydawcy – dystrybutorzy, jak i dystrybutorzy – detaliści;
7. Hybrydowy charakter rynku
– Dynamiczny spadek dysproporcji między liczbą tytułów ukazujących się w wersji drukowanej i cyfrowej oraz tworzenie
synergii w obszarze promocji i sprzedaży
między poszczególnymi rodzajami produktów;
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8. Optymalizacja produkcji
– Zmiana w polityce produkcyjnej, poprzez
odejście od tradycyjnego modelu wysokiego nakładu podstawowego i efektywne zarządzanie dodrukami, a w rezultacie także
lepsza kontrola nad jakością zapasów i należności u pośredników dystrybucji oraz
zapasów w punktach sprzedaży detalicznej;
9. Druk cyfrowy
− Upowszechnienie wykorzystywania druku
cyfrowego w celu efektywniejszego i tańszego zarządzania produkcją i stokiem
magazynowym;
10. Promocja czytelnictwa
− Wzrost aktywności i stworzenie zarysu
centralnej (państwowej) polityki wsparcia i promocji czytelnictwa, m.in. poprzez
wsparcie inicjatyw społecznych i zwiększenie środków na zakupy nowości dla bibliotek;
− Włączenie bibliotek szkolnych w rządowy
program wsparcia promocji książek i czytelnictwa;
− Budżetowe wsparcie finansowe dla produkcji wydawniczej o mniej komercyjnym charakterze, ważnej z punktu widzenia polityki kulturalnej;
11. Wykorzystywanie mediów społecznościowych
– Dynamiczny wzrost aktywności promocyjnej i reklamowej w mediach społecznościowych i efektywne wykorzystywanie
dostępnych technologii informacyjnych;
12. Zmiany w regulowaniu płatności
– Stopniowe upowszechnianie się nowych
zasad rozliczeń między dostawcami a detalistami, m.in. w oparciu o raporty z kas
fiskalnych, co powoduje wprowadzenie
rozliczeń za realnie dokonaną sprzedaż;
13. Rozwój kontaktów biznesowych z partnerami
zewnętrznymi
– Wzrost merytorycznych i technologicznych powiązań z wydawcami innych mediów, dostawcami usług elektronicznych
oraz partnerami biznesowymi innych proweniencji;

16. Systemy przepływu informacji i dokumentów
– Rozwój komercyjnych (biznesowych) systemów informacji o książce drukowanej
i cyfrowej (bieżącej ofercie dostępnej na
rynku) oraz cyfrowych narzędzi optymalizujących wymianę dokumentów wspierających współpracę handlową.
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15. Otwartość na nowe rozwiązania poligraficzne
− Stałe poszukiwanie nowych rozwiązań
z obszarów technologii poligraficznej,
w celu optymalizacji kosztów produkcji

wydań papierowych, zwiększenia efektywności biznesowej i odpowiadania na
wyzwania współczesności związane m.in.
z ochroną środowiska;
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Optymalizacja produkcji



Druk cyfrowy
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14. Doświadczenie z partnerami zagranicznymi
– Aktywna polityka państwa w zakresie promocji polskiej produkcji książkowej za
granicą oraz wzrost doświadczenia polskich wydawców w kontaktach z partnerami z rynku globalnego, zwłaszcza w zakresie zakupu i sprzedaży licencji;
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Lp

Czynnik

Waga

Ocena

1

Konsolidacja i koncentracja wydawnictw

0,09

4

0,36

2

Dostępność e-tytułów

0,09

4

0,36

3

Sytuacja finansowa dużych wydawnictw

0,09

4

0,36

4

Zdolność do elastycznej polityki w zakresie kreowania oferty wydawniczej

0,09

4

0,36

5

Zróżnicowanie kanałów dystrybucji

0,09

3

0,27

6

Bezpieczeństwo obrotu handlowego

0,09

2

0,18

7

Hybrydowy charakter rynku

0,05

3

0,15

8

Optymalizacja produkcji

0,05

4

0,20

9

Druk cyfrowy

0,05

4

0,20

10

Promocja czytelnictwa

0,05

3

0,15

11

Wykorzystywanie mediów społecznościowych

0,05

3

0,15

12

Zmiany w regulowaniu płatności

0,05

2

0,10

13

Rozwój kontaktów biznesowych z partnerami zewnętrznymi

0,05

3

0,15

14

Doświadczenie z partnerami zagranicznymi

0,05

4

0,20

15

Otwartość na nowe rozwiązania poligraficzne

0,03

1

0,03

16

Systemy przepływu informacji i dokumentów

0,03

1

Razem

1,00

Konsolidacja
i koncentracja
Systemy przepływu
wydawnictw
informacji
i dokumentów 1,00
0,90
Otwartość na nowe
0,80
rozwiązania
0,70
poligraficzne
0,60
Doświadczenie
0,50
z partnerami
0,40
zagranicznymi
0,30
0,20
Rozwój kontaktów
0,10
biznesowych
0,00
z partnerami
zewnętrznymi

0,03
3,25

Dostępność
e-tytułów
Sytuacja finansowa
dużych wydawnictw
Zdolność do elastycznej
polityki w zakresie
kreowania oferty
Zróżnicowanie
kanałów dystrybucji
Bezpieczeństwo
obrotu handlowego

Zmiany w regulowaniu
płatności
Wykorzystywanie mediów
społecznościowych
Promocja czytelnictwa
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Wynik

Mocne strony

Hybrydowy charakter rynku

Druk cyfrowy

Optymalizacja produkcji

1. Kanibalizacja sprzedaży w każdym ogniwie
łańcucha
– Postępujący monopol nadmiernego rabatowania sprzedaży jako podstawowego narzędzia polityki handlowej i promocyjnej
w każdym z sektorów: wydawniczym-hurtowym-detalicznym;
2. Kurcząca się grupa docelowa
− Niewielka i jednocześnie przejawiająca silne
tendencje zniżkowe bazowa grupa docelowa
o stale zmniejszającej się mocy nabywczej;
− Brak kulturowych podstaw do budowy silnej społeczności czytelniczej; brak potrzeby i nawyku czytania, jako podstawowego
narzędzia pozyskiwania informacji i wiedzy w celu zwiększania własnych kompetencji cywilizacyjnych;
3. Brak regulacji prawnych dystrybucji
– Brak regulacji prawnych w efektywny sposób porządkujących zasady dystrybucji
książek;
4. Wydłużanie terminów należności wydawniczych
– Stale wydłużający się cykl obiegu gotówki
na rynku – na linii detalista – hurtownik
– wydawca;
5. Niedostatek kapitału obrotowego
– Permanentny niedostatek kapitału obrotowego w małych wydawnictwach oraz
w większości firm dystrybucyjnych;
6. Niekontrolowany wzrost rabatów dystrybucyjnych
– Nieuzasadniony poziom oczekiwań rabatowych ze strony hurtowni i detalistów,
niewspółmierny do korzyści biznesowych wzrost kosztów dystrybucji i promocji w miejscu sprzedaży;
– Utrzymujące się nierówności w zakresie
wysokości rabatów dystrybucyjnych dla
różnych kanałów sprzedaży, co skutkuje
wzrostem nieuczciwej konkurencji i ograniczeniem dostępności oferty książkowej
na rynkach lokalnych;
7. Wzrost poziomu przeterminowanych płatności
– Regularnie powracające zastoje w płatnościach na linii detaliści – hurtownicy – wydawcy lub detaliści – wydawcy
– Stopniowy wzrost poziomu zadłużenia
podmiotów z segmentu detalicznego wobec dostawców;
8. Trudności w uzyskaniu kredytu
– Niska ocena bezpieczeństwa i rentowności biznesu wydawniczego wpływająca na

trudności w pozyskaniu kredytu (zwłaszcza obrotowego) bankowego;
9. Wzrost cen książek
− Sztuczny wzrost cen książek napędzany
postępującym trendem wzrostowym w zakresie rabatów udzielanych klientom ostatecznym;
10. Ekspansja e-commerce
− Szybki wzrost obrotów internetowych detalistów napędzany w największym stopniu agresywną polityką rabatową, która
skutkuje masowym „przepływem” klientów z handlu stacjonarnego do internetu;
11. Relatywnie wysokie ceny książek
– Poziom podstawowych cen książek porównywalny z zachodnioeuropejskimi
– w ocenie opinii publicznej zbyt wysoki
w stosunku do przeciętnych zarobków;
12. Zróżnicowany VAT różnych form książki
– Zróżnicowanie stawek podatku VAT na
różne formy książki (5 proc. na publikacje
drukowane i 23 proc. na elektroniczne);
13. Bezpłatna nielegalna dystrybucja treści w internecie
– Sztucznie zawyżone – przez 23 proc. VAT –
koszty wydań cyfrowych ograniczają tempo rozwoju komercyjnej dystrybucji publikacji cyfrowych, jednocześnie promując
rynek nieformalnej dystrybucji treści udostępnianych bezpłatnie, bez zgody właścicieli praw;

Prognozy dla rynku wydawniczego

Słabe strony:

14. Nadprodukcja wydawnicza
– Postępująca, w stosunku do efektywności
systemów i narzędzi zbytu, nadprodukcja
wydawnicza, zwłaszcza w zakresie liczby
tytułów wprowadzanych do obiegu handlowego;
15. Spadek poziomu edytorskiego i merytorycznego
– Drastyczne obniżenie się poziomu merytorycznego i edytorskiego produkcji książkowej wprowadzanej do sprzedaży jako rezultatu obniżania kosztów prowadzonej
działalności biznesowej;
16. Wysoki poziom nieautoryzowanej reprografii
− Utrzymujące się na wysokim poziomie zjawisko nieuprawnionej reprografii, zwłaszcza w sektorze publikacji specjalistycznych
i edukacyjnych, które ogranicza biznesową
efektywność sprzedaży treści chronionych
prawnie.
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Ocena

Słabe strony
1

Kanibalizacja sprzedaży w każdym ogniwie łańcucha

2

Kurcząca się grupa docelowa

3

Brak regulacji prawnych dystrybucji

4

Wydłużanie terminów należności wydawniczych

5

Niedostatek kapitału obrotowego



6

Niekontrolowany wzrost rabatów dystrybucyjnych



7

Wzrost poziomu przeterminowanych płatności

8

Trudności w uzyskaniu kredytu



9

Wzrost cen książek



10

Ekspansja e-commerce

11

Relatywnie wysokie ceny książek

12

Zróżnicowany VAT różnych form książki

13

Bezpłatna nielegalna dystrybucja treści w internecie

14

Nadprodukcja wydawnicza

15

Spadek poziomu edytorskiego i merytorycznego

16

Wysoki poziom nieautoryzowanej reprografii












































Czynnik

Waga

Ocena

Wynik

Słabe strony
1

Kanibalizacja sprzedaży w każdym ogniwie łańcucha

0,10

4

0,40

2

Kurcząca się grupa docelowa

0,10

5

0,50

3

Brak regulacji prawnych dystrybucji

0,09

4

0,36

4

Wydłużanie terminów należności wydawniczych

0,09

5

0,45

5

Niedostatek kapitału obrotowego

0,09

3

0,27

6

Niekontrolowany wzrost rabatów dystrybucyjnych

0,09

3

0,27

7

Wzrost poziomu przeterminowanych płatności

0,09

2

0,18

8

Trudności w uzyskaniu kredytu

0,05

3

0,15

9

Wzrost cen książek

0,04

3

0,12

Ekspansja e-commerce

0,04

2

0,08

10
11

Relatywnie wysokie ceny książek

0,04

3

0,12

12

Zróżnicowany VAT różnych form książki

0,04

2

0,08

13

Bezpłatna nielegalna dystrybucja treści w internecie

0,04

3

0,12

14

Nadprodukcja wydawnicza

0,04

4

0,16

15

Spadek poziomu edytorskiego i merytorycznego

0,04

2

0,08

16

Wysoki poziom nieautoryzowanej reprografii

0,02

3

0,06

Razem

1,00

Wysoki poziom
nieautoryzowanej
reprografii
Spadek poziomu
edytorskiego
i merytorycznego
Nadprodukcja
wydawnicza
Bezpłatna
nielegalna
dystrybucja
treści
w internecie

Kanibalizacja sprzedaży
w każdym ogniwie
łańcucha
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

3,40

Kurcząca się
grupa docelowa

Prognozy dla rynku wydawniczego

Lp

Brak regulacji
prawnych dystrybucji
Wydłużanie
terminów
należności
wydawniczych
Niedostatek
kapitału
obrotowego
Niekontrolowany
wzrost rabatów
dystrybucyjnych

Zróżnicowany
VAT różnych
form książki

Wzrost poziomu
przeterminowanych
płatności

Relatywnie
wysokie
ceny książek
Ekspansja
e-commerce

Wzrost cen książek

Trudności
w uzyskaniu kredytu
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Szanse:
1. Zmiana polityki państwa w obszarze edukacji
− Zapowiadana zmiana polityki państwa
w zakresie funkcjonowania podręczników
szkolnych, poprzez przywrócenie profesjonalnych wydawców podręcznikowych
jako podstawowych dostawców treści edukacyjnych;
2. Zaangażowanie państwa w upowszechnianie
książki
− Konkretna i scentralizowana polityka państwa w zakresie wsparcia książki i czytelnictwa, w tym poprzez wieloletnie systemy
instytucjonalnych zakupów książek do bibliotek;
3. Rozwój niszowych wydawnictw i księgarń
– Małe wydawnictwa i księgarnie dzięki
unikalności oferty i klimatu prowadzonej działalności mogą w sposób efektywny budować wokół siebie aktywne
i wierne grupy konsumentów, zwłaszcza
w ośrodkach lokalnych, ograniczając tym
samym ekspansję detalistów internetowych;
4. Dywersyfikacja wykorzystywania treści
– Powiązania biznesowe z dużymi koncernami medialnymi, możliwość dostarczania treści dla innych niż książki nośników
kultury;
5. Ewolucja segmentu wydawnictw edukacyjnych
− Rozwój segmentu publikacji do kształcenia pozaszkolnego, jako rezultat renacjonalizacji części rynku publikacji
szkolnych oraz oparcie finansowania zakupów oferty szkolnej na dotacjach państwowych;
− Aktywność kapitałowa wydawnictw edukacyjnych w zakresie poszerzania kompetencji i narzędzi do biznesowej eksploracji
branży nauczania języków obcych;
− Rozwój oferty edukacyjnej dla szkolnictwa
zawodowego;
6. Dostępność oferty w internecie
– Dynamiczny wzrost dostępności szerokiej oferty książek (nowości i back katalog
w wersji cyfrowej) w internecie;
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7. Rozwój sprzedaży oferty cyfrowej klientom
instytucjonalnym
− Rozwój sprzedaży e-wydań klientom instytucjonalnym, w tym bibliotekom publicznym i specjalistycznym;
8. Konsolidacja segmentu dystrybucyjnego
− Kapitałowe i operacyjne zbliżanie się
firm hurtowych i detalicznych;
9. Niskie ceny produkcji poligraficznej
– Konkurencja na rynku usług poligrafii
dziełowej sprzyja utrzymaniu się trendu niskich poziomów cen druku;
10. Funkcjonowanie społeczności konsumenckich
w sieci
− Rozwój cyfrowych platform wspierających wymianę rekomendacji czytelniczych
i dystrybucję komunikatów promocyjnych
oferty książkowej;
11. Spadek kosztów produkcji niskonakładowych
– Rozwój technologii poligraficznych – coraz mniejsze koszty produkcji książek będące szansą dla rozwoju segmentów publikacji niskonakładowych;
12. Rozwój self-publishingu
− Stopniowy rozwój niezależnej oferty i dystrybucji, funkcjonującej na marginesie komercyjnego rynku sprzedaży książek;
13. Digitalizacja jako narzędzie ograniczenia kosztów
– Digitalizacja – niższe koszty produkcji
i dystrybucji oferty wydawniczej;
14. Fundusze unijne na innowacyjne projekty
– Możliwość pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój działalności biznesowej,
przede wszystkim w obszarze produkcji poligraficznej i cyfrowej, operacyjnego zarządzania procesami biznesowymi
i rozwoju kompetencji poprzez szkolenia;
15. Rozwój oferty i stworzenie koniunktury na wartościową książkę
− Świadomy zwrot konsumentów w kierunku publikacji o wysokiej wartości estetycznej i merytorycznej.
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1

niska

bardzo słaba

3

średnia

średnio słaba

4

wysoka

przeciętna

5

średnio mocna

Czynnik

bardzo mocna

Lp

Waga

Szanse
1

Zmiana polityki państwa w obszarze edukacji

2

Zaangażowanie państwa w upowszechnianie
książki

3

Rozwój niszowych wydawnictw i księgarń



4

Dywersyfikacja wykorzystywania treści



5

Ewolucja segmentu wydawnictw edukacyjnych

6

Dostępność oferty w internecie

7

Rozwój sprzedaży oferty cyfrowej klientom
instytucjonalnym

8

Konsolidacja segmentu dystrybucyjnego

9

Niskie ceny produkcji poligraficznej

10




11

Spadek kosztów produkcji niskonakładowych
Rozwój self-publishingu

13

Digitalizacja jako narzędzie ograniczenia
kosztów























Funkcjonowanie społeczności konsumenckich
w sieci

12














Prognozy dla rynku wydawniczego

Ocena



14

Fundusze unijne na innowacyjne projekty





15

Rozwój oferty i stworzenie koniunktury na
wartościową książkę
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Lp

Czynnik

Waga

Ocena

1

Zmiana polityki państwa w obszarze edukacji

0,14

1

0,14

2

Zaangażowanie państwa w upowszechnianie książki

0,07

3

0,21

3

Rozwój niszowych wydawnictw i księgarń

0,07

4

0,28

4

Dywersyfikacja wykorzystywania treści

0,07

4

0,28

5

Ewolucja segmentu wydawnictw edukacyjnych

0,07

2

0,14

6

Dostępność oferty w internecie

0,07

4

0,28

7

Rozwój sprzedaży oferty cyfrowej klientom instytucjonalnym

0,07

2

0,14

8

Konsolidacja segmentu dystrybucyjnego

0,07

2

0,14

9

Niskie ceny produkcji poligraficznej

0,07

5

0,35

10

Funkcjonowanie społeczności konsumenckich w sieci

0,07

1

0,07

11

Spadek kosztów produkcji niskonakładowych

0,07

5

0,35

12

Rozwój self-publishingu

0,04

1

0,04

13

Digitalizacja jako narzędzie ograniczenia kosztów

0,04

4

0,16

14

Fundusze unijne na innowacyjne projekty

0,04

1

0,04

Rozwój oferty i stworzenie koniunktury na wartościową książkę

0,04

1

Razem

1,00

15

Rozwój oferty
i stworzenie koniunktury
na wartościową książkę
Fundusze unijne
na innowacyjne projekty
Digitalizacja
jako narzędzie
ograniczenia
kosztów
Rozwój
self-publishingu

Zmiana polityki państwa
w obszarze edukacji
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,04
2,66

Zaangażowanie państwa
w upowszechnianie książki
Rozwój niszowych
wydawnictw i księgarń

Dywersyfikacja
wykorzystywania
treści
Ewolucja
segmentu
wydawnictw
edukacyjnych

Spadek kosztów
produkcji
niskonakładowych

Dostępność oferty
w internecie

Rozwój oferty cyfrowej
klientom instytucjonalnym

Funkcjonowanie społeczności
konsumenckich w sieci
Konsolidacja segmentu
dystrybucyjnego
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Wynik

Szanse

Niskie ceny
produkcji poligraficznej

1. Dominacja walki cenowej
− Utrzymanie długofalowej polityki opartej
na wysokich promocjach negatywnie wpływa na wynik finansowy prowadzonej działalności i destabilizuje płynność finansową,
zwłaszcza w sektorze dystrybucyjnym;
2. Podaż taniej książki
– Nadprodukcja – duża podaż taniej książki
zahamuje wydania i sprzedaż nowych tytułów;
3. Upadłość niezależnych detalistów
– Utrata płynności finansowej księgarń niezależnych w wyniku wyniszczającej walki
cenowej, spowodowanej nadmiernym poziomem zróżnicowania warunków handlowych
dla poszczególnych grup odbiorców;
– Utrata znaczącej części przychodów przez
detalistów (zwłaszcza księgarnie indywidualne) w wyniku zmian zasad dystrybucji
podręczników szkolnych i wprowadzenia
dotacji celowych na zakup podręczników
i pomocy dydaktycznych;
– Masowe upadłości księgarń niezależnych;
4. Wydłużanie terminów płatności
– Wydłużanie się obiegu pieniądza na rynku może skutkować licznymi upadkami,
zwłaszcza mniejszych firm w każdym z segmentów rynku książki;
5. Poziom czytelnictwa
– Relatywnie niski – w skali europejskiej – poziom deklarowanego czytelnictwa i zakupów
książek;

6. Tolerancja państwa dla „szarej strefy” w internecie
– Brak wsparcia instytucji państwa i efektywnego prawodawstwa wobec rozwoju systemów nieformalnej dystrybucji treści w internecie;
7. Opór czytelników przed ujednoliceniem cen książek
– Przewartościowanie różnych form dystrybucji tej samej treści – opór konsumentów
przed ujednolicaniem cen książek papierowych i elektronicznych;
8. Globalizacja i koncentracja dystrybucji
– Potencjalna ekspansja globalnych liderów
sprzedaży internetowej na polskim rynku
e-commerce;
– Koncentracja dystrybucji treści w rękach
ogólnoświatowych potentatów (Google,
Amazon, Apple);
9. Spadek nakładów i wzrost cen
– Dalszy znaczący spadek nakładów, przy jednoczesnym wzroście cen książek;

Prognozy dla rynku wydawniczego

Zagrożenia:

10. Wzrost zainteresowania młodych pokoleń pozawydawniczymi produktami kultury i narzędziami komunikacji
– Zagrożenia makroekonomiczne i ogólnocywilizacyjne;
– Spadek zainteresowania książką wśród młodzieży, nierówna konkurencja z innymi mediami.
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2

1

niska

bardzo słaba

3

średnia

średnio słaba

4

wysoka

przeciętna

5
Zagrożenia
1

Dominacja walki cenowej



2

Podaż taniej książki



3

Upadłość niezależnych detalistów

4

Wydłużanie terminów płatności











5

Poziom czytelnictwa

6

Tolerancja państwa dla „szarej strefy” w internecie

7

Opór czytelników przed ujednoliceniem cen książek

8

Globalizacja i koncentracja dystrybucji





9

Spadek nakładów i wzrost cen





Wzrost zainteresowania młodych pokoleń
pozawydawniczymi produktami kultury i narzędziami
komunikacji



10
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Czynnik

średnio mocna

Lp

Waga

bardzo mocna
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Ocena











Czynnik

Waga

Ocena

Wynik
0,42

Zagrożenia
1

Dominacja walki cenowej

0,14

3

2

Podaż taniej książki

0,14

3

0,42

3

Upadłość niezależnych detalistów

0,14

2

0,28

4

Wydłużanie terminów płatności

0,14

4

0,56

5

Poziom czytelnictwa

0,08

4

0,32

6

Tolerancja państwa dla „szarej strefy” w internecie

0,08

3

0,24

7

Opór czytelników przed ujednoliceniem cen książek

0,08

2

0,16

8

Globalizacja i koncentracja dystrybucji

0,08

3

0,24

9
10

Spadek nakładów i wzrost cen

0,08

3

0,24

Wzrost zainteresowania młodych pokoleń pozawydawniczymi produktami
kultury i narzędziami komunikacji

0,04

3

0,12

Razem

1,00

Wzrost zainteresowania
młodych pokoleń
pozawydawniczymi
produktami kultury
i narzędziami komunikacji

Spadek nakładów
i wzrost cen

3,00

Dominacja walki cenowej
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Podaż taniej książki

Prognozy dla rynku wydawniczego

Lp

Upadłość
niezależnych
detalistów

Wydłużanie
terminów
płatności

Globalizacja
i koncentracja
dystrybucji

Opór czytelników przed
ujednoliceniem cen książek

Poziom czytelnictwa
Tolerancja państwa dla
„szarej strefy” w internecie
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Komentarz do analizy SWOT rynku książki w Polsce 2016
1. Wartość „mocnych stron” wynosi 3,25,
„słabych stron” wynosi 3,40. Oznacza to,
że w wewnętrznej sytuacji rynku książki słabości przeważają nad jego atutami.
W stosunku do roku ubiegłego różnica jest
na podobnym poziomie.
2. Wartość „szans” z otoczenia zewnętrznego rynku książki wynosi 2,66, „zagrożenia” mają wartość 3,00. Występuje przewaga zagrożeń nad szansami tak jak w roku
ubiegłym, ale szanse lekko wzrosły, natomiast znacznie spadły zagrożenia.
3. Układ, że „strony słabe” przeważają nad
„stronami mocnymi” oraz „szanse” są
mniejsze niż „zagrożenia”, preferuje stosowanie dla branży strategii typu „mini-mini”. Jest to sytuacja, w której należy
podejmować działania „na przetrwanie”.
Należy zmniejszać (poprawiać) niedociągnięcia w sytuacji wewnętrznej oraz monitorować i przygotowywać się na wystąpienie zagrożeń.
4. W „słabych stronach” należy zająć się
tymi czynnikami, które przede wszystkim mają wysoką wagę oraz wysoką ocenę, należy dążyć do sytuacji, w której te
oceny mogły być niższe. Przekładając to
na wskazania dla konkretnych działań,
należałoby:
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•• Prowadzić działania zatrzymujące,
a może zwiększające grupę docelową
(marketing, lepsza dystrybucja, docieranie do najmłodszych),
•• Dążyć do skrócenia terminów należności wydawniczych,
•• Dążyć do zmniejszenia kanibalizacji
w sprzedaży,
•• Lobbować na rzecz opracowania nowych regulacji prawnych w obszarze
dystrybucji.
5. W „zagrożeniach” również należy zająć się
tymi czynnikami, które mają wysoką wagę
oraz wysokie oceny, trzeba dążyć do sytuacji, w której zagrożenia będą likwidowane, a przynajmniej zmniejszane. Przekładając to na wskazania dla konkretnych
działań, należałoby:
•• Dążyć do skrócenia terminów płatności,
•• Zatrzymać walkę cenową,
•• Ustalić nowe zasady i zmniejszyć podaż
taniej książki,
•• Zwiększać poziom czytelnictwa,
•• Pojawiły się inne dominujące zagrożenia w stosunku do lat ubiegłych.
6. Ogólny wniosek w stosunku do lat ubiegłych jest dalej pesymistyczny, ale może trochę mniej niż poprzednio.
Bernard Jóźwiak

W podobnym ujęciu przedstawić można zagadnienia dotyczące przyszłości książki.

Mocne strony:
1. Potencjał sprzedaży internetowej
– Niemal nieograniczona możliwość prezentacji dzieł w formacie papierowym
i cyfrowym niezależnie od okresu „życia
na rynku”; efektywna alternatywa wobec
problemu „drogiej półki” wystawienniczej
w miejscu sprzedaży stacjonarnej;

3. Otwarty dostęp do wiedzy
– Szybki i nieograniczony dostęp do wiedzy
oraz błyskawiczna wymiana informacji;

2. Swoboda w tworzeniu społeczności wokół
książki
– Otwartość i swoboda budowania społeczności wokół książki, w tym niekomercyjnych systemów wymiany rekomendacji

4. Relatywnie niskie koszty przetwarzania plików
dzieł kulturalnych
– Niskie koszty przechowywania, powielania i dystrybucji dzieł kulturalnych w formie pliku.

książkowych, a jednocześnie intensywnie
eksplorowanych przez wydawców platform informacyjno-promocyjnych;

3
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niska

bardzo słaba
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średnia
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5

wysoka
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Czynnik

średnio mocna

Lp

Waga

bardzo mocna

Ocena

Prognozy dla rynku wydawniczego

Analiza SWOT dotycząca przyszłości książki

Mocne strony
1

Potencjał sprzedaży internetowej

2

Swoboda w tworzeniu społeczności wokół książki

3

Otwarty dostęp do wiedzy

4

Relatywnie niskie koszty przetwarzania plików dzieł
kulturalnych
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Lp

Czynnik

Ocena

Wynik

1

Potencjał sprzedaży internetowej

0,28

4

1,12

2

Swoboda w tworzeniu społeczności wokół książki

0,28

3

0,84

3

Otwarty dostęp do wiedzy

0,28

5

1,40

4

Relatywnie niskie koszty przetwarzania plików dzieł kulturalnych

0,16

4

0,64

Razem

1,00

4,00

Potencjał sprzedaży
internetowej
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
Relatywnie niskie koszty
przetwarzania plików
dzieł kulturalnych

0,20
0,00

Otwarty dostęp do wiedzy
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Waga
Mocne strony

Swoboda
w tworzeniu
społeczności
wokół książki

1. Cena „siłą napędową” sprzedaży
– Nadmierne wykorzystanie ceny, jako
głównego narzędzia kreującego sprzedaż
książek;

–

2. Oczekiwanie niskiej ceny przez konsumentów
– Mniejsze niż w przypadku produkcji drukowanej koszty wytworzenia i powielania
utworów stymulują nadmierne oczekiwania konsumentów wobec cen produktów
cyfrowych;

Konsument, w nadmiarze informacji i tytułów dostępnych w rynkowej ofercie,
jednocześnie pozbawiony efektywnych
narzędzi często nie dociera do informacji o znacznej części wydawanych publikacji;

5. Upowszechnienie systemów wydawniczych
– Postępująca dostępność technologii wydawniczych przyczynia się do wzrostu
oferty o coraz słabszej wartości merytorycznej i estetycznej;

3. Dostęp do treści nieautoryzowanych
– Łatwość pozyskiwania i wymiany cyfrowych dóbr kultury sprawia, że ludzie nie
chcą płacić za wytwory chronione prawem
autorskim;

6. Brak materialnej aury książki papierowej
– Brak materialnej postaci książki odziera ją z „magii” i takich jej cech estetycznych (oraz fizycznych) jak: dobór papieru, oprawy, szycia, klejenia, zapachu,
ciężaru.

bardzo słaba

4

3

2

1

niska

średnio słaba

5

wysoka

przeciętna

Czynnik

średnio mocna

Lp

Waga

bardzo mocna

Ocena

średnia

4. Nadmiar oferty negatywnym bodźcem sprzedażowym

Prognozy dla rynku wydawniczego

Słabe strony:

Słabe strony
1

Cena „siłą napędową” sprzedaży





2

Oczekiwanie niskiej ceny przez konsumentów





3

Dostęp do treści nieautoryzowanych

4

Nadmiar oferty negatywnym bodźcem sprzedażowym

5

Upowszechnienie systemów wydawniczych

6

Brak materialnej aury książki papierowej
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Lp

Czynnik

Waga

Ocena

Wynik

Słabe strony
1

Cena „siłą napędową” sprzedaży

0,29

3

0,87

2

Oczekiwanie niskiej ceny przez konsumentów

0,29

3

0,87

3

Dostęp do treści nieautoryzowanych

0,14

4

0,56

4

Nadmiar oferty negatywnym bodźcem sprzedażowym

0,14

2

0,28

5

Upowszechnienie systemów wydawniczych

0,07

2

0,14

6

Brak materialnej aury książki papierowej

0,07

4

0,28

Razem

1,00

3,00

Cena „siłą napędową”
sprzedaży
1,40
1,20
1,00
Brak materialnej
aury książki
papierowej

0,80
0,60
0,40

Oczekiwanie
niskiej
ceny przez
konsumentów

0,20
0,00

Upowszechnienie
systemów
wydawniczych

Dostęp do treści
nieautoryzowanych

Nadmiar oferty negatywnym
bodźcem sprzedażowym
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1. Rozwój technologiczny zapewnia lepszą dystrybucję
– Rozwój technologii komunikacyjnych pozwala na oferowanie konsumentom szybszego oraz lepszego jakościowo serwisu
w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów fizycznych i cyfrowych;
2. Nowoczesne aplikacje uatrakcyjniają zakup
– Nowatorskie aplikacje to szybki, mobilny
dostęp do posiadanych treści cyfrowych
i legalna alternatywa dla pirackiego obrotu treściami;
3. Urządzenia mobilne zapewniają nowe możliwości
– Nowoczesne urządzenia mobilne tworzą
nowe możliwości w zakresie pozyskiwania, przechowywania i percepcji treści;
4. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb konsumentów
– Nowoczesne technologie pozwalają optymalizować poziom świadczonych usług
i oferowanych produktów, m.in. poprzez
ich daleko posuniętą personalizację i przystosowanie do indywidualnych potrzeb
odbiorcy;
5. Globalizacja likwiduje bariery przetwarzania
dóbr
– Dzięki postępującej globalizacji gospodarki i obiegu dóbr, w tym dóbr kultury, nie ma znaczenia miejsce ich powstania a chęć posiadania nie jest ograniczona
przez czynniki geograficzne;

6. Dystrybucja do klientów instytucjonalnych
− Rozwój sprzedaży do klientów instytucjonalnych, na przykład bibliotek, pozwala poszerzyć grupę konsumentów danego
utworu o odbiorców, którzy z powodów
ekonomicznych pozostają zazwyczaj poza obiegiem komercyjnym (transakcyjnym);
7. Systemy subskrypcji ułatwiają dostęp do legalnych treści
– Systemy sprzedaży oparte na modelu
subskrypcyjnym, zapewniające możliwość taniego i legalnego dostępu do treści cyfrowych, mogą stanowić atrakcyjną
alternatywę wobec systemów pozyskiwania nieautoryzowanych treści niższej jakości;
8. Ewolucja zawodów technologii tradycyjnie analogowych
– Zmiany technologiczne i cywilizacyjne
oznaczają konieczność zmiany modelu,
w tym poszerzania kompetencji przedstawicieli wielu zawodów związanych z kulturą analogową (drukarz, księgarz, bibliotekarz itp.);

Prognozy dla rynku wydawniczego

Szanse:

9. Rozwój nowych „zawodów” w obszarze produktów intelektualnych
– Wzrost profesjonalizacji nowych aktywności w obszarze informacji o produktach
intelektualnych i kulturalnych, w efekcie
wykształcenie się nowych quasi zawodów,
jak bloger książkowy.
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Ocena

Szanse

1

Rozwój technologiczny zapewnia lepszą dystrybucję

2

Nowoczesne aplikacje uatrakcyjniają zakup

3

Urządzenia mobilne zapewniają nowe możliwości

4

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb konsumentów

5

Globalizacja likwiduje bariery przetwarzania dóbr

6

Dystrybucja do klientów instytucjonalnych

7

Systemy subskrypcji ułatwiają dostęp do legalnych treści

8

Ewolucja zawodów technologii tradycyjnie analogowych

9

Rozwój nowych „zawodów” w obszarze produktów
intelektualnych































Czynnik

Waga

Ocena

Wynik

0,88

Szanse
1

Rozwój technologiczny zapewnia lepszą dystrybucję

0,22

4

2

Nowoczesne aplikacje uatrakcyjniają zakup

0,11

3

0,33

3

Urządzenia mobilne zapewniają nowe możliwości

0,11

4

0,44

4

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb konsumentów

0,11

2

0,22

5

Globalizacja likwiduje bariery przetwarzania dóbr

0,11

5

0,55

6

Dystrybucja do klientów instytucjonalnych

0,11

1

0,11

7

Systemy subskrypcji ułatwiają dostęp do legalnych treści

0,11

2

0,22

8

Ewolucja zawodów technologii tradycyjnie analogowych

0,06

3

0,18

9

Rozwój nowych „zawodów” w obszarze produktów intelektualnych

0,06

1

0,06

Razem

1,00

2,99

Rozwój technologiczny
zapewnia lepszą dystrybucję
Rozwój nowych „zawodów”
w obszarze produktów
intelektualnych

1,40
1,20
1,00

Nowoczesne aplikacje
uatrakcyjniają zakup

0,80
0,60
Ewolucja zawodów
technologii tradycyjnie
analogowych

0,40
0,20
0,00

Systemy subskrypcji ułatwiają
dostęp do legalnych treści

Urządzenia mobilne
zapewniają nowe
możliwości

Prognozy dla rynku wydawniczego

Lp

Zaspokajanie
indywidualnych
potrzeb konsumentów

Dystrybucja do klientów
Globalizacja likwiduje
instytucjonalnych
bariery przetwarzania dóbr
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2. Wymiana treści a prawa twórców
– Dostępne pozornie nieodpłatnie cyfrowe platformy i systemy nieautoryzowanej
wymiany treści stają się narzędziem służącym pomijaniu autorów w procesie finansowego honorowania wysiłku twórczego;
3. Monopolizacja internetu niesie niebezpieczeństwo manipulacji
– Internet podlega monopolizacji przez potentatów e-commerce, jak Google, Apple,
Amazon czy Microsoft, które dostarczają
coraz więcej usług i informacji, jednocześnie zyskując możliwość tworzenia mód,

sterowania popytem i kontrolowania
rynków;
4. Ruch Open Source utrudnia sprzedaż produktów intelektualnych
– Istnienie Ruchu Open Source nastawionego na „produkcję” darmowych treści sprawia, że coraz trudniej prowadzić efektywną sprzedaż produktów intelektualnych,
z uwzględnieniem finansowej gratyfikacji
dla twórcy;
5. Homogenizacja kultury utrudnia ocenę wartości informacji
– Homogenizacja kultury znacząco utrudnia identyfikację i rozróżnienie treści pod
względem wartości merytorycznej i estetycznej;
6. Utrata prestiżu twórców i profesjonalistów rynku książki
– Dalsza utrata prestiżu twórcy, krytyka, redaktora czy producenta.

średnio słaba

bardzo słaba

5

4

3

2

1

wysoka

przeciętna

Czynnik

średnio mocna

Lp

Waga

bardzo mocna

Ocena

niska

1. Otwartość sieci jej słabością w ochronie przed
atakami
– Otwartość sieci sprawia, że przechowywane w niej informacje zagrożone są atakiem
ze strony wirusów lub osób zainteresowanych osiągnięciem korzyści politycznych
czy finansowych;

średnia
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Zagrożenia:

Zagrożenia

156

1

Otwartość sieci jej słabością w ochronie przed atakami



2

Wymiana treści a prawa twórców



3

Monopolizacja internetu niesie niebezpieczeństwo manipulacji

4

Ruch Open Source utrudnia sprzedaż produktów intelektualnych

5

Homogenizacja kultury utrudnia ocenę wartości informacji

6

Utrata prestiżu twórców i profesjonalistów rynku książki

















Czynnik

Waga

Ocena

Wynik

1,20

Zagrożenia
1

Otwartość sieci jej słabością w ochronie przed atakami

0,24

5

2

Wymiana treści a prawa twórców

0,23

5

1,15

3

Monopolizacja internetu niesie niebezpieczeństwo manipulacji

0,23

3

0,69

4

Ruch Open Source utrudnia sprzedaż produktów intelektualnych

0,12

2

0,24
0,48

5

Homogenizacja kultury utrudnia ocenę wartości informacji

0,12

4

6

Utrata prestiżu twórców i profesjonalistów rynku książki

0,06

2

Razem

1,00

0,12
3,88

Otwartość sieci jej słabością
w ochronie przed atakami

1,40
1,20
1,00
Utrata prestiżu twórców
i profesjonalistów
rynku książki

0,80
0,60

Wymiana treści
a prawa twórców

0,40
0,20

Prognozy dla rynku wydawniczego

Lp

0,00

Homogenizacja kultury
utrudnia ocenę
wartości informacji

Monopolizacja internetu
to niebezpieczeństwo
manipulacji

Ruch Open Source
utrudnia sprzedaż
produktów intelektualnych

157

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016

Komentarz do analizy SWOT
dotyczącej przyszłości książki 2016
1. Wartość „mocnych stron” wynosi 4,00,
„słabych stron” wynosi 3,00. Oznacza
to, że w wewnętrznej sytuacji przyszłości
książki mocne strony przeważają nad słabościami. W stosunku do ubiegłego roku
wartość mocnych stron wzrosła, a słabych
spadła.
2. Wartość „szans” z otoczenia zewnętrznego
przyszłości książki wynosi 2,99, „zagrożenia” mają wartość 3,88. W stosunku do
ubiegłego roku wzrosły zagrożenia, a szanse spadły. W sytuacji zewnętrznej zagrożenia przeważają nad szansami.
3. Układ, że „mocne strony” przeważają
nad „stronami słabymi” oraz „szanse” są
mniejsze niż „zagrożenia”, preferuje stosowanie strategii typu „maxi-mini”. Oznacza to wykorzystywanie to co jest mocne
wewnętrznie w sektorze i przeciwdziałanie
zagrożeniom zewnętrznym.
4. W „mocnych stronach” należy zająć się tymi czynnikami, które przede wszystkim
mają niską ocenę, należy dążyć do sytuacji,
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w której te oceny mogły być wyższe. Przekładając to na wskazania dla konkretnych
działań należałoby:
•• Dalej zmniejszać koszty przetwarzania
plików dzieł kulturalnych,
•• Rozwijać społeczności wokół książki.
5. W „zagrożeniach” należy zająć się tymi
czynnikami, które prowadzą do eliminacji lub zmniejszenia skutków potencjalnych zagrożeń. Przekładając to na
wskazania dla konkretnych działań, należałoby:
•• Rozwijać systemy i narzędzia utrudniające ataki na sieć,
•• Jak najszybciej znaleźć równowagę pomiędzy nieskrępowaną wymianą treści, a prawami twórców (przede
wszystkim majątkowymi).
Rekomendacje w tym punkcie są identyczne jak w roku ubiegłym, a ponieważ zagrożenia wzrastają, oznacza to, że działania są mało
skuteczne lub ich zaniechano.
Bernard Jóźwiak

Rozdział trzeci

Wydawniczy biznes
na świecie w 2015 roku

Wydawniczy biznes na świecie w 2015 roku

Kolejna edycja rankingu największych firm wydawniczych świata, opracowana przez Rudigera Wischenbarta i opublikowana we francuskim magazynie „Livres Hebdo”96 oraz amerykańskim „Publishers Weekly”97, potwierdza coraz bardziej skomplikowaną strukturę kapitałową tej branży.
Pearson utrzymał pozycję czołowego koncernu wydawniczego na świecie. Firmy z pierwszej piątki tegorocznego zestawienia zachowały swoje
ubiegłoroczne pozycje. Generalnie sześć firm z czołowej dziesiątki zanotowało spadki przychodów ze sprzedaży, a cztery wzrosty, jednak te ostatnie
cechowała zazwyczaj stosunkowo niewielka dynamika. Zresztą spadkowa
tendencja dotyczy ponad połowy z 52 firm sklasyfikowanych łącznie w zestawieniu. Na taki obrót sytuacji wpływ miało kilka czynników, począwszy
od słabszej kondycji gospodarek kilku krajów, poprzez ekspansję publikacji
cyfrowych, na wahaniach kursów walut kończąc.
Mimo zachowania czołowej pozycji w branży Pearson nie ma za sobą
łatwego roku. W omawianym okresie firma rozpoczęła olbrzymią restrukturyzację, a na początku 2016 roku zapowiedziała redukcje zatrudnienia
w swoich operacjach na rynku publikacji edukacyjnych. W skali globalnej
ma ona objąć nawet 4 tys. etatów. Koncern chce w ten sposób odpowiedzieć na zmiany zachodzące na globalnym rynku edukacyjnym. To właśnie one były powodem spadku przychodów spółki w 2015 roku – z ponad
7 do 6,6 mld USD.
Kolejny raz jedynym tradycyjnym wydawcą książkowym (bez obecności
publikacji edukacyjnych czy profesjonalnych) w czołowej dziesiątce światowego rankingu był Penguin Random House (pozycja 5.), z przychodem
w wysokości 4 mld USD.
Podobnie jak Pearson, w obliczu zmieniających się warunków rynkowych, wiele koncernów wydawniczych zdecydowało się na aktywne działania restrukturyzacyjne. Jedną z największych transakcji w 2015 roku było
połączenie, będącej własnością Macmillana, firmy Holtzbrinck ze Springer
Science + Business. Fuzja została zakończona w maju 2015 roku, a nowy
[[96. „Classement Livres Hebdo 2016 de l’édition mondiale”, „Livres Hebdo” nr 35/2016.
[[97. „The World’s 52 Largest Book Publishers, 2016”, „Publishers Weekly” nr 35/2016.
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podmiot, w ramach którego Holtzbrinck objął 53 proc. udziałów, działa pod
nazwą Springer Nature. Transakcja ta wyraźnie wpłynęła na globalny ranking. Po przeniesieniu części działalności operacyjnej do nowego podmiotu, przychody koncernu Holtzbrinck spadły do 1,2 mld USD, a wraz z nimi
pozycja firmy. W zestawieniu za rok 2014 wydawnictwo zajęło miejsce 10.,
by rok później spaść na pozycję 19. Tymczasem nowo powstały podmiot
zadebiutował na liście największych firm wydawniczych na pozycji 15.
Dwie inne akwizycje, przeprowadzone już w 2016 roku, skutkowały natomiast eliminacją spółki nabywanej z globalnej listy za rok 2015.
Grupa Preseus, która w zestawieniu za rok 2014 znalazła się na pozycji
39. z przychodem w wysokości ok. 400 mln USD, została wyprzedana w ramach dwóch osobnych transakcji: część wydawnicza została przejęta przez
Hachette Book Group USA, a część dystrybucyjna przez Ingram Content
Group. Mimo, że przychody z działalności wydawniczej Preseus, w wysokości 100 mln USD, nie były brane pod uwagę przy analizie dochodów za
rok 2015, Hachette Livre uplasowało się na 9. pozycji wśród największych
globalnych marek wydawniczych, powtarzając tym samym osiągnięcie
z 2014 roku.
Druga ze wspomnianych transakcji dotyczy rynku książki we Włoszech.
Rozpoczęty w 2015 roku proces przejęcia przez Mondadori spółki RCS Libri
został zatwierdzony przez włoskie władze dopiero w 2016 roku i z pewnością zwiększy przychody ze sprzedaży tej spółki za ten okres. W 2015 roku
Mondadori znalazło się na 39. pozycji światowego rankingu, z przychodami w wysokości 350 mln USD, co oznacza spadek o dwie pozycje w stosunku do 2014 roku, w którym spółka zanotowała przychody ze sprzedaży na
poziomie 410 mln USD.
Ranking globalnych firm wydawniczych za 2015 rok powstał znacznie
później niż odbywało się to dotychczas. Jednak dzięki temu, był w stanie
uwzględnić obroty firm, które działają w oparciu o rok fiskalny w innym
układzie czasowym, aniżeli rok kalendarzowy. Jedną z takich firm jest
koncern Harper Collins, dla którego rok fiskalny zakończył się 30 czerwca
2016 roku. Po olbrzymim skoku przychodów z poprzedniego roku fiskalnego, które uwzględniały już przejęcie wydawnictwa Harlequin w sierpniu 2014 roku, przychody firmy spadły nieznacznie – z poziomu 1,68 do
1,65 mld USD. Nie przeszkodziło to jednak koncernowi poprawić swojej
pozycji rankingowej i z miejsca 18. za 2014 rok wskoczyć na 13. miejsce
w zestawieniu za rok 2015.
Dwa inne amerykańskie podmioty wydawnicze, których przychody
z 2016 roku zostały uwzględnione w rankingu, to Scholastic oraz John
Wiley.

Miejsce
w 2016

Miejsce
w 2015

Wydawnictwo

Właściciel

Kraj
pochodzenia

Przychody
2015
(w mln
USD)

Przychody
2014
(w mln
USD)

1

1

Pearson

Pearson PLC

Wielka Brytania

6625

7072

2

2

Thomson Reuters

The Woodbridge Company Ltd.

Kanada

5776

5760

3

3

RELX Group

Reed Elsevier PLC & Reed
Elsevier NV

Wielka
Brytania,
Holandia, USA

5209

5362

4

4

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Holandia

4592

4455

5

5

Penguin Random House

Bertelsmann AG

Niemcy

4056

4046

6

7

China South Publishing &
Media Group Co., Ltd

China South Publishing & Media
Group Co., Ltd

Chiny

2811

2579

7

6

Phoenix Publishing and Media
Company

Phoenix Publishing and Media
Company

Chiny

2755

2840

8

8

Hachette Livre

Lagardère

Francja

2407

2439

9

9

McGraw-Hill Education

Apollo Global Management LLC

USA

1835

1855

10

11

Grupo Planeta

Grupo Planeta

Hiszpania

1809

1943

11

12

Wiley

Wiley

USA

1727

1822

12

12

Scholastic

Scholastic

USA

1673

1636

13

18

HarperCollins

News Corp.

USA

1646

1667

14

14

Cengage Learning Holdings
II LP

Apax and Omers Capital Partners

USA/Kanada

1633

1708

15

20

Springer Nature

Holtzbrinck & EQT and GIC
Investors

Niemcy,
Szwecja,
Singapur

1605

1167

16

16

Houghton Mifflin Harcourt

Houghton Mifflin Harcourt
Company

USA, Kajmany

1416

1372

17

15

China Publishing Group
Corporation

China Publishing Group
Corporation

Chiny

1402

1495

18

NEW

Zhejiang Publishing United
Group

Zhejiang Publishing United Group Chiny

1364

–

19

10

Holtzbrinck

Verlagsgruppe Georg von
Holtzbrinck

Niemcy

1231

2000

21

China Education Publishing
& Media

China Education Publishing &
Media Holdings Co. Ltd.

Chiny

1154

1108

20
21

19

Oxford University Press

Oxford University

Wielka Brytania

1137

1181

22

22

Informa

Informa plc

Wielka Brytania

1073

1075

23

23

Shueisha

Hitotsubashi Group

Japonia

1013

1033

24

29

Kadokawa Publishing

Kadokawa Holdings Inc.

Japonia

1009

793

Wydawniczy biznes na świecie w 2015 roku

Najwyżej sklasyfikowanym rdzennie amerykańskim podmiotem wydawniczym na liście za 2015 rok jest McGraw-Hill Education, które utrzymało
pozycję 9., notując jednak niewielki spadek przychodów – o 20 mln USD.
W najnowszej edycji rankingu znalazł się tylko jeden kompletnie nowy podmiot. To chiński koncern Zhejiang Publishing United Group, który z przychodami na poziomie 1,36 mld USD zajął pozycję 18. i zwiększył
reprezentację chińskiego rynku wydawniczego w rankingu do liczby pięciu podmiotów.
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Miejsce
w 2016

Miejsce
w 2015

Wydawnictwo

Właściciel

Kraj
pochodzenia

Przychody
2015
(w mln
USD)

Przychody
2014
(w mln
USD)
997

25

24

Kodansha Ltd.

Kodansha Ltd.

Japonia

969

26

26

Shogakukan

Hitotsubashi Group

Japonia

850

859

27

27

Bonnier

The Bonnier Group

Szwecja

827

836

28

25

Egmont Group

Egmont International Holding A/S Dania

786

896

29

30

Simon & Schuster

CBS

USA

780

778

30

28

Grupo Santillana

PRISA SA

Hiszpania

702

793

31

31

Woongjin ThinkBig

Woongjin Holding

Korea

552

577

32

32

Klett

Klett Gruppe

Niemcy

540

560

33

35

Messagerie / GeMS

Messagerie Italiane

Włochy

502

460
1367

34

18

De Agostini Editore

Gruppo De Agostini

Włochy

483

35

33

Groupe Madrigall

Madrigall

Francja

478

531

36

34

Les Editions Lefebvre-Sarrut

Frojal

Francja

432

482

37

38

Cambridge University Press

Cambridge University Press

Wielka Brytania

399

409

38

36

Media Participations

Media Participations

Belgia

371

426

39

37

Mondadori Libri

The Mondadori Group

Włochy

350

410

40

40

Westermann Verlagsgruppe

Medien Union

Niemcy

327

364

41

42

Sanoma

Sanoma WSOY

Finlandia

307

355

42

43

Cornelsen

Cornelsen

Niemcy

284

346
285

43

46

Haufe Gruppe

Firma prywatna

Niemcy

279

44

44

Kyowon Co. Ltd.

Kyowon Co. Ltd.

Korea

277

312

45

46

WEKA

WEKA Firmengruppe

Niemcy

253

286

46

45

La Martinière Groupe

La Martinière Groupe

Francja

246

292

47

49

Gakken Co. Ltd.

Gakken Co. Ltd.

Japonia

239

257

48

52

EKSMO-AST

Firma prywatna

Rosja

233

211

49

51

OLMA Media Group

Firma prywatna

Cypr

–

213

50

50

Bungeishunju Ltd.

Bungeishunju Ltd.

Japonia

201

216

51

53

Groupe Albin Michel

Groupe Albin Michel

Francja

194

204

52

57

Shinchosha Publishing Co, Ltd.

Shinchosa Publishing Co, Ltd.

Japonia

182

176

Światowe trendy
Jako uzupełnienie powyższego rankingu służyć może analiza raportu „The
Business of Books 2016: Between the first and the second phase of transformation”, autorstwa znanego austriackiego analityka globalnego rynku
książki, Rüdigera Wischenbarta, przygotowana na zlecenie Frankfurckich
Targów Książki98. Zadaniem tej publikacji jest skatalogowanie głównych
trendów na światowych rynkach wydawniczych. Opracowanie dotyczy
rynku w: Ameryce Północnej, Europie, Azji, a także obszaru Ameryki Łacińskiej. Stąd poniżej prezentujemy biznesowe dokonania rynków wscho[[98. Rüdiger Wischenbart, „The Business of Books 2016: Between the first and the second
phase of transformation”, Frankfurt Book Fair, Frankfurt 2016.
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dzących oraz przegląd światowych trendów dotyczących konsolidacji na
przykładach wybranych krajów.
Obecnie książkowy biznes rozwija się jednocześnie w wielu kierunkach.
Na wielu zachodnich rynkach notuje się spadki przychodów, na które nakłada się dość powszechne zjawisko dynamicznego zwiększania wpływu
i udziału największych bestsellerów w ogólnych przychodach.
W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii analitycy rynkowi wskazują
na nieśmiały powrót tamtejszego rynku na ścieżkę wzrostu, który odbywa
się dzięki nieco innym zjawiskom niż globalnie dominujące trendy. Ten
nowy wzrost rynek brytyjski zawdzięcza przede wszystkim niezależnym
wydawnictwom, z bardzo silną ofertą tzw. średnich tytułów. Jednocześnie
widać, że niezależne brytyjskie, ale także amerykańskie księgarnie, powoli odżywają po długim okresie, w którym zostały zdominowane przez
rozwój Amazona.
Jednocześnie wychwalane przez lata rozwijające się gospodarki, jak: Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny, zaczęły spowalniać, a nawet popadać w wyraźne kryzysy, choć ich przyczyny były oczywiście odmienne. Przykładowo rynek wydawniczy w Rosji notuje konsekwentny spadek przychodów
od 2008 roku. Z drugiej strony kryzys ekonomiczny w Brazylii miał wyraźny wpływ na cięcia budżetowe, które okazały się niezwykle dotkliwe na
przykład dla edukacji.
W Chinach i Indiach wciąż rosną rynki związane z książkami i czytelnictwem, zarówno w obszarze edukacji, jak i rozrywki, jednak wzrosty te
charakteryzuje dynamika znacznie mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
Upowszechniony w Ameryce Północnej model sprzedaży na szeroką skalę książek elektronicznych, jako cyfrowych wersji publikacji, w Azji i wielu
innych regionalnych rynkach ma marginalny udział w przychodach tamtejszych branż wydawniczych.
Tymczasem w Chinach platformy internetowe coraz intensywniej działają na rzecz rozwoju bezpośrednich relacji autorów z milionami czytelników. Takie zintegrowane modele sprzedażowe powodują, że treści najpopularniejszych autorów zyskują możliwość adaptacji na potrzeby gier
komputerowych czy przemysłu filmowego, a nawet umożliwiają wejście na
tradycyjny rynek wydawniczy. Z tego także powodu pod pewnymi względami zjawisko upowszechnienia i popularności self-publishingu w Chinach przypomina procesy, jakie zachodziły w tym obszarze na najbardziej
rozwiniętych rynkach zachodnich kilka lat wcześniej.
Wszystkie powyższe przykłady wyraźnie dowodzą, że dla autorów nie ma
jednej dobrej drogi do prezentacji twórczości możliwie najszerszej rzeszy
odbiorców. Co oznacza z kolei, że przyszły rozwój branży wydawniczej będzie procesem bardzo złożonym. Dodatkowo, powinien być rozpatrywany

165

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016

w szerszym kontekście cywilizacyjnym, jako część transformacji zachodzących we wszystkich przemysłach kreatywnych oraz związanych z komunikacją. Kolejnym charakterystycznym zjawiskiem jest tu wciąż wzrastające
napięcie między sektorami gospodarki bazującymi na nowej publiczności,
której zależy przede wszystkim na szybkim przepływie cyfrowych dóbr,
w oparciu o model ich dostarczania bezpośrednio do ostatecznego klienta,
a branżami, które wciąż borykają się z ograniczeniami fizycznych produktów, jak drukowane publikacje.
W najnowszej edycji raportu, Rüdiger Wischenbart podkreśla rolę, jaką w kształtowaniu obecnego charakteru branży wydawniczej na całym
świecie odegrały bestsellery. To one kreowały nie tylko relacje na rynku,
w tym strategie marketingowe, ale także w zasadniczy sposób wpływały
na charakter i kształt powstających tekstów literackich. To źródła i przyczyny dominacji serii beletrystycznych, nad pojedynczymi powieściami.
Profilowanie bohaterów i odpowiednie kreowanie dialogów umożliwiają łatwą adaptację prozy na potrzeby scenariuszy filmowych. Kolejną cechą charakterystyczną było takie profilowanie bestsellerów, by przykuwały
uwagę nastoletnich czytelników na lata i wychowywały dorosłych i wiernych konsumentów. Inne z rynkowych prawideł, które określa charakter
globalnego biznesu wydawniczego, to dynamiczny wzrost znaczenia marek autorskich, które dla efektywnej sprzedaży mogą zdziałać więcej niż
najbardziej wyszukany nawet marketing.
Obecnie światowe listy bestsellerów są zdominowane przez tytuły anglojęzyczne. Autorzy z tego kręgu językowego zajmują ponad połowę miejsc
w zestawieniach największych książkowych hitów, podczas gdy jeszcze dekadę temu ich udział przekraczał nieco ponad 1/3.
Innym z trendów na globalnym rynku wydawniczym jest moda na publikacje z określonego gatunku, których wyjątkowe nasilenie występuje
w ramach jednego lub kilku regionalnych języków, którym jednak udało
się zaistnieć na międzynarodowym rynku. Przykładem takiej niezwykłej
światowej kariery jest oczywiście skandynawski kryminał, który na przestrzeni ostatniej dekady stał się swoistą globalną marką.

Przegląd światowych rynków
Rüdiger Wischenbart szacuje globalne przychody branży wydawniczej na
114 miliardów euro. To wartość, która utrzymuje się w ostatnich latach
przede wszystkim dzięki konsekwentnemu rozwojowi branży wydawniczej
w Chinach i względnie stabilnej sytuacji na rynkach anglosaskich i w Europie.
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Rozwój sześciu największych światowych rynków książki (dynamika wartości)
USA

Chiny

Niemcy

Japonia

Wielka Brytania

2012

1,3%

11,3%

–0,8%

–2,3%

5,4%

Francja
–1,2%

2013

–3,5%

9,0%

0,2%

–2,0%

–2,3%

–3,0%

2014

4,6%

6,0%

–2,2%

–

–2,2%

–1,3%

2015

–2,6%

–

–1,4%

–

1,0%

1,5%

Taki stan rzeczy stanowi wypadkową dwóch powiązanych ze sobą kwestii: stopnia uniwersalności wybranego języka oraz geopolityki. Jak już
wspomniano, rynek brytyjski i amerykański korzysta z pozycji współczesnego lingua franca, jaką niezmiennie dzierży język angielski. Pozycję brytyjskiej produkcji wydawniczej wzmacniają dodatkowo naturalne dla niej
rynki zbytu, utożsamiane z państwami-członkami Wspólnoty Brytyjskiej.
Z podobnych przewag korzysta także branża wydawnicza w Hiszpanii,
która oprócz rodzimego zaplecza konsumenckiego korzysta także z potencjału czytelników z Ameryki Łacińskiej oraz coraz liczniejszej rzeszy
użytkowników języka hiszpańskiego w wielu miejscach na świecie, czego
dowodzi m.in. stały wzrost produkcji wydawniczej po hiszpańsku m.in.
w USA. Książki wydawane w języku francuskim mają oczywiście konkretne wsparcie w krajach frankofońskich.
Z drugiej strony, w skali globalnej od kilku lat coraz intensywniejszy
wydaje się trend wzrostu produkcji tytułowej w językach narodowych
na mniejszych lokalnych rynkach. Dotyczy to krajów takich jak: Dania, Słowenia, Czechy, Norwegia, Szwecja czy Węgry. Jak podkreśla Wischenbart, przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w mieszaninie dumy narodowej, tradycji kulturowych, państwowego wsparcia dla małych
wydawnictw, bibliotek publicznych i rozwoju czytelnictwa, co pozwala
dojść do konsensusu na temat roli książek na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego.
Poniżej prezentujemy przegląd sytuacji na wybranych światowych rynkach wydawniczych.

Wydawniczy biznes na świecie w 2015 roku

Sześć największych światowych rynków generuje 2/3 ogólnych przychodów. Jak twierdzi autor raportu, głównym narzędziem oceny efektywności wydawców na całym świecie jest dynamika osiąganych przez
nich przychodów. Bieżące tendencje w tym zakresie ilustruje poniższa
tabela.

Wielka Brytania

W 2015 roku łączny przychód ze sprzedaży publikacji drukowanych i cyfrowych był wyższy niż rok wcześniej, co nie zdarzyło się od 2012 roku.
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Jednak za pozytywną koniunkturę nie odpowiadają najwięksi wydawcy
i ich bestsellery, ale firmy, które starają się utrzymywać zrównoważony biznesowy kurs. W tym okresie przychody ze sprzedaży e-booków deklarowane przez największych wydawców spadły o 2,4 proc. Największe spadki
zanotowali potentaci, jak HarperCollins (o 4,7 proc.) czy Pan Macmillan (7,7 proc.). Jednocześnie 41 proc. wydawców brytyjskich zadeklarowało udział sprzedaży książek cyfrowych w ich ogólnych przychodach na
poziomie wyższym niż 20 proc. Na rynku brytyjskim udział sprzedaży
e-książek wyniósł 17 proc., osiągając wartość 554 mln funtów, w porównaniu z 563 mln w 2014 i 506 mln w 2013 roku.
Natomiast zgodnie z danymi Nielsen BookScan, na które powołuje się
w swoim raporcie Wischenbart, 22 proc. wszystkich tytułów sprzedawanych cyfrowo stanowią pozycje autorstwa self-publisherów. Większość
wygenerowanych wzrostów ze sprzedaży pozycji cyfrowych przypisuje
się aktywności Amazona w obszarze wsparcia self-publishingu. Ewolucję
współistnienia produkcji cyfrowej i drukowanej na brytyjskim rynku ilustruje poniższa tabela.
Rozwój sprzedaży publikacji drukowanych i cyfrowych w Wielkiej Brytanii
w latach 2009-2015
Publikacje drukowane

Publikacje cyfrowe

Publikacje drukowane i cyfrowe

2009 vs 2010

3,2%

36,0%

4,5%

2010 vs 2011

–4,5%

51,1%

–1,7%

2011 vs 2012

0,3%

65,6%

5,4%

2012 vs 2013

–5,2%

19,2%

–2,2%

2013 vs 2014

–5,0%

11,0%

–2,0%

2014 vs 2015

3,0%

–2,0%

0,1%

Niemcy

Niemiecki rynek książki tradycyjnie prezentowany jest jako wzorcowa mieszanka średnich i dużych wydawców z silną pozycją niezależnych księgarń.
Opinię tą potwierdziły dane za 2015 rok, wskazujące jednak na spadek przychodów o 1,7 proc. W dłuższym okresie oznacza to, że przy łącznej wartości
rynku szacowanej na 9,2 mld euro, wysokość realizowanych przychodów
spadła do poziomu z 2005 roku.
Rynek niemiecki charakteryzują w ostatnim okresie także inne zjawiska, jak choćby spadek udziału sieci księgarskich i księgarń niezależnych
w przychodach 2015 roku do 48,2 proc., przy jednoczesnym wzroście udziału sprzedaży internetowej do 17,4 proc., wobec 16,2 proc. w 2014 roku. Sytuację szczegółowo przedstawiono w tabeli.
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Kanał dystrybucyjny/typ publikacji

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż detaliczna ogółem (wszystkie kanały)

2,8%

0,4%

–1,8%

–1,0%

0,0%

–2,1%

–1,7%

Sprzedaż stacjonarna

0,0%

–2,8%

–3,0%

–3,7%

0,9%

–1,2%

–3,4%

Sprzedaż literatury beletrystycznej

6,9%

–0,9%

–0,1%

0,8%

–3,5%

–6,7%

–1,6%

Pozycję najsilniejszego detalicznego sprzedawcy książek drukowanych
i cyfrowych na niemieckim rynku zachowuje Amazon, jednak w obszarze
publikacji cyfrowych pola nie ustępuje mu silny krajowy konkurent, czyli Tolino. Ponadto ok. 15 proc. wszystkich e-książek sprzedawanych obecnie w Niemczech to wynik self-publishingu. W 2015 roku niemiecki rynek
książki cyfrowej był zdominowany przez dwie strategie rozwojowe. Pierwsza z nich opierała się na wysokich cenach, co gwarantuje przyzwoity wynik
finansowy kosztem wysokiego wzrostu przychodów. Druga zakłada osiągnięcie skali sprzedaży poprzez znaczne obniżenie ceny zakupu.

Francja

Po kilkuletnich spadkach przychodów 2015 rok był dla francuskiego rynku wydawniczego okresem początku stabilizacji. Potwierdzają to najnowsze dane, które wskazują na wzrost sprzedaży w kwietniu 2016 w stosunku
do analogicznego okresu 2015 roku o 4 proc. Podobnie jak na rynku amerykańskim i brytyjskim był to również okres powrotu do dobrej kondycji
księgarń indywidualnych.
Wzrost zrealizowanej sprzedaży w 2015 roku wyniósł 2,7 proc. Francja nie należy do rynków, które mogą pochwalić się szybkim rozwojem
segmentu książki cyfrowej. Według oficjalnych danych, udział e-książek
w całkowitej sprzedaży wynosi zaledwie 4 proc. Wydawcy celowo utrzymują wysokie ceny cyfrowych edycji najpopularniejszych tytułów, dążąc do maksymalizacji przychodów z podstawowej działalności, czyli
sprzedaży książek papierowych. Jednocześnie wzrasta udział sprzedaży
książek drukowanych w internecie, a wiodącą rolę odgrywa tu, oczywiście, Amazon.

Wydawniczy biznes na świecie w 2015 roku

Niemiecki rynek książki – sprzedaż detaliczna

Hiszpania

Hiszpania jest przykładem rynku, który w znacznym stopniu odczuł ogólnoświatowy kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 roku. Przychody ze sprzedaży książek na rynku krajowym spadły na przestrzeni sześciu
lat aż o 1/3. Jednocześnie wśród krajów kontynentalnej Europy jest to rynek, który może pochwalić się najwyższą dynamiką rozwoju segmentu cyfrowego. Paradoksalnie jednak, rozwój e-czytelnictwa i dystrybucji treści
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cyfrowych szybko zdominowany został przez platformy pirackie, kosztem
legalnych dystrybutorów, wydawców i autorów. Ostatnie lata to okres powolnego wzrostu cen książek drukowanych i konsekwentnego obniżania
cen wydań cyfrowych, które obecnie osiągają zaledwie połowę wartości
ceny edycji papierowej.

USA

Amerykański rynek wydawniczy jest wyznacznikiem nowych trendów rynkowych i mód wydawniczych dla rynku globalnego. Według szacunków
Association of American Publishers99 łączna wartość rynkowej sprzedaży
w USA w 2015 roku spadła o 0,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego
– z 27,96 do 27,78 mld USD.
Najsilniejsze tendencje wzrostowe zachowały dwa segmenty rynku: literatura dziecięca oraz młodzieżowa non-fiction – wzrost o 17 proc. (do
617 mln USD) oraz literatura non-fiction dla dorosłych – wzrost o 10,9 proc.
(do 5,51 mld USD). Jednak wspomniane wzrosty nie były w stanie odwrócić niektórych ogólnorynkowych negatywnych tendencji.
Sprzedaż literatury fiction z kategorii dziecięcej i młodzieżowej spadła
o 6,1 proc., a w porównaniu z 2014 rokiem cały segment zanotował spadek
wartości o 3,3 proc. Z drugiej strony, sprzedaż literatury fiction dla dorosłych wzrosła o 1,1 proc., co pomogło całemu segmentowi osiągnąć 6 proc.
wzrostu w 2015 roku.
Olbrzymi skok wartości – o 37,6 proc. w porównaniu z 2014 rokiem –
zanotował natomiast segment książek audio w plikach. Przychody wyniosły 551,7 mln USD, a wolumen sprzedaży był wyższy niż rok wcześniej aż
o 41 proc. Według danych AAP sprzedaż e-książek spadła o 11,3 proc., do
poziomu 2,84 mld USD. Ten sektor rynku książki zanotował również blisko 10 proc. spadku liczby sprzedanych plików. Wzrost sprzedaży zanotowano natomiast w przypadku najważniejszych kategorii książek drukowanych. Sprzedaż publikacji w twardej oprawie wzrosła w omawianym okresie
o 8,3 proc., a w miękkiej o 2,7 proc.
Na skutek wyższej sprzedaży książek tradycyjnych i wspomnianego już
spadku wartości i liczby sprzedanych e-booków, nastąpiła również redukcja rynkowego udziału tych ostatnich – z 19,3 w 2014 do 17,3 proc. na koniec 2015 roku.
Spadki zanotowano natomiast w obu segmentach publikacji edukacyjnych – zarówno dla szkół z systemu nauczania ogólnego (system obejmujący
12 klas), jak i edukacji wyższej. W pierwszym przypadku spadek sprzedaży
sięgnął 3,8 proc., a przychody ukształtowały się na poziomie 4,11 mld USD.
[[99. „Spadek o 0,6 proc.”, „Biblioteka Analiz” nr 14-15/2016.
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Rynki wschodzące
Przez wiele lat wschodzące gospodarki były uznawane również za najlepiej rokujące z punktu widzenia perspektyw branży wydawniczej. Największe grupy wydawnicze oraz globalni cyfrowi gracze, jak Amazon i Kobo, inwestowali w miejscowe biura i lokalne przedsiębiorstwa, albo – jak
w przypadku Chin i Rosji – tworzyli spółki typu joint venture z miejscowymi podmiotami. W 2015 roku ten entuzjazm znacząco osłabł. Wraz
ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego, znacznie pogorszyły się także
perspektywy budowy efektywnych biznesplanów w oparciu o ofertę edukacyjną czy rozrywkową.
Brazylijski sektor wydawniczy nie ustrzegł się przed głębokim kryzysem gospodarczym, który zaowocował m.in. spadkiem wartości krajowej
waluty w stosunku do euro aż o 1/4, a także ok. 10 proc. inflacją. Rok 2015
był zatem okresem spadku wszystkich kluczowych parametrów: m.in. wolumen sprzedaży spadł o 10 proc., przy jednoczesnym ograniczeniu liczby
nowych tytułów wprowadzanych na rynek o 13,8 proc.
Natomiast według przywoływanych w raporcie Rüdigera Wischenbarta szacunków firmy Nielsen, wartość rynku książek w Indiach wyniosła 3,9 mld USD, przy zachowaniu 20 proc. tempa wzrostu. Wartość ta
uwzględnia jednak również książki importowane (w języku angielskim),
które odpowiadają za ok. 55 proc. całkowitej sprzedaży. Książki wydawane
w hindi generują ok. 35 proc. sprzedaży.

Wydawniczy biznes na świecie w 2015 roku

Sprzedaż publikacji uczelnianych spadła natomiast do 4,49 mld USD, czyli o 7,6 proc.
W obszarze dystrybucyjnym rynek amerykański zanotował w 2015 roku wzrosty sprzedaży. Przychody podmiotów stacjonarnych wzrosły
o 1,8 proc., a sprzedaż on-line o 3,3 proc.
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W tabeli na następnych stronach przedstawiamy największe wydawnictwa
w Polsce pod względem wielkości sprzedaży (o przychodach w 2015 roku
powyżej 2 mln zł). Zamieszczamy informacje o firmach, które odpowiedziały na ankiety rozsyłane kilkakrotnie w 2016 roku lub do zamknięcia
tego wydania rocznika, złożyły sprawozdania za 2015 rok w Krajowym Rejestrze Sądowym. Łącznie ankiety rozsyłane są do blisko 300 firm.
Poniższe zestawienie nie jest oczywiście kompletne. Każdego roku brakuje w nim kilkudziesięciu znaczących edytorów. Są wśród nich firmy, które regularnie odmawiają publikowania jakichkolwiek informacji na swój
temat, oraz takie, które odmówiły po raz pierwszy – z reguły z uwagi na
znaczący spadek sprzedaży.
Kilka firm zazwyczaj prezentowanych w poprzednich latach w rankingu
zanotowało przychody poniżej 2 mln zł (np. obecne w poprzednich zestawieniach: Czytelnik, Wydawnictwo św. Stanisława, Universitas, Carto Media,
Państwowy Instytut Wydawniczy).
Zabrakło w rankingu firm, które nie odpowiedziały na ankiety i nie złożyły w terminie dokumentów. Skala ich sprzedaży jest na tyle duża, że
powinni znaleźć się wśród liderów rynku (kolejność według szacowanej przez nas skali obrotów): Znak, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
Operon, Gofin, Forum, Egmont Polska, Tarsago Polska, Hachette Polska, HarperCollins Polska, WAM, LektorKlett, Pascal, Stentor, Demart,
Multico, Edycja św. Pawła, Czelej, Wiking, Grupa Mag, Adam Marszałek, Greg, Didasko, Fabryka Słów, Rea, RM, Burda Media, Wydawnictwo
Diecezjalne Sandomierz, Pallotinum, K. Pazdro, Księgarnia św. Jacka,
Jaguar, Videograf, Unimex, Delta W–Z, Galeria Książki, Drzewo Babel,
ExpressMap, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Akapit Press, Medipage, Daunpol, Studio Astropsychologii, Grupa Image, Wydawnictwo
M, Literatura czy Apostolicum.
W tabeli nie ma firm zagranicznych, które w Polsce działają w formie
przedstawicielstw (Oxford University Press, Cambridge University Press,
Express Publishing).
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Brak niektórych podmiotów, mimo stałej ich obecności w latach poprzednich, to również efekt zmian zachodzących na rynku, stosunkowo
powolnej, ale jednak toczącej się konsolidacji.
O kolejności w rankingu decyduje przychód ze sprzedaży własnych książek w 2015 roku, który często jest niższy od całkowitego przychodu uzyskanego przez daną firmę. Wielu wydawców prowadzi działalność uboczną
(publikuje czasopisma, kalendarze, świadczy usługi składu, wydaje publikacje na zlecenie, a nawet trudni się wynajmem lokali). Oczywiście, jedyną możliwością weryfikowania informacji, które dostajemy w odpowiedzi
na ankiety, są sprawozdania finansowe składane w sądzie rejestrowym
lub/i publikowane w „Monitorze polskim seria B”. Jednak nawet na podstawie tych materiałów nie zawsze jesteśmy w stanie sprawdzić, jaka faktycznie część przychodu pochodzi ze sprzedaży własnych publikacji, dlatego z ostrożnością należy podchodzić do danych tych wydawców, którzy
mają znaczące dodatkowe źródła przychodów niezwiązane ze sprzedażą
książek.
Niemal wszyscy wydawcy podają liczbę wydanych tytułów oraz liczbę
pierwszych wydań, choć i w tej materii nie do końca panuje metodologiczny porządek. Niektórzy wydawcy jako kolejne wydania traktują każdy dodruk. Byłoby to uprawnione, gdyby zmieniali dodrukom numery ISBN,
w pozostałych przypadkach dodruki nie są wznowieniami i stanowią jedynie uzupełnienie stanów magazynowych.
Coraz więcej wydawców rezygnuje z podawania danych dotyczących
łącznego nakładu wydawanych książek, a przede wszystkim liczby sprzedanych egzemplarzy. Niektórzy informacje te traktują jako tajemnicę handlową, choć przecież nie są to informacje poufne – wydawcy co roku powinni
składać dla potrzeb narodowej statystyki informacje o produkcji wydawniczej do Biblioteki Narodowej, które publikowane są w roczniku „Ruch
Wydawniczy w Liczbach”. Nie wszyscy wydawcy wywiązują się z tego obowiązku, tak jak nie każdy branżowy podmiot składa w terminie sprawozdania finansowe etc. Lista branżowych grzechów jest długa.
Z drugiej strony, analiza nawet poniższego zestawienia w zakresie relacji między produkcją a poziomem realizowanej sprzedaży w ujęciu ilościowym, wyraźnie wskazuje na dalsze konsekwentne pogłębianie się zjawiska
nadprodukcji na rynku wydawniczym. Działalność wielu wydawców koncentruje się na dynamicznym wprowadzaniu dużej liczby nowości, maksymalizacji sprzedaży w pierwszym kilkutygodniowym okresie funkcjonowania tytułu na rynku i możliwie szybkiej przecenie oferty.
Coraz mniej liczni wydawcy decydują się na ujawnienie danych na temat realizowanego zysku netto, co wynika przede wszystkim z niechęci do
ujawniania rzekomych tajemnic spółki.
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Rozdział piąty

Największe wydawnictwa
książkowe w 2015 roku

02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 146 d
tel. (22) 570 25 80, faks (22) 570 25 81
www.nowaera.pl, e-mail nowaera@nowaera.pl
Przychody ze sprzedaży produktów wydawnictwa Nowa Era w 2015 roku wyniosły 286,68 mln zł, wobec 261,58 mln zł rok wcześniej, notując
wzrost o 10 proc. Firma osiągnęła ogólne przychody netto w wysokości
300,86 mln zł. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 60,747 mln zł
(61,63 mln zł w 2014 roku), co oznacza, że firma znakomicie poradziła sobie
ze zmianami na rynku publikacji szkolnych, nie tylko nie notując istotnego spadku przychodów, ale utrzymując wysoki poziom rentowności prowadzonego biznesu. Kapitały własne firmy na koniec 2015 roku wynosiły 74,43 mln zł, wobec 141,52 mln zł, co jest wynikiem wypłacenia przez
spółkę dywidendy w wysokości 55 mln zł.
Firmie udało się utrzymać pozycję lidera rynku wydawnictw książkowych
w Polsce, po raz kolejny wyprzedzając swojego największego konkurenta
z segmentu publikacji edukacyjnych, czyli WSiP, a także oficynę Wolters
Kluwer, największego wydawcę oferty fachowej. Zmiany na rynku wymuszają na wydawnictwie zmiany w dynamice produkcji, stąd spadek liczby
nowych tytułów dostępnych w ofercie – w 2015 roku było ich 608, wobec
685 rok wcześniej i 492 w 2013 roku. Jednocześnie kolejny rok z rzędu Nowa
Era wprowadziła najwyższą liczbę tytułów w historii – 1320 wobec 1297 rok
wcześniej. Niższe okazały się wydrukowane nakłady i zrealizowana sprzedaż, które wyniosły kolejno: 18,7 mln wobec 19,3 mln egz. w 2014 roku oraz
15,4 mln egz. przy 16,2 mln egz. sprzedanych rok wcześniej.
Zmiany zachodzące na rynku podręcznikowym zmusiły spółkę do optymalizacji zatrudnienia i przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych,
w wyniku którego w okresie od października 2015 roku do końca lutego
2016 roku pracę straciły 74 osoby. Łącznie na przestrzeni 2015 roku firma
zwolniła 86 pracowników i zatrudniła 36 nowych, m.in. o kompetencjach
niezbędnych do rozwijania nowego portfolio wydawniczego.
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Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.
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Dzięki przygotowaniu dla szkół kompleksowej, elastycznej oferty obejmującej podręczniki i materiały ćwiczeniowe różnych wydawnictw, i skutecznej implementacji strategii, Nowa Era osiągnęła zakładane na 2015 rok
cele biznesowe i umocniła się na pozycji lidera na rynku szkolnym – powiększając swoje rynkowe udziały zarówno w segmencie klas 4-6 szkoły
podstawowej i gimnazjum, objętych programem dotacyjnym MEN, jak
również w szkołach ponadgimnazjalnych – na rynku otwartym. Wynikiem realizacji strategii rozwoju, na zmieniającym się dynamicznie rynku
podręcznikowym, na początku 2015 roku Nowa Era przejęła od Wydawnictwa Szkolnego PWN ofertę oraz autorskie prawa majątkowe do przedmiotów ogólnych.
Jeszcze w 2014 roku, wraz ze zmianą zasad funkcjonowania rynku podręcznikowego, które na jego uczestnikach wymusiła polityka resortu edukacji, Nowa Era efektywnie wykorzystała nowy trend oparty na budowie
wspólnej oferty z wydawnictwami językowymi. W rezultacie tych doświadczeń, na przełomie 2014 i 2015 roku, ruszył koncept handlowy pod hasłem
„Razem dla edukacji”, zainicjowany bliską współpracą handlową i powstaniem wspólnej oferty firm Nowa Era i Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, ukierunkowanej zgodnie z potrzebami programu dotacji MEN.
W dalszej kolejności dołączono ofertę edukacyjną z Grupy PWN oraz szeroki katalog tytułów czołowych dostawców publikacji do nauki języków
obcych (Oxford University Press, Macmillan, LektorKlett, Nowela, Hueber,
Express Publishing, Hachette).
W 2015 roku najwyższą sprzedaż wyrażoną w egzemplarzach zanotowano na publikacjach do nauczania przyrody oraz historii i społeczeństwa w szkołach podstawowych, a także chemii, biologii, geografii, historii
i wiedzy o społeczeństwie oraz fizyki w gimnazjach. Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej jest liderem w przedmiotach takich jak: biologia,
chemia, matematyka, geografia, język polski i historia. Oficyna jest również liderem segmentu publikacji przeznaczonych do przygotowania się
do egzaminów kończących poszczególne etapy edukacyjne. W 2015 roku
firma zakończyła istotną inwestycję, po raz pierwszy dysponowała pełną,
liczącą 35 publikacji, ofertą z serii „Teraz matura”. Dzięki niej, w segmencie „Exam Preparation”, wydawnictwo zrealizowało przychód w wysokości 8 mln zł.
Rok 2015 stał także pod znakiem dostosowania oferty do wymogów wieloletniości, na którą ogromny nacisk kładzie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Największe zmiany zostały wprowadzone w materiałach do języka
polskiego i języków obcych, gdzie wymóg wieloletniości wiązał się z koniecznością opracowania nowej formuły ćwiczeń językowych.
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Wydawnictwo prowadzi portal Dlanauczyciela.pl (www.dlanauczyciela.pl), w którym udostępniane są: materiały dydaktyczne, wyszukiwarka
numerów dopuszczonych podręczników, materiały diagnostyczne. W jego zasobach dostępnych jest ok. 28 tys. pomocy dydaktycznych. Do końca
2015 roku w portalu zarejestrowało się 120 tys. nauczycieli.
Konsekwentnie rozwijana jest oferta diagnostyczna dla nauczycieli
szkół podstawowych i gimnazjów, sprofilowana pod kątem różnych etapów edukacji.
Jedną z kluczowych inwestycji w nowoczesną edukację jest multibook
Nowej Ery, czyli podręcznik multimedialny dla nauczyciela, który zawiera
treści podręcznika z wybranego przedmiotu, wzbogacone o materiały multimedialne dostosowane do wieku i percepcji uczniów. Zebrane w jednym
miejscu zasoby edukacyjne ułatwiają uczniom korzystanie z wybranych
zagadnień oraz umożliwiają osiąganie lepszych wyników.
Ofertę podręczników drukowanych dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum Nowa Era uzupełnia bogatym wyborem e-booków – podręczników elektronicznych, w których treści z podręczników papierowych
obudowano atrakcyjnymi formami prezentacji multimedialnej. W 2014 roku e-oferta wydawnictwa powiększyła się o 57 nowych tytułów. W kolejnym roku Nowa Era wprowadziła na rynek 10 e-booków dla klasy 4 szkół
podstawowych oraz 11 e-booków dla klasy 1 gimnazjum. Łącznie znalazły
one 65 tys. odbiorców.
W tym samym okresie Nowa Era uruchomiła aplikację webową, Rebel.to, przeznaczoną dla nauczycieli oraz uczniów gimnazjów. W aplikacji dostępne są interaktywne ćwiczenia do 10 przedmiotów egzaminacyjnych skorelowane z wiodącymi seriami oficyny. Po rejestracji na
portalu uczeń zyskuje dostęp do samokształceniowych ćwiczeń wraz
ze wskazówkami, przykładowymi rozwiązaniami i możliwością sprawdzenia poprawnej odpowiedzi. Natomiast nauczyciel otrzymuje wygodne narzędzie w postaci generatora prac domowych i oprogramowanie
wspomagające, m.in. w zakresie automatycznego raportowania. Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku korzystało z niej już 150 tys. gimnazjalistów100.
Nowa Era jest wydawcą magazynu „Świerszczyk”, tytułu z długoletnią
tradycją i uznaną renomą, odkupionego od wydawnictwa Nasza Księgarnia, który obecnie pełni funkcję magazynu informacyjno-edukacyjnego
dla rodziców. W 2015 roku czasopismo obchodziło 70. rocznicę swojego
rynkowego debiutu. Jesienią magazyn otrzymał nagrodę Ministra Kultury
[[100. „Rebel.to”, „Biblioteka Analiz” nr 5-6/2016.
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i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnie upowszechnianie ambitnej kultury dla dzieci. Nowa Era jest ponadto właścicielem serwisu Langzie (www.
langzie.pl), internetowej wyszukiwarki kursów językowych.
Tradycyjnie blisko 99 proc. przychodów wydawnictwa pochodzi ze sprzedaży publikacji podręcznikowych. Pozostała część przypada na sprzedaż
czasopism i map.
Przez wiele lat dominujący udział w strukturze dystrybucyjnej Nowej Ery
utrzymywały hurtownie. Sytuacja w tym zakresie zmienia się od 2014 roku, a zatem od rewolucji, jaką w obszarze dystrybucji podręczników przeprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2014 roku udział sektora handlowego w realizowanych przychodach spadł z 94 do 89,7 proc.
W kolejnym roku sprzedaż bezpośrednia do szkół zyskała charakter priorytetowy.
W 2014 roku firma dokonała konsolidacji własnego zaplecza logistycznego, zwiększając wykorzystywaną powierzchnię magazynową w SEGRO
Business Park Warsaw w Ożarowie Mazowieckim do 7000 mkw.

Historia
Geneza wydawnictw Nowa Era i Arka sięga początku lat 90. XX wieku,
kiedy to mama Mariusza i Romy Koperów – autorka zeszytów ćwiczeń do
historii – założyła wydawnictwo Era.
Wydawnictwo Nowa Era powstało w 1992 roku w Krakowie (od 1993 roku w Warszawie). Na początku działalności specjalizowała się w edycji zeszytów ćwiczeń do: biologii, chemii i fizyki. Wydawanie podręczników
rozpoczęła w 1994 roku od serii do nauki biologii w szkole podstawowej –
pierwszych w Polsce podręczników wydanych na papierze kredowym.
W pierwszej dekadzie XXI wieku spółka przeprowadziła kilka strategicznych akwizycji, jak przejęcia: wydawnictwa Arka (powiązane rodzinnie, jego założycielką była Roma Koper, siostra Mariusza), oferty
szkolnej PPWK, wydawnictwa edukacyjnego M. Rożak, multimedialnej
spółki Vulcan i kilku pomniejszych akwizycji, jak np. przejęcie od wydawnictwa Prószyński i S-ka cykli podręczników do języka polskiego
i matematyki.
Od 2007 roku właścicielem wydawnictwa jest międzynarodowa grupa
wydawnicza SanomaWSOY, która na rynku polskim kontrolowała już także multimedialną spółkę Young Digital Planet. W 2010 roku z firmą rozstał
się Mariusz Koper, którego na stanowisku prezesa zastąpiła dotychczasowa
wiceprezes, Magdalena Duszyńska-Walczak.
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Grupa wydawnicza Sanoma Corporation (wcześniej działająca jako SanomaWSOY), z siedzibą główną w Finlandii, notowana jest na 41. miejscu
wśród największych światowych wydawnictw za 2015 rok, z przychodem
w wysokości 307 mln dolarów101. Obecnie blisko 1/4 przychodów fińskiego
potentata pochodzi z rynku polskiego, z działających u nas spółek Nowa
Era i Young Digital Planet. Firma działa także na rynkach: holenderskim,
belgijskim, rosyjskim, chorwackim, czeskim i słowackim, duńskim, estońskim, węgierskim, łotewskim, litewskim, serbskim i ukraińskim. Publikują
książki, czasopisma, prowadzą wielomedialne projekty internetowe.
Nowa Era – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł1

Lata

91,2

91,8

133,4

143,0

173,0

183,0

198,0

257,6

261,6

261,4

286,7

Sprzedaż książek w mln USD2

28,0

29,6

48,2

59,3

55,6

60,6

58,2

79,0

82,8

74,7

73,5

Zysk netto w mln zł

7,6

5,0

24,5

15,1

14,9

bd

–13,2

21,5

bd

61,6

60,7

Kapitały własne w mln zł

49,6

54,6

69,6

84,7

99,7

bd

63,3

84,8

bd

141,5

74,4

Wydane tytuły

536

615

595

792

903

947

938

1208

1261

1297

1320

Pierwsze wydania

142

74

152

112

184

198

360

662

492

685

608

Łączny nakład w mln egz.

10,2

11,0

15,5

16,6

14,0

14,1

15,7

22,8

20,4

19,3

18,7

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

10,0

10,4

14,0

14,5

13,3

13,3

15,0

16,9

17,5

16,3

15,4

Pracownicy etatowi

220

240

300

300

350

397

420

461

480

455

381

1 Od 2007 roku konsolidowane przychody grupy kapitałowej.
2 Według średnich kursów walut NBP dla poszczególnych lat.
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Na świecie

[[101. „The World’s 52 Largest Book Publishers, 2016”, „Publishers Weekly” nr 35/2016.
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Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. (WSiP)
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96
tel./faks (22) 576 25 00, 576 25 01, infolinia 0 800 220 555
www.wsip.pl, e-mail wsip@wsip.com.pl
W 2015 roku skonsolidowane przychody Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych wzrosły o 5 proc. – z 243,8 mln do 255,03 mln zł. Liczba
tytułów wprowadzonych do oferty wyniosła 1750 i była niższa o 8 proc.
niż w 2014 roku. Do sprzedaży wprowadzono 920 nowych tytułów (964
w 2014 roku). Łącznie wydrukowano 26,12 mln egz. publikacji, nieznacznie mniej niż w roku poprzednim. Firma zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 8,28 mln zł, wobec 15,6 mln zł w 2014 roku. Negatywna
dynamika w tym zakresie trwa od momentu wprowadzenia przez MEN
zmian na rynku podręcznikowym. Dla porównania, w 2013 roku grupa
kapitałowa WSiP zanotowała wynik netto w wysokości 29,43 mln zł. WSiP
pozostają jednym z najstabilniejszych finansowo podmiotów na polskim
rynku wydawniczym. Kapitały własne grupy na koniec roku wzrosły do
138,46 mln zł. Na koniec 2015 roku WSiP zatrudniały 210 osób.
Należy pamiętać, że prezentowane przychody WSiP mają charakter
skonsolidowany − w obszarze wydawniczym dotyczą bowiem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Wydawnictwa Zielona Sowa.
Jednym z kierunków przyjętych w celu realizacji strategii rozwoju firmy, a jednocześnie minimalizujących straty, jakie poniosła w wyniku działań MEN w zakresie częściowej renacjonalizacji rynku podręcznikowego
oraz jego regulacji poprzez finansowanie zakupu podręczników i pomocy
szkolnych za środki publiczne, jest konsolidacja kapitałowa oraz przejęcia
oferty istotnej dla rozszerzanego profilu WSiP.
Pod koniec sierpnia 2014 roku WSiP przejęły krakowską markę ZamKor, cenionego edytora podręczników do fizyki i chemii, a wraz z nią także
prawa do 58 publikacji edukacyjnych opracowanych i wydanych przez tę
oficynę. Akwizycja pozwoliła wydawnictwu wzmocnić ofertę dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w fizyce, chemii i przyrodzie. Zapowiedź
rozwoju oferty już w oparciu o własne zasoby daje podstawy do prognozowania stabilnych wzrostów przychodów w kolejnych latach.
Od 2013 roku WSiP umacniają się na pozycji niekwestionowanego lidera
w segmencie publikacji do nauczania zawodowego, aktywnie poszerzając
własne kompetencje i ofertę w tym zakresie. W tym czasie WSiP przejęły od
oficyny Rea katalog blisko 170 publikacji z tego zakresu, zwiększając własną ofertę do 260 tytułów – materiałów dydaktycznych do 33 najbardziej
pożądanych przez rynek zawodów. W 2015 roku, poza zwiększoną wcześ-
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niej ofertą tradycyjnych podręczników i ćwiczeń, na rynek wprowadzono
również nowatorską serię „Pracownia” oraz arkusze przygotowujące do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Na potrzeby sezonu podręcznikowego 2015 roku wydawnictwo przygotowało ponad 80 premierowych pozycji z zakresu edukacji zawodowej. W 2015 roku obrót na
ofercie zawodowej jeszcze przekroczył poziom 20 mln zł.
Równolegle z przeprowadzanymi akwizycjami WSiP dbały także o rozwój o charakterze organicznym. W przededniu rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 oficyna zaprezentowała projekt o nazwie Zdasz.to – pierwsze w Polsce maturalne repetytorium nowego typu, łączące kompetencje
i możliwości serwisu internetowego z książkami drukowanymi. Tym samym WSiP jako pierwszy wydawca w kraju zaproponował ofertę obejmującą całą podstawę programową, która obowiązywała na nowej maturze
w 2015 roku. Nasze strategiczne podejście do nowoczesnej edukacji mogę
opisać tak: pomagamy uczyć, ale przede wszystkim pomagamy się uczyć. Się.
Nauka poza szkołą to rosnący rynek – komentował tę inwestycję wydawnictwa Jerzy Garlicki, prezes WSiP102. Była to kolejna inicjatywa w obszarze
pozaszkolnych pomocy edukacyjnych. Wartość tego rynku porównywalna jest z rynkiem podręczników szkolnych i szacowana na ok. 800 mln zł.
Nad projektem Zdasz.to firma pracowała ponad półtora roku. W rezultacie w momencie jego premiery uczniom udostępniono ponad 9000 zadań,
5600 zdjęć, animacji i ilustracji w ramach 658 tematów z pięciu maturalnych
przedmiotów (polski, matematyka, chemia, biologia, geografia) w wersji
podstawowej i rozszerzonej. Zasób ten zawierał zarówno wszystkie materiały z książkowego repetytorium, jak i multimedia do części teoretycznej.
W 2015 roku rozbudowano koncept systemu repetytoriów także o ofertę
dla gimnazjalistów, którą stanowią publikacje i zasoby sprofilowane pod
kątem przygotowania się uczniów do egzaminu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego, zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno-przyrodniczej.
Jeszcze na przełomie 2013 i 2014 roku nie brakowało spekulacji na temat
potencjalnych możliwości zmian właścicielskich w spółce. Od 2010 roku
firma kontrolowana jest przez fundusz Advent International. Jednak potencjalne ruchy kapitałowe zostały zablokowane przez zainicjowaną w styczniu
2014 roku politykę rządu w zakresie ingerencji w rynek publikacji szkolnych
i projekt darmowego podręcznika. Planom tym towarzyszyły także zmiany
proceduralno-prawne, które wywarły istotny wpływ na kształt i charakter dystrybucji publikacji edukacyjnych. Spekulacje na temat zmian właścicielskich powróciły na przełomie 2015 i 2016 roku, kiedy WSiP stały się
[[102. „Zdasz.to od WSiP”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 22 sierpnia 2014.
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przedmiotem plotek, dotyczących przyszłych potencjalnych posunięć MEN
na rynku podręcznikowym. Według jednej z teorii, polski rząd, wzorem
Węgier, miał rozpatrywać scenariusz dalszej – po wprowadzeniu rządowego podręcznika do klas I-II szkoły podstawowej – renacjonalizacji rynku
publikacji szkolnych, a podmiotem dominującym na takim rynku mogłyby
stać się właśnie WSiP, przejęte wcześniej od funduszu Advent International.
Jednak te przewidywania, podgrzewane również zmianami formalno-organizacyjnymi w grupie, jak zmiana formy prawnej i powrót do formatu
spółki akcyjnej, nie doczekały się żadnej realizacji.
WSiP, obok Nowej Ery, to jedyny z wydawców podręcznikowych dysponujących kompletną ofertą do wszystkich etapów edukacji ogólnej. Przez
lata oficyna zajmowała najsilniejszą pozycję w segmencie przedszkolnym
oraz wczesnoszkolnym (klasy 1-3). W 2009 roku zanotowała udaną ekspansję w gimnazjum, jednak po 2012 roku straciła na znaczeniu w tym
segmencie, głównie na rzecz Nowej Ery.
Przez lata w gronie najlepiej sprzedających się tytułów WSiP znajdowały się cykle z segmentu nauczania początkowego – „Razem w Szkole” oraz
„Wesoła Szkoła i Przyjaciele”, a także nauczania przedszkolnego, jak „Razem
w Przedszkolu” i „Zanim Zostaniesz Pierwszakiem”. W ostatnich latach na
czoło tej stawki wysunął się jednak inny cykl, który odnosi także sukcesy na
arenie międzynarodowej. W październiku 2013 roku publikacja „Tropiciele”
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych uznana została za najlepszy europejski podręcznik w kategorii od 6 do 9 lat w konkursie European Educational Publisher Group (EEPG), które jest stowarzyszeniem wydawców edukacyjnych z 20 krajów. Elementarz stał się zresztą bohaterem bezprecedensowej
akcji, kiedy w połowie 2014 roku wydawnictwo zdecydowało się go rozdawać
za darmo. Decyzja ta zapadła po nieudanych, wielokrotnych próbach nawiązania przez WSiP i innych wydawców dialogu z MEN w sprawie popieranej
przez nich idei dotacji budżetowej na podręczniki.
Kolejnym obszarem, w którym WSiP konsekwentnie wzmacniały pozycję, jest segment publikacji do nauki języków obcych. W największym
stopniu dotyczy to stale rosnących przychodów ze sprzedaży podręczników do nauki języka niemieckiego. Jednym z elementów tego rozwoju było
zawarcie, w połowie 2012 roku, umowy licencyjnej z koncernem edukacyjnym Cornelsen na przystosowanie do polskich wymagań podręczników do
nauki języka niemieckiego oraz włączenie ich, na zasadach wyłączności,
do oferty językowej WSiP. W efekcie firma nie tylko znacząco wzbogaciła
własną ofertę szkolną, ale także rozpoczęła aktywną działalność w dwóch
nowych dla siebie segmentach: szkół językowych oraz szkół wyższych.
Właśnie rozwój biznesowych kompetencji w obszarze nauczania języków obcych był jednym z kierunków przyjętych przez WSiP w celu zwięk-
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szenia i przyszłej dywersyfikacji przychodów. W kwietniu 2016 roku WSiP
sfinalizowały przejęcie sieci szkół językowych Profi-Lingua, jednego z liderów rynku szkół językowych, obecnego w branży od 1991 roku. Profi-Lingua prowadzi obecnie zajęcia z zakresu 12 języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, czeskiego,
szwedzkiego, portugalskiego, chińskiego, norweskiego oraz polskiego dla
obcokrajowców) w 19 oddziałach własnych i kilku franczyzowych. Oddziały zlokalizowane są w centrach 16 dużych miast w Polsce. Szkoła posiada
również Akredytacje Kuratoriów Oświaty w: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu, oraz uprawnienia do przeprowadzania egzaminów we wszystkich oddziałach szkoły.
Ostatnie lata to także intensywny rozwój kompetencji i oferty elektronicznej. Proces ten odbywa się m.in. za pośrednictwem platformy edukacyjnej
WSiPnet, która zadebiutowała w połowie 2011 roku. Jej funkcjonalności pozwalają uczniom m.in. na dostęp do elektronicznych wersji podręczników oraz
zeszytów ćwiczeń do samodzielnej pracy w domu za pośrednictwem internetu.
Nauczyciele otrzymują dostęp do gotowych, automatycznie generowanych wyników prac swoich podopiecznych oraz narzędzi, które umożliwiają śledzenie
ich postępów w nauce. W połowie 2016 roku w zasobach platformy dostępnych
było ponad 13 tys. zadań z przedmiotów egzaminacyjnych, jak: język polski,
matematyka, biologia, fizyka, chemia, przyroda, historia, geografia.
Podobnie jak większość rynkowych konkurentów, WSiP rozwijają również ofertę edukacyjną nie skierowaną do uczniów. Latem 2014 roku firma
uruchomiła projekt o nazwie Klub Nauczyciela Uczę.pl. Pod adresem www.
ucze.pl uruchomiono serwis, który oferuje zestaw kilkunastu tysięcy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (m.in. rozkłady materiałów, plany wynikowe, sprawdziany, scenariusze lekcji, karty pracy, nagrania). W 2015 roku
WSiP wzbogaciły zasoby platformy Uczę.pl, która pełni obecnie funkcję największego w Polsce internetowego klubu nauczyciela. W tym samym okresie uruchomiono także nowy serwis internetowy dla nauczycieli: Klasówki.
pl – generator sprawdzianów z przedmiotów ścisłych.
W ostatnich latach WSiP aktywnie rozwijał i porządkował dystrybucję
własnych produktów. Do 2014 roku głównym kanałem sprzedaży pozostawało księgarstwo hurtowe i detaliczne, na które przypadało nie mniej niż
70 proc. obrotu. Po zmianach wprowadzonych przez MEN na rynku podręcznikowym, WSiP znacząco ograniczyły współpracę handlową z podmiotami detalicznymi, koncentrując się na współpracy z firmami dystrybucyjnymi oraz bezpośredniej kooperacji ze szkołami, zwłaszcza w ramach
sprzedaży dotacyjnej. WSiP, wzorem wielu innych wydawców, utrzymują
wspólną z czołowymi oficynami z segmentu językowego ofertę zakupów
podręczników z dotacji MEN.
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Jeszcze w 2013 roku w internetowym sklepie wydawnictwa pojawiła się
oferta zakupu podręczników na raty, która dotyczyła zamówień powyżej
100 zł. Oferta zakładała możliwość rozłożenia zakupu na od 3 do 11 rat,
a wysokość odsetek jest uzależniona od liczby rat. W przypadku wyboru
przez klienta opcji sześciu rat, koszty odsetek pokrywały WSiP.
Przejęcie Profi-Lingua zbliżyło WSiP do finalizacji kolejnego etapu transformacji z wydawcy podręczników tradycyjnych, w dostawcę nowoczesnych
produktów, serwisów i usług edukacyjnych103. W jej rezultacie od drugiego kwartału 2016 roku firma działa w oparciu o nową strukturę, na którą
składają się dwa piony biznesowe: Pion Rynku Szkolnego oraz Pion Rynku Otwartego. To właśnie, rozwijany intensywnie przez ostatnie lata drugi z pionów, łączy wszystkie obecne i przyszłe obszary pozaszkolnej oferty
edukacyjnej, takie jak m.in. repetytoria przedegzaminacyjne Zdasz.to, rozwój sieci szkół języków obcych Profi-Lingua, a także w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego. Współczesny, szybko rozwijający się rynek
szkolnictwa i edukacji wymaga zarówno nowych kompetencji jak i nowej
oferty od firm będących dostawcą kontentu oraz usług edukacyjnych. Jako
wydawnictwo chcemy nie tylko odpowiadać na potrzeby rynku w Polsce, ale
także go kreować, oferując innowacyjne projekty skierowane do uczniów i ich
rodziców oraz nauczycieli. Aby sprostać tym wyzwaniom zdecydowaliśmy
się na zmianę struktury firmy, która pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych
celów w każdym z wyznaczonych obszarów. Pozwoli także być bliżej naszych
odbiorców, aby na bieżąco korygować rozwijane produkty i serwisy, zgodnie z ich wymaganiami i oczekiwaniami – wyjaśnia zmiany strukturalne
w firmie prezes WSiP, Jerzy Garlicki104. Zmiany organizacyjne przyniosły
także efekty personalne. Kierownictwo nad wspomnianym Pionem Rynku
Otwartego objęła Katarzyna Barczyńska, wieloletnia szefowa środkowoeuropejskiego oddziału koncernu Pearson.
Natomiast w Pionie Rynku Szkolnego znalazła się pełna obsługa obszaru dotacyjnego (podręczniki, materiały ćwiczeniowe tradycyjne i elektroniczne), w tym także materiały i usługi dla nauczycieli (w serwisie Uczę.
pl). W tej grupie pozostał także Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, powołany w 2014 roku przez WSiP niepubliczny ośrodek szkolenia
nauczycieli z ofertą praktycznych szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.
Oferta ORKE obejmuje ponad 200 szkoleń z 12 obszarów edukacyjnych
dla dyrektorów (np. zarządzanie, nadzór pedagogiczny, prawo) i nauczycieli wszystkich typów szkół w Polsce (np. metodyka, dydaktyka, rozwój
osobisty, prawo, wychowanie, technologie informacyjno-komunikacyjne,
[[103. „Nowa struktura WSiP”, Rynek-ksiazki.pl z dn.27 kwietnia 2016.
[[104. Ibid
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Historia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne powstały jako jedna z pierwszych po
wojnie polskich oficyn w kwietniu 1945 roku i początkowo działały pod nazwą Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Już w lipcu 1945 roku nakładem PZWS ukazał się pierwszy podręcznik – „Elementarz dla szkół wiejskich” Mariana Falskiego. W pierwszym roku działalności wydano 1,4 mln
egz. książek, choć zapotrzebowanie było znacznie większe. Pod koniec
1945 roku jeden podręcznik przypadał na pięcioro dzieci, w końcu 1946 roku wydawnictwo zapewniało już jednemu uczniowi dwa podręczniki, na
początku 1948 roku – trzy106. W 1948 roku firma rozpoczęła także wydawanie czasopism pedagogicznych.
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych były bazą rozwojową nie
tylko dla WSiP, ale także innych dużych oficyn państwowych. W 1951 roku z Instytutu Wydawnictw Naukowych PZWS wyodrębniono Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, a rok później z działu kartografii firmy – Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Pierwszą dekadę
działalności na polskim rynku PZWS zamknęły liczbą 200 mln wydanych
książek, z czego 89 proc. stanowiły podręczniki.
Pod obecną nazwą wydawnictwo działa od 1974 roku, kiedy to połączono PZWS i Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego (utworzone w styczniu 1951 roku). Od 1945 roku nakładem PZWS, a później WSiP
ukazało się ponad 50 tys. tytułów, o łącznym nakładzie ponad 2 mld egz.
Wielkie zmiany przyniosły lata 90. XX wieku. Po zmianach społeczno-gospodarczych trzeba było dokonać wymiany wszystkich starych podręczników.
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diagnoza i ocenianie)105. Ponadto w katalogu szkoleń znalazł się również
pakiet edukacyjny „Kariera na Maksa” wspierający nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w doradztwie zawodowym dla uczniów.
WSiP uruchomiły ogólnopolski cykl e-konferencji, poświęconych możliwościom wykorzystania funduszy europejskich w obszarze edukacji zawodowej.
Od 2009 roku firma prowadzi również Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej WSiP. Ofertę poszerzono także o produkt o nazwie „Edumapa” –
diagnoza edukacyjna, pozwalająca na monitorowanie realizacji podstawy
programowej w danej gminie.

[[105. „WSiP stawia na szkolenia”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 23 marca 2016.
[[106. Za: Folder wydany z okazji 50-lecia WSiP.
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W ciągu czterech lat wymieniono 351 tytułów i wydano ponad tysiąc nowych. Pojawiła się też konkurencja – do 1990 roku WSiP były monopolistą
na rynku podręczników. Był to także okres budowania nowej sieci dystrybucji (w 1992 roku upadła Składnica Księgarska, która sprzedawała książki
WSiP). Do końca 1999 roku sprzedażą podręczników zajmowały się hurtownie: Wkra, Reprint, Sezam, Nova, MarKa i Książka Szkolna (w 1998 roku miały one 87,9 proc. udziałów w sprzedaży książek WSiP107).
W 2000 roku zmieniła się polityka handlowa firmy – umożliwiono dystrybucję podręczników większej grupie hurtowni, z których znaczący obrót
zrealizowały Matras i Wikr oraz grupa firm tworzących Wikr Konsorcjum.
Dopuszczenie nowych dystrybutorów i zaostrzenie warunków współpracy spowodowało, że z dawnej grupy partnerów większość zbankrutowała
– pozostały jedynie Wkra i Nova.
Najważniejsze zmiany wiążą się jednak z prywatyzacją firmy. W 1998 roku minister skarbu podpisał akt komercjalizacji, zaś w 2005 roku nastąpiło wprowadzenie spółki na giełdę. Łącznie w okresie 2005-2010 wypłaciła
im ponad 240 mln zł, czy to w formie dywidendy, czy poprzez wykup akcji własnych.
Wkrótce po komercjalizacji, jeszcze przed debiutem giełdowym, rozpoczął się proces budowy grupy kapitałowej, holdingu wydawniczo-dystrybucyjnego, który w zamierzeniu ówczesnego zarządu miał obejmować wydawnictwa szkolne, akademickie, dziecięce i młodzieżowe, a także własny
hurt i detal, był plan posiadania nawet 150 własnych księgarń. Przejęto od
grupy Polska Dystrybucja Książek bankrutującą i bardzo zadłużoną hurtownię Wkra, spłacając jej zadłużenie (w części wobec konkurentów WSiP),
a także również bardzo zadłużony Dom Książki Warszawa oraz mniejsze
podmioty (np. Dom Książki Częstochowa) oraz uruchomiono program
franczyzowy dla księgarń. Przejęto też wydawnictwa Zielona Sowa i Book
House, utworzono Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne oraz platformę dystrybucyjną Alfa Logis. Jako grupa kapitałowa WSiP bardzo udanie
zadebiutowały na giełdzie. W planach akwizycyjnych był też udział WSiP
w prywatyzacji wydawnictwa Bellona, z czego ostatecznie się wycofano.
Kolejne zmiany w zarządzie, a potem zmiany własnościowe, wpłynęły
na zmianę strategii i stopniową wyprzedaż aktywów, które nie były ściśle
związane z rynkiem podręczników. Sprzedano przede wszystkim wysoce
nierentowne firmy dystrybucyjne – hurtownię Wkra i Dom Książki Warszawa. Następnie pozbyto się też przynoszącego straty wydawnictwa Book
House oraz Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych – wyprzedając
prawa do ich oferty. W grupie kapitałowej pozostały WSiP, Zielona Sowa
[[107. „Raport roczny 1999”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
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i Alfa Logis – firma specjalizująca się przede wszystkim w usługach logistycznych dla WSiP i podmiotów zewnętrznych.
W 2014 roku Alfa Logis wygrała przetarg MEN na dystrybucję rządowego podręcznika dla klas I szkoły podstawowej. Jednak resort edukacji chcąc
uniknąć sytuacji, w której darmowy podręcznik do szkół dostarczy firma
zależna od jednego z czołowych wydawców edukacyjnych, zleciła dostarczenie ponad 80 proc. nakładu podręcznika Poczcie Polskiej.
W 2008 roku WSiP przejęły wydawnictwo Zielona Sowa. Wartość transakcji wyniosła 11,75 mln zł.
W wyniku zmian strukturalnych w grupie kapitałowej i realizacji nowej strategii jej rozwoju, w styczniu 2012 roku oficynę przeniesiono z Krakowa do Warszawy. Obecnie roczne przychody spółki oscylują w granicach 20-23 mln zł. Od kilku lat firma realizuje strategię rozwoju opartą
na znacznej dywersyfikacji oferty, konsekwentnie rozbudowując katalog
o publikacje dla dzieci i młodzieży, w tym także o autorskie publikacje
dla najmłodszych, pozycje okołoedukacyjne i mass marketowe, bazujące
na znanych światowych brandach. Udział Zielonej Sowy w przychodach
grupy kształtuje się na poziomie 8-10 proc.
W latach 2009-2011 WSiP przeszły poważne zmiany własnościowe i strukturalne. W listopadzie 2009 roku ogłoszono wezwanie do sprzedaży 100 proc.
akcji spółki. W ciągu kilku miesięcy, począwszy od listopada 2009 roku –
przez swoją spółkę zależną Pahoa Investments – fundusz Advent International
przejął najpierw 75 proc. akcji wydawnictwa, za które zapłacono 318 mln zł.
W kolejnych miesiącach przeprowadzono również przymusowy wykup akcji,
a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowy właściciel doprowadził do
wycofania firmy z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W wyniku wspomnianej już zmiany koncepcji funkcjonowania grupy,
wiosną 2010 roku zarząd WSiP podjął decyzję o likwidacji WAiP, a latem
sąd ogłosił upadłość wydawnictwa Book House z możliwością zawarcia
układu. Sam układ wykonywany był w 2011 roku, a łączna kwota wierzytelności nim objętych wyniosła 5,32 mln zł.
W tym czasie w spółce, zarówno w radzie nadzorczej jak i zarządzie,
rozpoczęły się roszady personalne związane ze zmianami właścicielskimi.
Rezygnację z funkcji prezesa oficyny złożył Stanisław Wedler, który kierował nią od maja 2006 roku. Funkcję p.o. prezesa zarządu powierzono Karolowi Żbikowskiemu, dotychczasowemu członkowi zarządu i dyrektorowi
ds. strategii. Kilka tygodni później nowym prezesem wydawnictwa został
Adam Małachowski, wcześniej prezes zarządu LexisNexis Polska. Po wycofaniu WSiP z giełdy w połowie 2010 roku zmieniono formę własności
na spółkę z o.o. – w wyniku wspomnianego połączenia WSiP S.A. z Pahoa
Investments Sp. z o.o.
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Pod koniec 2010 roku we WSiP doszło do kolejnych poważnych zmian
personalnych, w tym wzajemnych przepływów osobowych między wydawnictwem a jego największym rynkowym konkurentem, Nową Erą. Z tym
ostatnim edytorem pożegnali się i przeszli do WSiP m.in. Renata Łapińska, wieloletnia redaktor naczelna Nowej Ery oraz Olgierd Buchocki, który
w nowej firmie objął funkcję dyrektora marketingu.
W marcu 2011 roku z funkcji prezesa zarządu Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych zrezygnował Adam Małachowski. Nowym szefem został Joachim Driessen, który przez ponad rok był doradcą w firmie. Wcześniej Joachim Driessen pełnił rolę doradcy funduszu Advent International, a w latach 2005-2009 był dyrektorem w holenderskim wydawnictwie
Malmberg Publishing (od 2004 roku wchodzącym w skład Sanoma WSOY
Education, obecnie Sanoma Learning & Literature). Była to jednak zmiana
tymczasowa. Od października 2011 roku prezesem Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych jest Jerzy Garlicki, wcześniej przez kilkanaście lat związany z branżą farmaceutyczną.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – najważniejsze dane
Lata

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

152,2

155,7

163,3

190,2

191,3

225,0

226,6

247,4

252,2

243,8

255,0

Sprzedaż książek w mln USD

46,7

50,2

59,0

78,9

61,5

74,5

66,7

75,9

79,8

69,6

65,4

Zysk netto w mln zł

–40,0

27,8

38,2

40,4

14,7

bd

–13,1

21,5

29,4

15,6

8,3

Kapitały własne w mln zł

156,6

110,1

121,2

111,3

129,0

bd

63,3

84,8

114,5

130,2

138,5

Wydane tytuły

771

724

899

998

1070

2006

1673

2501

2476

1905

1750

Pierwsze wydania

213

224

203

352

569

660

741

1549

1219

964

920

Łączny nakład w mln egz.

15,7

16,0

19,8

22,6

26,3

27,9

28,0

bd

bd

27,0

26,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

15,5

15,9

17,3

20,1

20,0

20,8

21,0

bd

bd

bd

bd

Pracownicy etatowi

414

271

260

250

375

356

395

336

404

295

210

Sprzedaż książek w mln zł
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01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. (22) 535 80 00, faks (22) 535 80 01
www.wolterskluwer.pl, www.profinfo.pl
e-mail obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
W 2015 roku przychody ze sprzedaży firmy Wolter Kluwer S.A. wzrosły
o 10 proc., ze 195,4 mln do 215,26 mln zł. Do sprzedaży trafiło 350 tytułów,
w tym 230 nowości. Poziom wyprodukowanych nakładów nie przekroczył
370 tys. egz., a sprzedaż 310 tys. egz. Według sprawozdania finansowego
spółki, 2015 rok zakończyła z zyskiem netto w wysokości 10,89 mln zł,
wobec straty na poziomie 2,29 mln zł w 2014 roku. Kapitały własne spółki wzrosły do 28,02 mln zł, przy 17,08 mln zł rok wcześniej. Jak wynika ze
sprawozdania, rentowność sprzedaży firmy w omawianym okresie wzrosła o 6,3 proc.
Na wzrost przychodów Wolters Kluwer znaczny wpływ miało m.in.
połączenie, w ostatnich miesiącach 2015 roku, z wydawnictwem LexisNexis108. Zawarta de facto na rynku międzynarodowym transakcja przypieczętowała pozycję Wolters Kluwer jako niekwestionowanego lidera
rynku informacji fachowej, przede wszystkim prawnej. Latem 2014 roku Wolters Kluwer Legal & Regulatory Division, dział firmy Wolters
Kluwer, dostarczający klientom na całym świecie eksperckie treści, rozwiązania, oprogramowanie i usługi w obszarach prawa i biznesu, poinformował o podpisaniu umowy, na mocy której nabędzie od koncernu
Reed Elsevier część prawną LexisNexis Polska. Transakcja miała dwustronny charakter, ponieważ równocześnie Wolters Kluwer zbył na rzecz
Reed Elsevier działalność wydawniczą w zakresie publikacji prawnych
w Kanadzie.
Przez lata produkty wydawnictwa bazowały na informacjach i wiedzy
z dziedzin takich jak: prawo (administracyjne, karne, cywilne, gospodarcze i handlowe, finansowe, międzynarodowe, konstytucyjne, pracy, własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych oraz historia i nauka prawa), biznes (zarządzanie, e-biznes, HR,
kariera i praca, przedsiębiorczość, public relations, sprzedaż, szkolenia),

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Wolters Kluwer S.A.
(dawniej Polskie Wydawnictwa Profesjonalne)

[[108. „Połączenie Wolters Kluwer SA i LexisNexis Polska Sp. z o.o.” za: www.wolterskluwer.pl/polaczenie/-/artykul/planowane-polaczenie-wolters-kluwer-sa-i-lexisnexis-polskasp-z-o-o.
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finanse (bankowość, ekonomia, inwestycje, giełda, ochrona środowiska)
oraz oświata (prawo oświatowe, zarządzanie w oświacie). W katalogu można było znaleźć jednak również publikacje z zakresu: zarządzania nieruchomościami, psychologii, turystyki, a nawet pozycje związane z nauką
języków obcych.
Firma stopniowo wycofuje się jednak z oferty ekonomicznej i biznesowej. W listopadzie 2015 roku zawarła umowę o współpracy z Wydawnictwem Nieoczywiste, dotyczącą dystrybucji i sprzedaży części oferty ekonomicznej i biznesowej.
Ofertę Wolters Kluwer charakteryzuje olbrzymie zróżnicowanie, przede
wszystkim pod względem formy oferowanych publikacji. Składają się na
nią książki drukowane i e-booki (kodeksy, komentarze, poradniki, aktualizowane tomy aktów prawnych, monografie, glosy, orzecznictwo, czasopisma fachowe), produkty on-line, serwisy internetowe.
Do 2014 roku produkty firmy powstawały w ramach trzech rozpoznawalnych marek: ABC, LEX i Oficyna. W 2015 roku rozpoczął się stopniowy proces ich wycofywania, a nowe publikacje wydawane są pod marką
Wolters Kluwer.
Oferta spółki poszerzana jest o publikacje z nowych dziedzin lub na nowych nośnikach, m.in. poprzez rozbudowę oferty produktów elektronicznych (wersje on-line, DVD, wersje na tablety na platformę IOS i Android,
navigatory) oraz produktów narzędziowych ułatwiających funkcjonowanie
kancelarii prawnych i notarialnych.
W 2015 roku dominującą pozycję w przychodach firmy (72,7 proc.)
utrzymała sprzedaż produktów elektronicznych, przede wszystkim baz
danych i produktów aktualizowanych. Rok wcześniej udział ten wyniósł
76 proc. Kolejne 11,9 proc. (o 3,1 proc. mniej niż rok wcześniej) przypadło
na sprzedaż publikacji drukowanych. 6,8 proc. przychodów przypadło na
sprzedaż oprogramowania dla specjalistów, a 3,7 proc. na sprzedaż czasopism oraz innych produktów i usług.
Wśród publikacji elektronicznych do grupy głównych produktów Wolters Kluwer należą: „Vademecum Głównego Księgowego”, „Vademecum
Głównego Księgowego Administracja”, „Vademecum Biegłego Rewidenta”, „Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”, „Serwis HR”, „Serwis Budowlany”, „Prawo Oświatowe”, „Serwis Prawo i Zdrowie”, „Prawo Ochrony Środowiska”, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, „Serwis
BHP”; System Informacji Prawnej LEX; nawigatory LEX Navigator – „Postępowanie Administracyjne”, „Postępowanie Cywilne”, „Postępowanie
Karne”, „Prawo Handlowe”, „Procedury Podatkowe”, „Procedury Prawa Pracy”, „Zamówienia Publiczne”, „Procedury Prawa Budowalnego”,
„Ochrona Zdrowia”; internetowe serwisy informacji prawnej. W 2015 ro-
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ku 85 proc. przychodów ze sprzedaży produktów elektronicznych przypadało na wersje on-line.
W zakresie specjalistycznego oprogramowania do kompleksowej obsługi kancelarii prym w ofercie wiodą: „Kancelaria Notarialna”, „Kancelaria
Prawna”, Kleos – mobilny system zarzadzania praktyką prawniczą, LEX
Baza Dokumentów, a także linia produktów ProgMan – systemów wspomagających zarządzanie i administrację placówek oświatowych i jednostek budżetowych.
Katalog publikacji książkowych to m.in. serie: „Meritum” (m.in. „Meritum Podatki”, „Meritum Prawo Pracy”, „Meritum Ubezpieczenia Społeczne”); seria „Komentarze” – kompleksowe opracowania najważniejszych
aktów prawa polskiego; seria „Monografie” – seria obejmująca kilkadziesiąt tytułów będących monograficznymi opracowaniami najbardziej ważkich tematów z dziedziny prawa; seria „Akademicka” – seria podręczników i materiałów pomocniczych dla studentów. Zasób publikacji zwartych
uzupełnia również oferta kilkunastu czasopism („Dyrektor Szkoły”, „Przegląd Podatkowy”, „Przed Szkołą”, „Personel Plus”, „Europejski Przegląd
Sądowy”, „Finanse Komunalne”, „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”, „Krajowa Rada Sądownictwa”, „Orzecznictwo
w Sprawach Samorządowych”, „Państwo i Prawo”, „Przegląd Prawa Handlowego”, „Samorząd Terytorialny”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”).
W drugiej połowie 2015 roku Wolters Kluwer udostępnił nową odsłonę
platformy Lex, która stanowi połączenie starannie opracowanych treści serwisów merytorycznych, nowych, zaawansowanych narzędzi oraz wygody
użytkowania. Platforma w odmienionej szacie graficznej zapewnia szybki
dostęp do stale aktualizowanych produktów za pomocą jednego kliknięcia.
W ramach platformy uruchomiono m.in. nowe serwisy dla profesjonalistów, jak na przykład Lex Przychodnia i Lex Apteka. Firma zapowiedziała
również włączenie do zasobów platformy linii produktów ABC, które w rezultacie staną się serwisami Lex w zakresie i pod nazwami właściwymi dla
poszczególnych kategorii branżowych, np. Lex Serwis Budowlany.
Od 2012 roku, po przejęciu firmy Bistyp Consulting Sp. z o.o., Wolters
Kluwer S.A. poszerza ofertę publikacji z zakresu ekonomiki budownictwa
(katalogi cen jednostkowych dla robót inwestycyjnych, remontowych, prac
konserwatorskich, katalogi cen na roboty drogowe, roboty kolejowe i tramwajowe, cenniki materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych,
pracy sprzętu oraz cenniki maszyn i urządzeń).
Dystrybucja produktów Wolters Kluwer odbywa się przede wszystkim
za pośrednictwem centrali działu handlowego i 14 regionalnych oddziałów, w oparciu o sieć handlowców, którzy działają jako osobne firmy i są
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wynagradzani w systemie prowizyjnym. Stali klienci wydawnictwa objęci
są opieką doradców, co umożliwia utrzymywanie stałego kontaktu z użytkownikami, świadczenie serwisu technicznego czy prowadzenie szkoleń.
W ostatnim okresie spółka aktywnie rozwijała również kanał telesprzedaży, wykorzystując w tym zakresie zarówno zasoby wewnętrzne,
jak i współpracując z zewnętrznymi biurami typu call center. Poprzez kanały telesprzedaży firma dociera obecnie do 16 tys. klientów.
Wydawnictwo prowadzi własną księgarnię internetową Profinfo.pl. Jej
zasoby oferują dostęp do 17 tys. publikacji z dziedziny prawa, biznesu i finansów, ochrony zdrowia i medycyny.

Historia
Spółka działa pod nazwą Wolters Kluwer od października 2013 roku, wcześniej od 2006 roku jako Wolters Kluwer Polska, a jeszcze wcześniej jako Polskie Wydawnictwa Profesjonalne. Zmiana była wynikiem międzynarodowej strategii właściciela. Wolters Kluwer kontynuuje działalność spółki
Polskie Wydawnictwa Profesjonalne. Przed przekształceniami do grupy
należały: Wydawnictwo Prawnicze Lex z Sopotu, Dom Wydawniczy ABC
z Warszawy, Kantor Wydawniczy Zakamycze z Krakowa, Wydawnictwo
Konieczny i Kruszewski (czasopisma fachowe) oraz Oficyna Ekonomiczna
(wyodrębniona z krakowskiej redakcji ABC).
Wolters Kluwer działa w Polsce od 1995 roku – początkowo jako mniejszościowy udziałowiec (40 proc.) wydawnictw ABC i Lex. Pod koniec
1998 roku koncern kupił 100 proc. udziałów w obydwu wydawnictwach.
Tym samym powstała największa w Polsce grupa wydawnictw profesjonalnych.
Dom Wydawniczy ABC powstał w 1989 roku. Założycielami firmy byli:
Włodzimierz Albin, Krzysztof Brzeski i Roman Chalasz (od pierwszych liter
ich nazwisk pochodzi nazwa oficyny). Od początku firma specjalizowała się
w wymiennokartkowych zbiorach przepisów prawnych – pierwszy tom serii
„Zbiory Praw” („Prawo gospodarcze”) ukazał się w marcu 1990 roku.
W 1995 roku udziały w wydawnictwie kupił Wolters Kluwer, zmienił
się też status prawny spółki z cywilnej na z ograniczoną odpowiedzialnością.
W 1998 roku ABC kupiło krakowskie wydawnictwo prawnicze Zakamycze. Kantor Wydawniczy Zakamycze powstał w 1994 roku z inicjatywy Katarzyny Szoch-Jędrys i Jerzego Jędrysa. W styczniu 2000 roku grupa przejęła Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, które wcześniej funkcjonowało
jako spółka cywilna Romana Kruszewskiego i Witolda Koniecznego.

Na świecie
Koncern Wolters Kluwer należy do czterech największych na świecie wydawnictw wyspecjalizowanych w literaturze fachowej (prawo, finanse,
podatki, książka medyczna, książka edukacyjna). Grupa działa w ponad
170 krajach i zatrudnia ponad 19 tys. osób na całym świecie. Centrala firmy znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii. Akcje Wolters Kluwer
są notowane na platformie Euronext w Amsterdamie (WKL), jak również
uwzględnione w indeksie spółek giełdowych AEX and Euronext 100.
W rankingu największych światowych domów wydawniczych w 2015 roku koncern Wolters Kluwer zajął czwartą pozycję, z przychodami w wysokości 4,59 mld dolarów109.
Wolters Kluwer S.A. – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż publikacji w mln zł

Lata

113,7

129,0

140,7

157,4

170,9

186,2

184,7

186,4

195,4

182,2

215,3

Sprzedaż publikacji w mln USD

34,9

41,6

50,8

65,3

55,0

61,7

53,3

55,9

59,0

55,8

55,2

Zysk netto w mln zł

26,7

17,2

38,9

43,1

47,2

52,1

45,6

44,7

1,0

–2,3

10,9

Kapitały własne w mln zł

35,4

26,0

29,8

51,9

55,9

60,9

8,8

62,4

6,7

17,1

28,0

Wydane tytuły

251

290

334

368

440

482

454

455

465

377

350

Pierwsze wydania

155

156

196

216

311

366

333

264

283

226

230

Łączny nakład w mln egz.

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Pracownicy etatowi

293

302

319

325

297

278

281

355

397

446

450

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Początki Wydawnictwa Prawniczego Lex związane były z działalnością
gdańskiej Kancelarii Prawniczej Lex, która powstała w 1987 roku. Założycielami spółki byli Grzegorz Lemka i Arkadiusz Skłucki.
Prezesem zarządu Wolters Kluwer S.A. jest Włodzimierz Albin, od maja
2012 roku prezes Rady Polskiej Izby Książki.
Zgodnie ze sprawozdaniem spółki złożonym w sądzie, wartość firmy
Wolters Kluwer S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 519.43 mln zł,
a wartość LexisNexis 22,95 mln zł.

[[109. „The World’s 52 Largest Book Publishers, 2016”, „Publishers Weekly” nr 35/2016.
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Pearson Central & Eastern Europe Sp. z o.o. (PCE)
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8
tel. (22) 533 15 73, faks (22) 533 15 34
www.pearson.pl, e-mail office@pearson.com
Przychody Pearson Central & Eastern Europe w 2015 roku spadły o blisko
10 proc., ze 134,58 do 121,73 mln zł. Kapitały własne wyniosły 75,23 mln zł.
Mimo spadku przychodów, spółka zakończyła rok z dodatnim wynikiem
finansowym w wysokości 25,54 mln, wobec 26,09 mln zł w 2014 roku, notując wynik gorszy niż rok wcześniej zaledwie o 2 proc. W 2015 roku ukazało się 420 publikacji wobec 450 pozycji w 2014 roku. Ograniczanie oferty
to rezultat m.in. zmian na rynku publikacji szkolnych wywołanych przez
reformę z 2014 roku.
W wyniku prowadzonej w spółce optymalizacji i restrukturyzacji odnotowano spadek zatrudnienia, którego poziom zmniejszył się do 89 osób
(119 osób w 2014 roku). Redukcja zatrudnienia w największym stopniu dotyczyła zespołu konsultantów metodycznych, liczącego w ostatnich latach
ok. 40 osób. Zadaniem konsultantów była bezpośrednia praca z nauczycielami, jednak była to współpraca na płaszczyźnie merytorycznej, która nie
obejmowała zadań z zakresu handlu.
Pearson Central & Eastern Europe zarządza obecnie działalnością operacyjną koncernu na 34 rynkach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ale także części Azji Centralnej. Firma jest aktywna
biznesowo m.in. w krajach takich jak: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja,
Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Macedonia, Czarnogóra, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.
Jak wyjaśnia Marek Jakimowicz, członek zarządu wydawnictwa, za spadek przychodów firmy w 2015 roku odpowiadał: Głównie rynek polski, choć
kryzys polityczno-gospodarczy w Rosji i na Ukrainie miał w tym spadku swój
realny udział. Będąc obecnym na tych rynkach od wielu lat musieliśmy podejść do zaistniałej sytuacji rozsądnie. Nie mogliśmy przecież, z uwagi na
dramatyczne załamanie się kursu rubla, podjąć decyzji o całkowitym zatrzymaniu produkcji oferty na Rosję czy wstrzymaniu sprzedaży. Musieliśmy
przy tym uszanować rozmiary tych rynków i potrzeby klientów. W każdym
razie z punktu widzenia naszego interesu ekonomicznego nie zanotowaliśmy
jakiegoś znaczącego tąpnięcia, choć kilkunastoprocentowe spadki sprzedaży
w tym okresie dotyczyły w zasadzie wszystkich krajów byłego Związku Ra-
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dzieckiego, w tym także mocno związanych handlowo, kulturowo i społecznie z Rosją państw nadbałtyckich110.
W 2015 roku na polskim rynku firma zrealizowała przychód ze sprzedaży w wysokości 64,49 mln zł, z czego na sprzedaż publikacji przypadło
58,8 mln zł. Pozostała część przychodów przypada na różnego rodzaju rozwiązania nieksiążkowe, w tym usług w zakresie doradztwa czy szkoleń, na
przykład podnoszenia kwalifikacji czy tworzenia modeli edukacyjnych na
potrzeby m.in. samorządów. Są to także systemy uzupełniające ofertę podręcznikową, w tym akademicką, także publikacje i treści cyfrowe skierowane do końcowego odbiorcy, w tym również dostarczane bezpośrednio
z Wielkiej Brytanii.
Oferta Pearsona dzieli się na tzw. dywizje produktowe. W naszym regionie zdecydowanie największy udział w sprzedaży ma dywizja ELT (English
Language Teaching). Drugi dział to Higher Education, czyli książka akademicka do wszystkich dyscyplin naukowych wraz z systemem uzupełniającym.
Trzecia dywizja to International Schools, czyli materiały do szkół międzynarodowych z poziomu K12, w języku angielskim amerykańskim lub brytyjskim – wyjaśnia Marek Jakimowicz, członek zarządu111.
W ofercie Pearson Central Europe dostępne są publikacje drukowane,
nowoczesne systemy on-line dedykowane uczniom, nauczycielom i jednostkom prowadzącym placówki edukacyjne. W ostatnich latach dynamiczny
wzrost w największej mierze dotyczył nowoczesnych platform edukacyjnych, repozytoriów treści dydaktyczno-naukowych, jak również otwartych
zasobów dydaktycznych. Dostępną w Polsce ofertę wzbogaca szeroki wybór
brytyjskich i międzynarodowych kwalifikacji zawodowych Edexcel oraz
egzaminów PTE potwierdzających znajomość języka angielskiego.
Na ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb polskiego systemu kształcenia składają się: podręczniki, słowniki, materiały dydaktyczne oraz inne publikacje, m.in. poświęcone angielskiej literaturze, kulturze i historii,
a także multimedia. Mocną pozycję w katalogu oficyny utrzymują również
profesjonalne słowniki angielsko-polskie, polsko-angielskie dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych oraz słowniki obrazkowe dla dzieci.
Na ofertę cyfrową składa się m.in. internetowa platforma „MyEnglish
Lab”, umożliwiająca dostęp do elektronicznych zeszytów ćwiczeń, przeznaczonych do samodzielnej pracy ucznia w domu, do kluczowych przed[[110. Rozmowa z Markiem Jakimowiczem, członkiem zarządu Pearson Central & Eastern
Europe, „Biblioteka Analiz” nr 20/2016.
[[111. Ibid.
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miotów w gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych. W katalogu
e-produktów znaleźć można także: pakiety diagnostyczne, oferta e-szkoleń,
czy bogate e-zasoby (bank pomysłów na scenariusze lekcji, słowniki i kursy
językowe on-line, gry edukacyjne), a także platforma edukacyjna Fronter.
Dystrybucja oparta jest na współpracy z partnerami hurtowymi, wśród
których największe znaczenie ma Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka.
Mimo zmian na rynku publikacji szkolnych oficyna nie zdecydowała się
na zmiany w sprawdzonym modelu handlowym, m.in. poprzez zwiększenie bezpośredniej aktywności sprzedażowej w kontaktach z placówkami
edukacyjnymi.
Pearson nie podejmował takiego ryzyka, chociażby ze względu na fakt, że
w takiej kalkulacji występowało zbyt wiele nieznanych zmiennych. Po drugie, wyobraźmy sobie, że jako Pearson kontrolujemy 33 proc. rynku i musimy dostarczyć swoją ofertę do każdej szkoły, bo oczywiście pokrycie rynku nie dotyczy konkretnego procenta wszystkich szkół, tylko konkretnych
uczniów i klas w poszczególnych placówkach. Zatem dostarczenie materiałów do 24 tys. lokalizacji, w dodatku w różnych konfiguracjach, różnych
terminach, uwzględniając opóźnienia w rozliczeniach, których przecież nie
brakowało, nie było czymś atrakcyjnym, czym chcielibyśmy się obciążać –
tłumaczy Marek Jakimowicz112.

Historia
Na polskim rynku książki Longmana (szczególnie podręczniki do nauki
angielskiego) były obecne od wielu lat, także w okresie PRL, dzięki importerom i licencjobiorcom. Samodzielnie wydawnictwo działa w Polsce od
września 1991 roku, a rozpoczynało jako przedstawicielstwo angielskiego
edytora. Samodzielna spółka – początkowo pod nazwą Pearson Education
Polska – działa od 1999 roku.
Firma zaczynała działalność pod marką Edition Wesley, następnie Wesley
Longman, także sam brand Longman, także Pearson Education. Wreszcie
przed kilkoma laty koncern uznał, że identyfikującą go marką będzie sam
Pearson, a sub brandy, które pozostają w świadomości klientów odnoszą się
dziś do konkretnych produktów, jak na przykład „Słownik Longmana” – mówi o kolejnych polskich wcieleniach firmy Marek Jakimowicz113.

[[112. Ibid.
[[113. Ibid.
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Na świecie
Międzynarodowa Grupa Medialna Pearson (Pearson PLC) to światowy potentat na rynku informacji i edukacji. W jej skład wchodzą: Pearson Education – największy na świecie wydawca materiałów edukacyjnych, Penguin
Group – jeden z czołowych wydawców beletrystyki, znany z takich marek jak: Penguin, Dorling Kindersley, Rough Guides, Puffin czy Ladybird.
W rankingu największych światowych wydawnictw za 2015 rok (a także
w latach poprzednich) Pearson zajmuje pierwsze miejsce z obrotem w wysokości 6,62 mld USD114.
Pearson Central Europe – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż publikacji w mln zł

52,7

51,9

54,9

78,7

82,9

86,1

93,3

96,9

94,4

134,6

121,7

Sprzedaż publikacji w mln USD

16,2

16,8

19,8

32,7

26,7

28,5

27,4

29,7

29,9

38,4

31,2

Wydane tytuły

328

320

394

520

511

523

617

626

310

450

420

Pierwsze wydania

106

22

83

210

148

109

317

229

30

144

bd

Zysk netto w mln zł

4,0

3,5

6,0

bd

bd

bd

17,1

bd

bd

26,0

25,5

Lata

Kapitały własne w mln zł

4,5

1,5

14,0

bd

bd

bd

44,5

bd

bd

bd

75,2

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

2,2

2,1

2,2

4,2

4,0

4,0

4,0

4,6

3,8

5,4

5,0

Pracownicy etatowi

81

77

85

90

98

105

123

174

105

119

89

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

W 2010 roku wydawnictwo Pearson Education Polska zmieniło nazwę
na Pearson Central Europe, od tego czasu operacyjnie zarządzało marketingiem i sprzedażą w całym regionie Europy Centralnej.
Początek 2013 roku przyniósł kolejne zmiany w strukturze firmy.
W tym czasie Katarzyna Barczyńska, ówczesna prezes na Europę Centralną i Wschodnią, objęła dodatkowe obowiązki obejmujące zarządzanie linią produktów i usług związanych z nauką języka angielskiego w regionie
EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). W związku z tym na potrzeby
polskiego rynku utworzono stanowisko dyrektora zarządzającego, objął
je Jacek Popko, który wcześniej przez dziesięć lat zarządzał lokalnym biurem Oxford University Press, odpowiadając za realizację strategii wydawniczych i marketingowych.

[[114. „The World’s 52 Largest Book Publishers, 2016”, „Publishers Weekly” nr 35/2016.
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Wydawnictwo Olesiejuk
Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o. S.K.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91
tel. (22) 722 26 13, faks (22) 721 30 37
www.wydawnictwoolesiejuk.pl, e-mail wydawnictwo@olesiejuk.pl
Przychody Wydawnictwa Olesiejuk w 2015 roku spadły o 4 proc., z 94 mln
do 90 mln zł. Opublikowano 1500 tytułów (1400 w 2014 roku), w tym 950 nowości (o 150 więcej niż rok wcześniej). Łącznie wydrukowano 15 mln egz.
publikacji, wobec 13,3 mln egz. w 2014 roku. Relacja bieżącej sprzedaży do
nakładu wyniosła 90 proc.
Oferta Wydawnictwa Olesiejuk ma niezwykle zróżnicowany charakter,
w katalogu znajdują się publikacje z tak odmiennych kategorii jak: edukacja
i zabawa, albumy, encyklopedie, kulinaria, literatura, historia (monografie
i biografie), komunia, popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży, poradniki, słowniki i nauka języków obcych, święta.
Choć w dalszym ciągu znaczną część dostępnego asortymentu stanowią pozycje wydawane na licencjach oficyn takich jak: Editions Fleurus,
Usborne Publishing, Macmillan-Kingfisher, Larousse, Igloo, Atlantica,
White Star-De Agostini czy Parragon, to nakładem wydawnictwa ukazuje
się coraz więcej tytułów autorskich, a rozwój ten obejmuje niemal wszystkie
eksplorowane przez firmę segmenty rynku i typy publikacji. Firma coraz
aktywniej prowadzi również sprzedaż własnych licencji za granicę.
W 2015 roku 75 proc. przychodów pochodziło ze sprzedaży książek dla
dzieci i młodzieży, a 20 proc. przyniosła sprzedaż poradników, pozycji kulinarnych i słownikowych. Proporcje te legitymizują pozycję Wydawnictwa Olesiejuk jako niekwestionowanego lidera segmentu książki dla dzieci
i młodzieży. Firma Jacka i Krzysztofa Olesiejuków pozostaje niekwestionowanym liderem rynku, oferując masowe wydania książek przede wszystkim
licencyjnych i przeznaczonych dla dzieci młodszych. Główny kanał dystrybucji firmy to tradycyjnie sklepy wielkopowierzchniowe. Wydawnictwo specjalizuje się przy tym w literaturze edukacyjnej (bestsellerowe encyklopedie
i słowniki, takie jak „Alfabetyczna encyklopedia dla dzieci” czy „Encyklopedia dla dociekliwych”). Oficyna w coraz większym stopniu myśli o wchodzeniu do przedszkoli. O znaczeniu, jakie temu kierunkowi jest przypisywane,
świadczyć może chociażby zakładka na stronie internetowej firmy, z której
pracownicy placówek przedszkolnych mogą ściągnąć poradniki metodyczne do „Teczek” trzy-, cztero-, pięciolatka. Wydawnictwo Olesiejuk zgodnie
z trendami rynkowymi zaproponowało swoje własne książki do kolorowania:
„Kalejdoskopy. Antystresowy relaks kolorowankowy” Agnieszki Kamińskiej
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i „Neon rządzi! Kolorowanka” Juliana Mosedale – pisze dr Michał Zając,
ekspert rynku książki dla niedorosłych, w podsumowaniu sytuacji na rynku publikacji dla dzieci i młodzieży w 2015 roku115.
W obszarze oferty młodzieżowej i dziecięcej od kilku lat systematycznie poszerzany jest katalog polskich autorów i grafików, w tym reprezentujących rodzimą klasykę tego gatunku. Ukazują się m.in. książki Juliana
Tuwima i Jana Brzechwy. Ważne miejsce zajmują też popularne w charakterze edycje polskiej i zagranicznej klasycznej literatury pięknej, należącej
do kanonu lektur szkolnych. Od 2014 roku wydawnictwo inwestuje w wydawanie serii książeczek kartonowych autorstwa klasyków współczesnej
polskiej literatury dziecięcej, m.in. Jana Brzechwy i Doroty Gellner.
Wydawnictwo kontynuuje także bogato ilustrowaną edycję klasyki literackiej dla młodszych czytelników, w ramach której ukazały się już m.in.
„Królewna Śnieżka”, „Pinokio”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, „Mały Książę”.
Konsekwentnie oficyna rozbudowuje również ofertę publikacji popularnonaukowych z różnych dziedzin nauki i wiedzy o świecie, rozwijających
ciekawość najmłodszych czytelników.
Jednym z najszybciej rozwijających się segmentów w ofercie Wydawnictwa Olesiejuk są publikacje o charakterze edukacyjnym.
Dotyczy to zwłaszcza propozycji dla odbiorców w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dużym zainteresowaniem cieszą się opracowywane przez wydawnictwo teczki edukacyjne dla dzieci od drugiego do
piątego roku życia, które uzupełniają publikacje metodyczne skierowane
do nauczycieli. Ponadto w ofercie dostępne są także publikacje do nauki
języka angielskiego dla najmłodszych, obecnie jest to kilkadziesiąt pozycji, a w katalogu można znaleźć również wiele tytułów słownikowych do
najpopularniejszych języków obcych.
Od 2014 roku wydawana jest seria ćwiczeń do nauczania zintegrowanego, zbieżna metodologicznie z darmowym podręcznikiem MEN. W pierwszym roku dystrybucja tej publikacji zrealizowana została we współpracy
z wydawnictwem Ringier Axel Springer Polska i objęła wszystkie możliwe kanały sprzedaży – od kiosków przez supermarkety po księgarnie. Na
ofertę Wydawnictwa Olesiejuk w tym zakresie złożyło się 15 zeszytów korespondujących z czterema częściami podręcznika.
Sprzedaż tych publikacji miała znaczący, kilkuprocentowy udział w ogólnych przychodach zrealizowanych ze sprzedaży własnej produkcji wydawniczej firmy. Cykl korespondujący z kolejnymi odsłonami rządowego elementarza był kontynuowany także w latach 2015-2016.
[[115. Michał Zając „Spokojniejszy rok?”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 6/2016.
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W 2015 roku Wydawnictwo Olesiejuk realnie zadebiutowało w segmencie publikacji dla turystów. Wcześniej Olesiejuk miał zaledwie pojedyncze
pozycje turystyczne w swoim katalogu – „Polska. Przewodnik” Romana Marcinka i „Polska. Najpiękniejsze zabytki” tego samego autora. Od
2016 roku jest z kolei wydawcą pozycji na licencjach Dorling Kindersley
(w przeszłości obecnych w Polsce dzięki wydawnictwu Hachette), a na rynku ukazało się m.in. sześć pozycji z kieszonkowej serii „Top 10”. To nie są
tytuły o dużym potencjale sprzedażowym, ale Firma Księgarska Olesiejuk
to potęga i na pewno wycisną z marki Dorling Kindersley to wszystko, czego
Hachette nie zdołało. Tytuły te będą dobrze wyeksponowane i na półkach
zajmą miejsce innym edytorom. Komu? Zapewne głównie National Geographic i ExpressMap, bo te trzy oferty są do siebie najbardziej podobne. Stawiam, że Olesiejuk w ciągu trzech lat dołączy do pierwszej trójki największych na rynku przewodników turystycznych. Biorąc pod uwagę jak płytki
jest to rynek, i jak niewiele do podium potrzeba, pewnie i tak odbędzie się
to bez dużych inwestycji – przewiduje Łukasz Gołębiewski, analityk rynku
książki turystycznej116.
W dorobku wydawniczym Wydawnictwa Olesiejuk jest kilka bestsellerowych serii dla młodych czytelników. Cztery notują sprzedaż przekraczającą
nakład 3 mln egz. dla każdej z nich („Mały chłopiec”, „Biblioteczka mądrego dziecka”, „Naklejam i koloruję”, „Historyjki z naklejkami”).
Publikacje przygotowywane z myślą o najmłodszych odbiorcach są
często nagradzane. Na początku 2016 roku seria „Przesuń – Baw się –
Pociągnij” autorstwa Jo Lodge Wydawnictwa Olesiejuk zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii „Programy i materiały edukacyjne”, w podkategorii
„Książki, czasopisma i mapy” w konkursie „Superprodukt Mam Dziecko 2015”. To zresztą już czwarte wyróżnienie dla oficyny z Ożarowa. Wydawnictwo Olesiejuk otrzymało „Superprodukt Mam Dziecko” w latach
2010, 2011, 2012.
Wydawnictwo Olesiejuk zostało laureatem Programu Symbol 2015 i uzyskało tytuł „Symbol Inwestycji w Kulturę 2015” organizowany przez „Monitor Rynkowy”, „Monitor Biznesu”.
Od 2012 roku rozwijana jest oferta cyfrowa wydawnictwa. E-tytuły dostępne są w nowym sklepie internetowym: www.Swiatksiazki.pl. Wydawnictwo Olesiejuk uczestniczy we wszystkich najważniejszych imprezach
targowych związanych z książką.

[[116. Łukasz Gołębiewski „Rok wyczekiwania. Raport o książce turystycznej 2015”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 4/2016.
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Wydawnictwo powstało w 2002 roku i przez pierwsze lata działało jako
spółka FK Olesiejuk – Inwestycje. Firma Księgarska Olesiejuk jest ponadto
udziałowcem dwóch innych wydawnictw przejętych w 2007 roku: Harald
G. (słowniki) i Watra (kulinaria). Od 2009 roku Wydawnictwo Olesiejuk
jest częścią swojej spółki-matki – Firmy Księgarskiej Olesiejuk, w której
stanowi wydzieloną jednostkę organizacyjną.
W części wydawniczej zatrudnionych jest 13 osób, co oznacza, że oficyna legitymuje się nieosiągalną wprost dla konkurencji efektywnością
pracy – roczny przychód na jednego pracownika za 2015 rok przekroczył
6,92 mln zł.
Wydawnictwo Olesiejuk – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

14,2

28,3

33,7

42,2

46,1

59,0

66,4

86,5

90,6

94,0

90,0

Sprzedaż książek w mln USD

4,4

9,1

12,2

17,5

14,8

19,5

19,5

26,4

28,7

26,9

23,0

Zysk netto w mln zł

1,7

4,1

5,0

5,0

5,5

5,8

19,6

bd

bd

bd

bd

Kapitały własne w mln zł

3,7

7,8

13,6

18,6

24,1

29,9

117,7

131,7

bd

bd

bd

Wydane tytuły

363

566

761

1072

967

1100

1158

1565

1531

1400

1500

Pierwsze wydania

278

416

488

813

537

620

652

958

842

800

950

Łączny nakład w mln egz.

2,9

4,6

6,0

8,4

6,5

7,6

10,0

10,5

13,1

13,3

15,0

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

2,8

4,7

5,4

7,6

7,3

6,6

9,1

10,5

11,3

bd

bd

2

4

23

23

23

23

12

12

12

13

13

Pracownicy etatowi

2015
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Grupa MAC S.A.
25-561 Kielce, ul. Witosa 76
tel. (41) 366 55 55
www.mac.pl, e-mail kontakt@mac.pl
Wśród największych podmiotów działających w segmencie podręcznikowym Grupa MAC S.A. jest firmą, która chyba w największym stopniu odczuwa skutki wprowadzenia przez MEN darmowego podręcznika do klasy
I-III szkoły podstawowej oraz finansowania z dotacji celowej resortu zakupów ćwiczeń i materiałów edukacyjnych. W 2015 roku firma zanotowała
spadek przychodów ze sprzedaży o 9 proc., z 94,53 do 86,47 mln zł. Są to
łączne przychody całej grupy kapitałowej. Dla porównania, w 2013 roku
przychody firmy wyniosły 113,53 mln zł, w 2012 roku – 112,20, a w 2011 roku – 100,70 mln zł. Wydawnictwo sprawnie odpowiedziało na wprowadzenie podręcznika rządowego, wydając serię „Moje ćwiczenia” skorelowaną
z podręcznikiem MEN. Tytuł „Moje ćwiczenia” wybrał w pierwszym roku
co trzeci nauczyciel.
Od lat firma nie ujawnia wysokości produkcji ani sprzedaży liczonej
w egzemplarzach. Nie podaje również informacji o liczbie wydawanych tytułów i nowości. Wynik finansowy netto za 2015 rok to 6,03 mln zł, kapitały własne sięgają 79,5 mln zł. Na koniec 2015 roku zatrudnienie w Grupie
wyniosło 195 osób, o jedną mniej niż rok wcześniej, podczas gdy na koniec
2013 roku było to 218 osób.
Działalność wydawnicza Grupy MAC S.A. obejmuje zarówno tradycyjne,
papierowe publikacje, jak i interaktywne, multimedialne zasoby edukacyjne
(np. płyty CD, zasoby internetowe on-line) oraz wyposażenie dydaktyczne.
Obecnie firma stanowi konglomerat kilku podmiotów działających w branży wydawniczej i technologicznej, koncentrując działalność produkcyjną
i handlową w obszarze edukacyjnym.
W grupie kapitałowej działają: Grupa MAC S.A. wraz ze spółkami zależnymi Wydawnictwo Juka-91 i Wydawnictwo Poltext (od 2008 roku) oraz
Grupa MAC – Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o.
Grupa MAC S.A. dostarcza kompleksowe rozwiązania edukacyjne pod
trzema markami: MAC Edukacja, MAC Dydaktyka i MAC Technologie.
Wydawnictwo konsekwentnie rozwija ofertę poza segmentem podręcznikowym, rozszerzając zakres produktów i usług. MAC Dydaktyka zapewnia pomoce dydaktyczne i edukacyjne, a także meble i wyposażenie dla
szkół, przedszkoli i żłobków. MAC Technologie to sprzęt multimedialny
dla placówek oświatowych oraz nowoczesne systemy, np. do zarządzania
przedszkolem. W ofercie tej marki znalazła się w 2016 roku własna tablica
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interaktywna MAC Tablica, wyróżniająca się ceną i dziesięcioma punktami dotyku.
Kompleksowość i funkcjonalność oferty dla oświaty została dostrzeżona i nagrodzona medalem Targów Kielce za oryginalny i nowatorski sposób prezentacji firmy.
Wydawnictwo z sukcesem rozpoczęło w 2014 roku cykl nowatorskich
wideo e-konferencji, będących spotkaniami nauczycieli z ekspertami w internecie. W sezonie 2016/17 nauczyciele mogli brać udział w kolejnym, trzecim sezonie e-konferencji. Dotychczas na kanapie w studiu „E-konferencji
MAC” zasiedli tacy eksperci, jak: prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, dr
Aleksandra Piotrowska, dr hab. Małgorzata Żytko, Maria Rotkiel, Dorota
Krzywicka, czy Jolanta Okuniewska. Internetowe e-konferencje zgromadziły przed ekranami już ok. 40% wszystkich nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce.
Projekt został doceniony w trakcie Salonu Technologii i Wyposażenia
dla Edukacji wyróżnieniem specjalnym przez czasopismo „Nowe Horyzonty Edukacji”.
W latach 2012-2015 Grupa współpracowała, jako jedyny profesjonalny wydawca, z MEN i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy projekcie
opracowania darmowych podręczników elektronicznych, opracowując
e-podręcznik do nauczania początkowego „Zgrzyciaki”.
Wydawnictwo konsekwentnie rozwija działalność w sektorze e-commerce,
m.in. poprzez własną księgarnię internetową www.ksiegarnia-edukacyjna.
pl. Prowadzi także serwisy on-line do zarządzania placówkami oświatowymi, jak: Dzień Smyka (www.dziensmyka.pl) – opracowany dla przedszkoli,
zintegrowany z czytnikiem do kontroli frekwencji obecności.
Grupa MAC to jeden z najbardziej doświadczonych na polskim rynku podmiotów w zakresie realizacji projektów finansowanych przez Unię
Europejską. W ostatnich latach firma była beneficjentem unijnego projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
o budżecie ponad 46 mln zł. Program objął 2730 szkół w sześciu województwach: małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, lubelskim, a także 8100 nauczycieli i ponad 140 tys. uczniów klas
pierwszych.
W latach 2012-2015, w ramach poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści
i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grupa realizowała także projekt pt.: „Szkoły kreatywnych umysłów”. Wartość
dofinansowania w projekcie wynosi prawie 4,5 mln zł.
W ramach strategii dywersyfikacji przychodów spółka wkracza w nowe rynki związane z szeroko pojętą edukacją, m.in. poprzez aktywny rozwój oferty gier edukacyjnych oraz publikacji dla dzieci, w tym książek
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beletrystycznych czy podróżniczych. Przykładem udanego rynkowego debiutu była seria „Podróżowniki”, wyróżniona przez „Magazyn Literacki
KSIĄŻKI” nagrodą Magellana w kategorii Wydarzenie roku 2015. „Podróżowniki” to seria książek dla dzieci, stanowiących połączenie przewodnika i kreatywnego pamiętnika. W ramach rozwoju, poza edukacyjną ofertą
skierowaną do młodszych czytelników, do sprzedaży trafiło już kilkanaście tytułów adresowanych do różnych grup wiekowych (m.in. „Zakręcona
Cassidy”, „Świat w piżamie”, zbiory opowiadań „Nie czekaj aż dorośniesz,
czyli co nam opowiada Adam i Ada”, „Opowieści z krainy potworów”, czy
premiera z 2016 roku czyli seria „Gry rodzice byli dziećmi”).

Historia
Historia wydawnictwa rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy to dr Czesław Cyrański – współzałożyciel – przygotował koncepcję nowych podręczników.
Działalność gospodarczą rozpoczęto w 1992 roku, od początku specjalizując się w literaturze edukacyjnej. Pierwszą książką wydaną przez MAC
był przewodnik metodyczny wraz z kasetą magnetofonową dla nauczycieli muzyki w klasach 1-2 szkoły podstawowej. Kolejna publikacja dotyczyła
nauki muzyki w trzeciej klasie. W ciągu kolejnych lat przygotowano szereg przewodników metodycznych do nauczania początkowego, zawierających propozycje scenariuszy lekcji. Ich nowatorstwo polegało na tym, że
obejmowały propozycje scenariuszy kolejnych lekcji dla danego poziomu
nauczania na cały rok.
Przełomem w historii spółki okazał się 2000 rok, kiedy na rynek wprowadzono nowatorską serię podręczników do nauczania zintegrowanego, złożoną z dziesięciu zeszytów do każdej klasy – po jednym na każdy miesiąc
nauki. Seria „Moja Szkoła” szybko zdobyła rynek, a przychody spółki wzrosły wówczas z 25,7 mln do 49,8 mln zł. Obok serii „Moja Szkoła” w 2002 roku wydawnictwo zapoczątkowało wydawanie cyklu do nauczania zintegrowanego „Szkoła Marzeń” – pięciu podręczników i pięciu zeszytów ćwiczeń
na jeden rok nauczania.
W kolejnych latach oferta była konsekwentnie poszerzana o podręczniki
z wybranych przedmiotów do gimnazjum (język polski, biologia, sztuka)
oraz liceum (fizyka).
Do połowy 2001 roku firma działała pod nazwą Kielecka Oficyna Wydawnicza MAC, później zmieniła nazwę na MAC Edukacja. Firma od początku ma formę spółki akcyjnej. Do sierpnia 2007 roku akcjonariat wyglądał następująco: bracia Mariusz i Adam (po 49 proc.) oraz ich ojciec
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– Czesław Cyrański (2 proc.). W lipcu 2007 roku zmarł Mariusz Cyrański,
jego miejsce w akcjonariacie zajęła wdowa.
W poprzedniej dekadzie firma rozwijała się m.in. poprzez przejęcia,
jak w 2005 roku kiedy przejęła kontrolę właścicielską nad oficyną Juka-91.
W kolejnym roku przejęto natomiast ofertę Pracowni Pedagogicznej i Wydawniczej w zakresie nauczania początkowego i gimnazjum. W połowie
2003 roku MAC próbował zablokować sprzedaż oferty kartograficznego
PPWK wydawnictwu Nowa Era, składając własną ofertę – też bezskutecznie. W październiku 2008 roku Adam Cyrański nabył większościowy pakiet (60 proc.) udziałów w wydawnictwie MT Biznes.
We wrześniu 2007 roku firma zmieniła nazwę na Grupa Edukacyjna,
a na przełomie 2014 i 2015 roku powróciła do oryginalnej marki i obecnie
funkcjonuje pod nazwą Grupa MAC S.A.
W czerwcu 2016 roku w wydawnictwie doszło do znaczącej zmiany wizerunkowej. Na okładkach publikacji wydawanych pod szyldem MAC Edukacja i Juka znalazło się nowe oznaczenie – Polski Wydawca od 1989 roku.
Znak graficzny o takiej treści pojawia się obecnie na większości publikacji
Grupy. Jako firma rodzinna, ze 100-proc. polskim kapitałem i tak dużym doświadczeniem w edukacji, podkreślamy naszą polskość na najważniejszym
nośniku wydawnictwa, jakim jest okładka. Mamy nadzieję, że świadomy
wybór produktów polskich marek i patriotyzm konsumencki jest ważny nie
tylko dla nas, ale także dla naszych klientów. (…) Grupa MAC jest jednym
z nielicznych wydawnictw całkowicie opartym na polskim kapitale, działającym w tak dużej skali. W praktyce oznacza to, że każda złotówka wydana
na produkty MAC, to kwota przeznaczona na rozwój polskiej gospodarki,
tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę jakości publikacji oferowanych
przez wydawnictwo. Warto również dodać, że MAC jest jednym z największych pracodawców w regionie świętokrzyskim. Badania analizujące patriotyzm konsumencki naszych rodaków napawają optymizmem. Jak wynika
z raportu Open Research, aż 6. na 10. Polaków twierdzi, że polskość danego
produktu stanowi dla nich istotny argument przy jego wyborze. Niestety dane pokazują też, że konsumenci nie zawsze potrafią trafnie zidentyfikować
polską markę. Zdecydowanie częściej jako polskie wskazywane są te produkty, których nazwy są polsko brzmiące – wyjaśnia wizerunkową decyzję firmy Grzegorz Kowalski, który od pierwszej połowy 2016 roku pełni funkcję
prezesa zarządu spółki117.
Wydawnictwo jest członkiem Prezydium Polskiej Izby Książki.
[[117. Za: „Polski Wydawca od 1989”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 31 maja 2016.
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Grupa MAC S.A. – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

43,5

44,7

58,7

69,9

83,5

96,8

100,7

112,2

113,5

94,5

2015
86,5

Sprzedaż książek w mln USD

13,3

14,4

21,2

29,0

26,9

32,1

29,6

34,3

35,9

27,0

22,2

Zysk netto w mln zł

12,9

7,2

10,6

7,9

bd

4,7

7,0

7,2

11,5

4,8

6,0

Kapitały własne w mln zł

19,7

26,9

37,5

45,4

bd

45,9

53,0

60,2

69,0

73,4

79,5

Wydane tytuły

144

198

119

155

752

700

700

bd

bd

bd

bd

Pierwsze wydania

91

136

11

28

143

188

187

bd

bd

bd

bd

Pracownicy etatowi

144

161

200

178

190

207

202

209

218

196

195

02-460 Warszawa, ul. G. Daimlera 2
tel. (22) 695 43 21, faks (22) 695 42 88
www.pwn.pl, e-mail biuro.zarzadu@pwn.com.pl
Przychody ze sprzedaży Grupy PWN w 2015 roku spadły o 8 proc., z 318,8
do 292,5 mln zł. Powyższe wartości przychodów dotyczą działalności całej
grupy, w obszarze zarówno wydawniczym jak i dystrybucyjnym (hurtowym i detalicznym), obejmują nie tylko podmioty wydawnicze, ale także
m.in. spółkę OSDW Azymut.
Według danych Grupy PWN wskaźniki stricte wydawnicze prezentowały się następująco: wydano 1750 tytułów wobec 1959 tytułów rok wcześniej
(spadek o 11 proc.). Znacząco niższa była także liczba pierwszych wydań –
380 przy 435 pozycjach w 2014 roku (spadek o 12 proc.).
Jak wynika ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
PWN, 2015 rok zakończył się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 5,71 mln zł. Drugi rok z rzędu firma odnotowała zysk netto, w 2014 roku było to 6,98 mln zł, podczas gdy w 2013 roku strata wyniosła 6,72 mln zł.
Kapitały własne Grupy wzrosły do 60,75 mln zł.
Grupa PWN rozwija aktywność w trzech kluczowych obszarach: wydawniczym, dystrybucyjnym i e-commerce. W pierwszym z nich, w okresie 2014-2016 przeprowadzono kilka działań o charakterze konsolidacyjnym i inwestycyjnym.
W 2014 roku Wydawnictwo Szkolne PWN postawiło na specjalizację
oraz nowe obszary biznesowe, w ramach których z sukcesem rozwija ofertę specjalnych potrzeb edukacyjnych. W tym okresie wydano pakiet materiałów ćwiczeniowych „Pewny Start. Cztery pory roku”, otwierający serię
przeznaczoną właśnie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja otrzymała Nagrodę Główną w kategorii Wydawnictwa
Edukacyjne w XIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Wydawnictwo Szkolne PWN to jeden z czołowych dostawców oferty do nauczania
języka niemieckiego. W 2014 roku odbyła się X jubileuszowa edycja ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego DaF-Kenner, w której wzięła
udział rekordowa liczba ponad 5000 uczniów i blisko 500 nauczycieli języka niemieckiego z całego kraju.
W ramach działalności wydawniczej PWN konsekwentnie stawia na
rozwój technologii i innowacyjność produktów. Przykładem jest projekt
z 2014 roku o nazwie Olive Green – pierwszy fabularny film interaktywny, stworzony z myślą o nauce języka angielskiego, autorstwa SuperMemo
World, spółki z Grupy PWN. Projekt jest dostępny w formie serwisu on-line
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OliveGreenThe-Movie.com. We wrześniu 2015 roku w Poznaniu odbyła
się uroczystość wręczenia nagród przyznanych na US International Film
& Video Festival w Los Angeles. Wspomniany Olive Green zdobył na nim
dwie nagrody: Grand Prix i Gold Camera.
Olive Green otrzymało również główną nagrodę, czyli złotego Delfina,
w kategorii Interactive Videos na festiwalu filmowym Corporate Media & TV
Awards 2015 w Cannes. W 2016 roku film otrzymał główną nagrodę w konkursie BETT Awards na BETT Show w Londynie.
Na początku 2016 roku Wydawnictwo Naukowe PWN SA przejęło prawa do publikacji i znaku towarowego Wydawnictwa WNT sp. z o.o., poszerzając tym samym swoją ofertę naukowo-techniczną o całą ofertę tego
wydawcy118.
W połowie 2015 roku uruchomiono nową stronę internetową Grupy
PWN. Za wdrożenie strony odpowiedzialna była agencja Migomedia. Wielu z nas pamięta kultowe tomy encyklopedii PWN, z których czerpało się
wiedzę. Jednak Grupa PWN to znacznie więcej niż tylko encyklopedie. Nie
każdy wie, że Grupa oprócz tego, że działa w obszarze wydawniczym, oferuje również usługi drukarskie, logistyczne, tłumaczeniowe. PWN wysyła aż
71 tys. książek dziennie i jest drugą firmą w Polsce pod względem hurtowej
sprzedaży książek. Rocznie, nakładem wydawnictw Grupy ukazuje się ponad
500 tytułów. PWN prowadzi również szkolenia i konferencje skierowane do
różnych grup swoich klientów. Serwis internetowy w jednym miejscu w sposób przejrzysty prezentuje informacje na temat działalności Grupy PWN, jak
również wszystkich spółek wchodzących w jej skład. Warto odwiedzić stronę,
by zobaczyć, jak zmieniło się PWN – podsumował projekt prezes agencji,
Michał Hryniszyn119.

Wydawnictwo Naukowe PWN
W pierwszej połowie 2015 roku doszło do dwóch ruchów kapitałowych Grupy PWN: w styczniu nastąpiło połączenie spółki PWN Inwestycje Sp. z o.o.
z WN PWN, a w lutym nastąpiło podniesienie kapitału w Poleng Sp. z o.o.,
nowe udziały zostały objęte przez WN PWN, a udział spółki wzrósł do blisko 75,5 proc.
W 2015 roku przychody Wydawnictwa Naukowego PWN spadły
o 9 proc., do 23,04 mln zł. Dotyczyło to jednak wyłącznie sprzedaży to[[118. „WN PWN przejmuje ofertę WNT”, „Biblioteka Analiz” nr 3/2016.
[[119. „Nowa strona Grupy PWN”, „Biblioteka Analiz” nr 12/2016.
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warów, obrót na publikacjach własnych i usługach wzrósł w tym czasie
o 1 proc. Jak podano w Sprawozdaniu Grupy za 2015 rok, wpływ na poziom sprzedaży miały przede wszystkim trzy czynniki. Pierwszym z nich
było zlecenie w drugiej połowie 2014 roku zarządzania księgarnią internetową PWN spółce powiązanej Ravelo Sp. z o.o. Drugim – komercyjne
udostępnianie treści on-line, a także unowocześnienie i rozszerzenie serwisów internetowych. Jako trzeci czynnik wymienia się tworzenie nowej
oferty dla fachowców. W związku ze wspomnianym przeniesieniem sprzedaży detalicznej do innego podmiotu, koszty sprzedaży WN PWN spadły
o 10 proc.
Przez kilkadziesiąt lat podstawą działalności Wydawnictwa Naukowego PWN było opracowywanie i edycja publikacji referencyjnych: normatywnych słowników języka polskiego, encyklopedii, leksykonów i podręczników akademickich. Jednak dynamiczny rozwój internetu i darmowych
narzędzi jak darmowe encyklopedie (Wikipedia), multi tematyczne słowniki i translatory tekstu zaowocował nastaniem zmierzchu publikacji tego rodzaju.
Już w połowie minionej dekady WN PWN postawiło na rozwój asortymentu publikacji elektronicznych – zarówno produktów dostępnych
off-line w formie fizycznej (pudełek), jak i on-line. Oczywistym wydaje się
stwierdzenie, że w kolejnych latach właśnie sprzedaż treści elektronicznych
powinna dominować w przychodach oficyny.
Od dłuższego czasu firma konsekwentnie inwestuje w publikacje elektroniczne, w kursy językowe dostępne na urządzeniach smartphone, w e-narzędzia
jak translatory on-line. Nie z winy wydawnictwa jest to jednak inwestycja, której efekty nie pojawiają się natychmiast. Przychody z produktów elektronicznych wciąż jeszcze nie równoważą spadków notowanych na tradycyjnych produktach drukowanych. Zwłaszcza że wydawnictwo staje do trudnej i często
nierównej konkurencji z coraz większymi zasobami treści darmowych, z których wiele (Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, translatory Google) ma coraz
wyższą, lub już najwyższą jakość.
Od lat jednym z kluczowych segmentów oferty WN PWN, zwłaszcza
z punktu widzenia przychodów, jest sprzedaż publikacji akademickich. Jednak wydawcy z tego segmentu nie mogą zaliczyć ostatnich lat do udanych.
Mimo intensywnych działań prawnych, apelowania o odpowiednią prewencję, a także inicjowania doraźnych działań interwencyjnych, nie udało
się zwalczyć zjawiska masowego, nielegalnego kserowania podręczników
i innych książek akademickich. Zjawiska, które obecnie w znacznej mierze
zastąpione zostały przez piractwo internetowe – nieautoryzowaną wymianę lików w internecie.
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Podstawę sprzedaży publikacji elektronicznych w internecie stanowi dla
WN PWN platforma Ibuk.pl, o której szerzej piszemy w tomie poświęconym
dystrybucji. Pod adresem PWN.pl firma prowadzi też własną księgarnię internetową (oferta własna i innych wydawców), która stanowi część portalu
wiedzy, w zasobach którego udostępniane są informacje m.in. o świecie, nauce, historii i sztuce pochodzące z popularnych wydań leksykonów. Widać
także, że Grupa PWN stara się śledzić zmiany cywilizacyjne charakteryzujące
społeczny obieg treści (w szerszym spectrum) i książki (w węższym). Odpowiedzią na rozwijające się trendy jest m.in. uruchomiony w 2014 roku projekt
Rozpisani.pl – serwisu skierowanego do selfpublisherów. Jego użytkownicy
mogą skorzystać m.in. z profesjonalnej redakcji, korekty, druku, konwersji do
formatu e-book czy promocji. Zyskują także dostęp do szerokiej dystrybucji,
m.in. w: Amazon, Empiku, Ravelo, Merlinie czy Gandalfie.
Z punktu widzenia strategii rozwoju WN PWN, ważną inwestycją jest
transakcja z początku 2016 roku – przejęcie praw do oferty Wydawnictwa
WNT. To ponad 100 publikacji z zakresu nauk ścisłych, technicznych oraz
przyrodniczych skierowanych do studentów i profesjonalistów. Inwestycja
doskonale wpisuje się w naszą filozofię propagowania uczenia się przez całe
życie. Mamy nadzieję, że dzięki wzbogaceniu oferty będziemy w tym jeszcze
skuteczniejsi – uzasadnia zakup Michał Skuba, dyrektor zarządzający Wydawnictwa Naukowego PWN120.
W lipcu 2016 roku WN PWN podpisało z Instytutem Książki umowę
w sprawie platformy udostępniającej książki wydawców w formatach dostępnych dla niewidomych i słabowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo (nie mogących czytać książek drukowanych121. Całkowity koszt tego
przedsięwzięcia, a następnie utrzymanie platformy przez okres pięciu lat
(2017-2021) to 863 tys. zł brutto. Koszt realizacji projektu ponosi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach platformy udostępniane będą publikacje beletrystyczne, naukowe i specjalistyczne w formacie książek elektronicznych. Dzięki niej
osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do strony internetowej, zawierającej katalog publikacji umożliwiający wyszukiwanie pozycji książkowych,
a następnie ich pobieranie i odtwarzanie we własnych urządzeniach (komputer, telefon, urządzenia przenośne). Dostęp do platformy będzie możliwy po zalogowaniu się do osobistego konta i wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego PIN. Kody PIN będą dystrybuowane przez biblioteki, których
czytelnikami są osoby niewidome i słabowidzące.
[[120. Ibid.
[[121. „Czytelnictwo niepełnosprawnych”, „Biblioteka Analiz” nr 14-15/2016.
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Takie rozwiązanie, przy zachowaniu procedur autoryzacji stosowanych przez biblioteki (wymagane orzeczenie lekarskie dla stwierdzenia niepełnosprawności), zapewni, że do platformy będą miały dostęp
jedynie osoby niepełnosprawne. Na pliki ePUB oraz mp3 tuż przed ich
pobraniem będą w sposób automatyczny nakładane znaki wodne, sygnujące pliki identyfikatorami czytelników. Wydawcy będą mieli zindywidualizowane konta, na których zostaną umieszczone nowe pozycje. Ci spośród nich, którzy mają podpisane umowy z PWN dotyczące
Ibuk Libra, mogliby zdecydować samodzielnie o umieszczeniu książki
na platformie dla osób niewidomych i słabowidzących – czytamy w komunikacie MKiDN122.
Historia PWN sięga wczesnych lat 50. XX wieku, kiedy firma działała
jako przedsiębiorstwo pod nazwą Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Powołano je w 1951 roku, głównie celem publikowania podręczników akademickich. Po 1956 roku działalność poszerzyła się o słowniki i encyklopedie. W latach 1962-69 powstała monumentalna „Wielka encyklopedia
powszechna” (suplement w 1971 roku).
Największym kapitałem, a zarazem współczesną spuścizną po epoce
minionej PWN, były redakcje encyklopedii i słowników. Jako pierwsza
ukazała się „Mała encyklopedia PWN” z 1956 roku. Obok wspomnianej
13-tomowej „Wielkiej encyklopedii powszechnej”, najbardziej znaną i wielokrotnie wznawianą pozycją z tamtych lat jest czterotomowa „Encyklopedia powszechna PWN”. Pierwszą, wydaną bez ingerencji cenzury, była
„Encyklopedia popularna PWN” z 1991 roku. W latach 1995-1996 wydano sześciotomową „Nową encyklopedię powszechną PWN”, która okazała się wielkim sukcesem. Pod koniec 1996 roku nakładem oficyny ukazała
się też pierwsza w Polsce encyklopedia multimedialna, która od 1998 roku
wydawana była także na płytach DVD, a której część bezpłatnie udostępniana jest w internecie.
Drugą, obok „Wielkiej encyklopedii”, sztandarową pozycją wydawnictwa był przez wiele lat 11-tomowy „Słownik języka polskiego” pod redakcją
prof. Witolda Doroszewskiego. To największa tego typu publikacja w powojennej Polsce. Ogromnym sukcesem okazał się trzytomowy „Słownik języka polskiego”. Podobnie jak encyklopedia, tak i obydwa słowniki doczekały
się wersji na płytach CD-ROM. W 2000 roku PWN wydało „Nowy słownik
języka polskiego” pod redakcją prof. Andrzeja Markowskiego.
[[122. „Powstanie platforma udostępniająca książki niepełnosprawnym”; za: www.mkidn.
gov.pl/pages/posts/powstanie-platforma-udostepniajaca-ksiazki-niepelnosprawnym-6460.
php?searchresult=1&sstring=PWN.
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PWN pozostaje również jednym z czołowych wydawców publikacji akademickich. W bieżącej ofercie wydawnictwa dostępnych jest ponad 200 tytułów publikacji naukowych i akademickich.
W 1990 roku rozpoczął się proces prywatyzacji Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Misję jego przeprowadzenia otrzymał ówczesny dyrektor naczelny, Grzegorz Boguta. Najpierw przedsiębiorstwo państwowe
przekształcono w jednoosobową spółkę skarbu państwa, a w 1992 roku
65 proc. udziałów od Ministerstwa Przekształceń Własnościowych kupiła
grupa inwestorów Luxemburg Cambridge Holding Group. Część udziałów
nabyli także pracownicy i członkowie kierownictwa.
W 1997 roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz fundusz DBG Osteuropa-Holding GmbH z Frankfurtu nad Menem zainwestowały w PWN ok. 20 mln USD, podwyższając kapitał akcyjny spółki
i obejmując ok. 16 proc. Po sześciu latach fundusze wycofały się z tej inwestycji, odsprzedając z dużą stratą swoje akcje na rzecz LCHG. Na początku
2004 roku holding skupił też część walorów należących do byłych menedżerów (w tym pakiet blisko 5 proc. należący do Grzegorza Boguty) oraz
większość akcji pracowniczych, obejmując ponad 80 proc. w spółce. Zamykając wątek właścicielski, warto przypomnieć, że w 1992 roku wycena
firmy kształtowała się na poziomie 2 mln dolarów.
LCHG kupiło zatem 65 proc. udziałów za niewielkie pieniądze. Ta inwestycja zwróciła się po wielekroć – raz w postaci dywidendy (tylko w latach
1995-1997 PWN miało ponad 57 mln zł zysku netto, z czego ok. 30 proc.
szło na dywidendę), dwa – dzięki bardzo udanej transakcji z 1997 roku dokonanej z funduszami. Według nieoficjalnych informacji EBOiR i należący do Deutsche Banku fundusz DBG Osteuropa-Holding dostały w lipcu
2003 roku ponad sześciokrotnie mniej niż zapłaciły za swoje pakiety, czyli
po ok. 1,6 mln USD. Z kolei pracownicy, którzy zdecydowali się sprzedać
swoje walory w marcu 2004 roku, dostali ok. trzykrotność tego, co zapłacili w 1992 roku (a wcześniej pobierali dywidendy). Na inwestycji w PWN
straciły zatem wyłącznie fundusze.
Z rozwojem wydawnictwa w latach 90. łączy się wchodzenie w spółki z innymi firmami. Ostatnie znaczące ruchy inwestycyjne miały miejsce
w 2003 roku, kiedy główny akcjonariusz – konsorcjum LCHG – podjął decyzję o dalszym inwestowaniu w spółkę. Skupiono większość akcji pozostających w rękach pracowników i byłych menedżerów firmy. Podniesiono kapitały w należącej do PWN hurtowni Azymut, jednocześnie bardzo redukując
jej koszty. Nowa polityka LCHG była sporym zaskoczeniem, gdyż wcześniej główny akcjonariusz kilkakrotnie podejmował próby odsprzedania
wydawnictwa (najbardziej zaawansowane rozmowy prowadzono z Agorą,

Wydawnictwo Szkolne PWN
Na wyniki oficyny w 2015 roku w największym stopniu wpłynęła sprzedaż
na początku 2015 roku, oferty do przedmiotów ogólnych wydawnictwu Nowa Era. Spadek przychodów wyniósł aż 36 proc. – do poziomu 24,01 mln zł.
Zysk netto za ten okres wyniósł 9,3 mln zł.
Wydawnictwo Szkolne PWN istnieje od 1997 roku i powstało po wyodrębnieniu ze struktury Wydawnictwa Naukowego PWN.
Ostatnie lata to dla oficyny okres rozwoju kompetencji i oferty w obszarze wychowania przedszkolnego, specjalnych potrzeb edukacyjnych i nauczania języków obcych (niemieckiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskiego).
Firma prowadzi bezpośrednią promocję w szkołach. Dystrybucja publikacji Wydawnictwa Szkolnego PWN odbywa się m.in. przez księgarnie
i hurtownie językowe. Grupę głównych partnerów handlowych tworzą:
OSDW Azymut, Ateneum, Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka, Wikr.
W poprzedniej dekadzie Wydawnictwo Szkolne PWN dokonało kilku
inwestycji kapitałowych. Przejęło m.in. Oficynę Oświatową Ortus (podręczniki do geografii), od firmy Demart odkupiło ofertę podręczników i atlasów
szkolnych, a od oficyny Park z Bielska-Białej ofertę tytułów prawniczych
i edukacyjnych wraz z marką firmy i jej redakcją.
Od 2010 roku oficyna rozwija projekt Akademia Maturalna PWN, którego istotą jest interaktywny niezbędnik maturalny Akademiapwn.pl, adresowany do maturzystów i ich nauczycieli. Oferta obejmuje m.in. kursy maturalne on-line, interaktywny kalendarz maturalny, e-testy i elektroniczne
raporty obrazujące stan przygotowań do matury poszczególnych uczniów
i całych klas. W styczniu 2013 roku uruchomiono natomiast platformę edukacyjną pod nazwą Akademia PWN, w ofercie której znalazły się interaktywne prace domowe, testy, sprawdziany oraz symulatory wyników.
W pierwszej połowie 2016 roku Wydawnictwo Szkolne PWN dokonało
zakupu ogólnopolskiej sieci szkół językowych dla dzieci i młodzieży Mała
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wcześniej m.in. z Bertelsmannem, a na przełomie 2002 i 2003 roku z funduszem Innova Capital). Aby ratować sytuację spółki, która w latach 1999-2000 notowała wysokie straty, zarząd i akcjonariusze zdecydowali wyprzedać część jej aktywów.
Aktualna struktura własności Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
przedstawia się następująco: LCHG ma 94,7 proc. akcji spółki, a akcjonariusze mniejszościowi 5,3 proc.
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Lingua & Lingua Teens Space123. W momencie finalizacji transakcji sieć
obejmowała blisko 200 punktów. Prowadzone w niej zajęcia oparte są na
autorskiej metodzie nauczania, która została opracowana przez założycielkę szkół Mała Lingua – Monikę Ferreira. Metoda otrzymała wyróżnienie
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komisji Europejskiej do spraw wielojęzyczności, za jakość i innowacje w nauczaniu.
Zakup sieci szkół języków obcych Mała Lingua doskonale wpisuje się
w przyjętą przez nas strategię. Języki obce to jedna ze specjalizacji naszego
wydawnictwa a zarazem jeden z kluczowych obszarów rozwoju współczesnej
edukacji – wyjaśnia powody inwestycji Dorota Twarowska, prezes zarządu
Wydawnictwa Szkolnego PWN124.

Dom Wydawniczy PWN (dawniej Carta Blanca)
W 2015 roku oficyna koncentrowała się przede wszystkim na wydawaniu
i rozpowszechnianiu literatury faktu, literatury podróżniczej i popularnonaukowej. Przychody ze sprzedaży wydawnictwa spadły w tym okresie do
4,2 mln zł, a rok zakończył się stratą netto w wysokości 1,68 mln zł.
W związku z negatywną dynamiką realizowanych wyników, spółka podjęła decyzję o wycofaniu się z dotychczasowej działalności i nie wydawaniu
nowych tytułów na rynek otwarty. Obecnie koncentruje się na produkcji
i sprzedaży publikacji w modelu B2B (mapy, kalendarze, publikacje, foldery, reklama w publikacjach własnych wydawnictwa) z wykorzystaniem
należących do niej praw autorskich.
W 2006 roku Grupa PWN zainwestowała w przejęcie oficyny Carta Blanca, specjalizującej się w ofercie turystycznej, która w kolejnym roku przejęła ofertę wydawnictwa kartograficznego Kompas ze Szczecina. Pierwsze
lata odznaczały się dynamicznym rozwojem, poszerzaniem oferty i kilkukrotnym wzrostem przychodów. Spółka padła jednak ofiarą pogłębiającego się kryzysu na rynku publikacji turystycznych, od 2012 roku właściwie
rozwijano już wyłącznie ofertę atlasów samochodowych wprowadzanych
pod marką Kompas, zaś sama Carta Blanca mocniej skupiła się na literaturze podróżniczej i reportażach.
Na początku 2013 roku w wyniku połączenia wydawnictwa Carta Blanca z pionem publikacji nieakademickich Wydawnictwa Naukowego PWN
S.A. powstał Dom Wydawniczy PWN Sp. z o.o.
[[123. „Wydawnictwo Szkolne PWN kupiło szkołę Mała Lingua”, Rynek-ksiazki.pl z dn.
7 kwietnia 2016.
[[124. Ibid.
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W 2015 roku przychody ze sprzedaży spadły o 5 proc., do poziomu
14,11 mln zł, jednak dotyczyło to przede wszystkim sprzedaży szkoleń
i konferencji. Spadek sprzedaży książek został skompensowany wyższymi
przychodami z elektroniki i praw autorskich. Spółka zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 1,6 mln zł.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL powstało w 1949 roku i przez niemal
50 lat działało jako przedsiębiorstwo państwowe. Od 1998 roku firma działa w ramach Grupy PWN. Łącznie w liczącej ponad 65 lat historii PZWL
ukazało się ponad 13 tys. tytułów w nakładzie ponad 320 mln egz.
Oficyna jest jednym z liderów segmentu publikacji książkowych z zakresu medycyny. W jej ofercie znajdują się tytuły specjalistyczne dla lekarzy-praktyków, dla pielęgniarek, dla położnych, podręczniki akademickie,
publikacje z zakresu weterynarii, pozycje dotyczące nauki języków obcych,
w tym języków obcych w naukach medycznych, leksykony i poradniki z zakresu zdrowia, w tym zdrowia rodziny czy zdrowia seksualnego, dietetyki,
także publikacje skierowane do kobiet w ciąży.
Do najważniejszych publikacji w historii PZWL należą: „Anatomia
człowieka” prof. A. Bochenka i M. Reichera ze sprzedażą w wysokości
ponad 700 tys. egz., „Choroby wewnętrzne” prof. F. Kokota i „Interna”
prof. W. Januszewicza i F. Kokota. Hitem ostatnich lat jest „Domowy poradnik medyczny” (ponad 500 tys. sprzedanych egzemplarzy). Publikacje
ukazują się w ponad 20 uznanych seriach.
Dominującym kanałem dystrybucji publikacji PZWL są hurtownie
i księgarnie współpracujące. Oficyna realizuje w ten sposób do 70 proc.
sprzedaży. Główni odbiorcy hurtowi to Azymut i LSM – Lubelska Składnica Medyczna.
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Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Przychody największych wydawnictw Grupy PWN
Lata
Wydawnictwo Naukowe PWN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

62,61

56,31

57,95

52,65

38,65

42,92

33,81

33,57

29,32

25,41

23,04

Wydawnictwo Szkolne PWN

41,51

42,81

50,06

58,63

65,07

63,92

49,91

39,51

38,66

37,56

24,01

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

12,81

13,58

14,91

15,28

14,90

14,13

13,33

12,28

12,43

14,65

14,11

Dom Wydawniczy PWN

1,30

1,72

4,38

6,74

7,34

10,13

8,86

11,73

11,59

7,00

4,20
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Ameet Sp. z o.o.
94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 6
tel. (42) 676 27 78
www.ameet.pl, e-mail ameet@ameet.pET
Przychody wydawnictwa Ameet w 2015 roku wzrosły o 22,5 proc. –
z 55,08 mln do 67,48 mln zł. Na przestrzeni ostatniej dekady tylko raz
łódzkie wydawnictwo zanotowało spadek przychodów, w 2009 roku były one niższe o 4 proc. niż rok wcześniej. Działalność w modelu biznesowym przyjętym przez Ameet charakteryzuje stosunkowo niska rentowność.
W latach 2011-2015 firma realizowała odpowiednio zysk netto w wysokości:
2,37 mln zł, 1,92 mln zł, 3,06 mln zł, 1,81 mln zł i 3,13 mln zł. Na koniec
2015 roku kapitały własne firmy wynosiły 15,42 mln zł.
Wydawnictwo Ameet specjalizuje się w edycji publikacji dla dzieci sygnowanych znanymi globalnymi brandami, m.in.: Lego, Disney, Dream
Works, Barbie, My Litlle Pony, Truskawkowe Ciastko, Star Wars, Equestria
Girls, a dla nieco starszych czytelniczek np. Violetta.
Książki ukazują się w rozpoznawalnych seriach wydawniczych, odpowiadających najczęściej markom znanych produkcji kinowych i seriali telewizyjnych, skierowanych do młodszych odbiorców lub stanowiących ich
rozwinięcie, m.in.: „Dora poznaje świat”, „Star Wars”, „Disney Uczy”, „Disney Baby”, „Lego Nexo Knights”.
Na asortyment łódzkiej oficyny składają się książki interaktywne, edukacyjne, opowiadania i komiksy. Dostępne są również pozycje albumowe,
leksykony i encyklopedie dla najmłodszych. Ofertę uzupełnia zbiór blisko
50 tytułów w formacie audio.
W zależności od formy fizycznej w ofercie wydawnictwa dostępne są publikacje twardostronicowe, kolorowanki, książki z naklejkami, sekretniki,
także publikacje z klockami Lego. Rocznie nakładem oficyny ukazuje się
ok. 300 tytułów.
Na rodzimym rynku wydawniczym Ameet konkuruje bezpośrednio
z firmami takimi jak: Egmont Polska, Wilga, Wydawnictwo Olesiejuk czy
Zielona Sowa.
W zakresie dystrybucji swoich publikacji firma współpracuje z hurtowniami książek i zabawek, a bezpośrednio także z sieciami sprzedaży detalicznej, wywodzącymi się zarówno z tradycyjnego rynku księgarskiego,
jak Empik, ale także z firmami wyspecjalizowanymi w dystrybucji prasy
(Kolporter, Ruch, Garmond Press).
Oferta wydawnictwa dostępna jest także w sieciach hiper- i supermarketów (Auchan, Carrefour, E. Leclerc, InterMarche, MediaMarkt, Saturn,

Historia
Oficyna powstała w 1991 roku. Od początku działalności firma rozwijała ofertę książek dla dzieci, publikacji aktywizujących i edukacyjnych, jak
seria książek „Maluj Wodą”, seria książek wspomagających naukę języka
angielskiego „Disney Magic English”, książki z płytami z serii „Czytaj i Słuchaj”, literaturę dziecięcą oraz książki dla starszych dzieci.
Ameet Sp. z o.o jest własnością Piotra Modlińskiego, który pełni także
rolę prezesa zarządu firmy.
Ameet – najważniejsze dane
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Przychody ze sprzedaży w mln zł

Lata

9,9

16,8

17,3

16,5

22,8

38,3

42,5

54,0

55,1

2015
67,5

Przychody ze sprzedaży w mln USD

4,6

7,2

7,5

6,8

9,5

13,6

14,1

16,8

15,7

17,3

Zysk netto

0,9

1,4

1,1

0,9

1,0

2,3

1,9

3,0

1,9

3,1

Kapitały własne

2,4

3,1

3,4

4,6

5,7

7,5

8,9

11,4

12,6

15,4
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Tesco), a także ogólnopolskich sieciach sklepów ogólnoasortymentowych
o mniejszych formatach powierzchniowych (Bertus, Dino, Fresh Market,
Pepco, Planeta Klocków, Polo Market, Ema, Rossmann, Smyk, Stokrotka,
Żabka).
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Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o (GWF)
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 12
tel. (22) 826 08 82, faks (22) 380 18 01
www.sklep.gwfoksal.pl, e-mail biuro@gwfoksal.pl
W trzecim roku funkcjonowania Grupy Wydawniczej Foksal spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży produktów o 19 proc., z 71,57 mln
do 58 mln zł. Efektem dynamicznego spadku przychodów był negatywny wynik finansowy – 2014 rok zakończył się zyskiem netto w wysokości 1,99 mln zł, kolejny rok zakończono natomiast stratą na poziomie
4,13 mln zł. Kapitały własne spółki spadły z 11,72 mln do 7,58 mln zł. Na
koniec roku firma zatrudniała 69 osób.
W ostatnich latach spółka konsekwentnie ogranicza ofertę, realizując strategię obliczoną na zwiększanie rentowności na pojedynczym tytule. W 2015 roku wydano 867 tytułów, w tym 578 nowości. W roku poprzednim było to
odpowiednio 922 pozycji i 601 pierwszych wydań, a w 2013 roku nakładem
GWF ukazało się 1177 tytułów, z czego 682 stanowiły pierwsze wydania. Dla
porównania, w 2012 roku, jeszcze przed konsolidacją, trzy oficyny – W.A.B.,
Wilga i Buchmann – wydały łącznie 894 pozycje, w tym 485 nowości.
Grupa Wydawnicza Foksal w obecnej strukturze działa od początku
2013 roku, kiedy powstała z połączenia trzech oficyn przejętych w 2010 roku przez EM & F: W.A.B., Buchmann i Wilga, w rezultacie katalog GWF
charakteryzuje duża różnorodność. Składają się na niego publikacje z zakresu: literatury pięknej polskiej i obcej, literatury popularnej, literatury
obyczajowej, literatury kryminalnej, literatury erotycznej, beletrystyki dla
dzieci i młodzieży, publikacji około edukacyjnych, książek dla dzieci, publikacji poradnikowych, w tym ilustrowanych oraz książek dla hobbystów.
Po fuzji, w ramach Grupy Wydawniczej Foksal, powstały nowe imprinty:
Erotica (literatura erotyczna), Uroboros (literatura fantastyczna i młodzieżowa), OLÉ (literatura kobieca, biografie, książki sportowe oraz polityczne).
Od 2013 roku w strukturze Grupy Wydawniczej Foksal funkcjonuje również
podmiot o nazwie FoxGames, specjalizujący się w edycji gier planszowych.
W ostatnich latach status najbardziej popularnego i najlepiej sprzedającego się polskiego autora GWF utrzymywał Zygmunt Miłoszewski, autor
bestellerowych powieści sensacyjnych, jak: „Gniew” (nagrodzony Paszportem „Polityki”), „Uwikłanie”, „Ziarno prawdy”, „Bezcenny”. Olbrzymia
popularność „Gniewu” automatycznie wpłynęła także na wyższą sprzedaż
innych pozycji tego autora, zwłaszcza z cyklu o prokuratorze Szackim. Do
sukcesu ostatniego tomu cyklu o Szackim dodatkowo przyczyniła się skuteczna realizacja koncepcji marketingowej, która zakładała nowe opracowania graficzne okładek oraz wprowadzenie do sprzedaży zestawów pu-
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dełkowych z całą trylogią. Natomiast z myślą o sieci Empik GW Foksal
przygotowała projekt specjlany: edycję trylogii Zygmunta Miłoszewskiego w jednym tomie, z nową okładką. To zresztą jeden z wielu przykładów
wielokrotnego wykorzystania tego samego materiału wydawniczego, co
pozwoliło na pozyskanie nowych klientów i poprawę rentowności na wybranych produktach i seriach wydawniczych. Do grona podobnych inicjatyw należą: nowe okładki i specjalny box powieści kryminalnych Mariusza
Czubaja, box książek kryminalnych laureatów Nagrody Wielkiego Kalibru,
seria non-fiction „Poruszyć świat” czy nowe wydania powieści Michela Houellebecqa wraz z premierą nowego tytułu „Uległość”. Również w obszarze
książek dla dzieci przygotowane były specjalne produkty, wykorzystujące
istniejące tytuły „przepakowane” w nowy, atrakcyjny sposób, na przykład
pakiet „Nina z torbą”.
W 2015 roku dużym zainteresowaniem czytelników cieszyły się m.in.
publikacje z gatunku literatury faktu, jak książka Jana Sowy „Inna Rzeczpospolita jest możliwa”, „Łączniczki” Wiktorii Krajewskiej i Marii FredroBonieckiej wydane w rocznicę Powstania Warszawskiego oraz reportaż
Asne Seierstad „Jeden z was”, który otrzymał nominację do Nagrody im.
Ryszarda Kapuścińskiego.
Ważne nowości roku, to m.in. książki Davida Fostera Wallece’a, legendy
literatury amerykańskiej. Z dobrym przyjęciem czytelników spotkały się
również nowe wydania powieści Milana Kundery (cała seria) czy kryminał Mariusza Czubaja „Piąty Beatles”. Wysoką sprzedaż notowały kolejne
pozycje autorki fantasy, Sarah Maas, wydawane pod marką Uroburos, jak
również premierowe tytuły uznanych już polskich autorów literatury fantastycznej, jak : Jacek Inglot, Anna Kańtoch czy Marcin Mortka.
W prestiżowej literackiej serii „Archipelagi” w 2015 roku ukazały się m.in.
dwie publikacje, które zdobyły uznanie krytyków i rozgłos medialny, a w kolejnym roku były wielokrotnie nagradzane – „Solfatara” Macieja Hena (Nagroda
Literacka im. Witolda Gombrowicza 2016) oraz „Skoruń” Macieja Płazy (Nagroda Kościelskich, Nagroda Literacka Gdynia 2016, finał Nagrody Literackiej
Nike 2016). W tym okresie wydawnictwo zainicjowało również serię książek
historycznych. Ponadto w latach 2015-2016 nakładem Grupy ukazywały się
nowe książki autorów od lat związanych z marką W.A.B., m.in.: Aleksandry
Marininy, Jacka Dehnela, Michela Fabera, Michaela Houellebecqa, Majgull
Axellson, Katarzyny Miszczuk, Tomasza Konatkowskiego, Tomasza Piątka.
W 2015 roku w segmencie poradników GW Foksal kładła nacisk na książki kulinarne i lifestylowe. Zredukowano ofertę poradników z niższej półki,
o słabszej jakości i niższej cenie detalicznej, którą ograniczono na rzecz formatów prezentowych. Wiodącymi tytułami w tej kategorii okazały się drugi
tom publikacji „What Katie Are” oraz książki autorek-blogerek – np. „Hummus” Samar Khanafer czy „Apetyt na Francję” Mimi Thorisson.
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Oficyna nie rezygnuje z ekspansji na rynku publikacji dla dzieci i młodzieży. Dużą popularnością nadal cieszy się seria dla starszych dzieci „Spirit Animals”, a książka dla dzieci „Niezwykłe przygody Latającej myszy”
została nominowana w konkursie Empiku na Najlepszą Książkę Dziecięcą
„Przecinek i Kropka”.
Był to również okres, w którym do oferty wprowadzono nowe tytuły
z serii „Star Wars” („Tarkin”, „Lords of Sith”), skierowane do starszej młodzieży i dorosłych.
Największy udział w sprzedaży oferty mają hurtownie, za pośrednictwem
których firma realizuje ok. 40-45 proc. przychodów. Blisko 20 proc. przychodów przypada na sprzedaż w marketach. Kolejne 20-25 proc. przychodów przynosi współpraca z sieciami księgarskimi, wśród których dominuje
powiązana kapitałowo sieć Empik. Jednak w 2015 roku nastąpił znaczący
spadek wartości sprzedaży oferty GW Foksal w tym kanale, w porównaniu
z rokiem poprzednim – wydawnictwo zanotowało w tym okresie przychód
w wysokości 19,99 mln zł wobec 26,23 mln zł w 2014 roku. Pozostała sprzedaż przypada na współpracę z księgarniami indywidualnymi i internet.
GWF prowadzi sprzedaż swoich publikacji poprzez centralny dział handlowy oraz za pośrednictwem sieci przedstawicieli handlowych.
Oficyna konsekwentnie rozwija sprzedaż oferty cyfrowej. W tym zakresie współpracuje z inną firmą z tej samej grupy kapitałowej – Virtualo. W 2014 roku sprzedaż cyfrowa dała przychody netto w wysokości
890,9 tys. zł, a w 2015 roku – 1,08 mln zł.

Wydawnictwo W.A.B.
Wydawnictwo W.A.B. powstało w 1991 roku. Jego założycielami byli
Wojciech Kuhn, Adam Widmański i Beata Stasińska. Nazwa pochodzi
od pierwszych liter imion właścicieli. Firma rozpoczynała od wydawania
książek medycznych, szybko jednak wyrobila sobie markę czołowej oficyny z segmentu polskiej literatury współczesnej.
W 2002 roku doszło do zmian własnościowych – aktywa wydawnictwa
W.A.B. Spółka Jawna oraz powiązanej kapitałowo firmy dystrybucyjnej
PG 2000 Sp. z o.o. przejęła W.A.B. spółka z o.o. PG 2000 była firmą założoną przez kilku wydawców jako ich wspólny dział dystrybucji. W marcu
2007 roku zawarta została umowa między W.A.B. a Forum Media Group
GmbH – międzynarodową grupą wydawniczą z siedzibą w Bawarii, właścicielem działającego na polskim rynku specjalistycznego wydawnictwa
Forum, dotycząca przejęcia 40 proc. udziałów w warszawskiej oficynie.
W kwietniu 2010 roku umowę tę rozwiązano za porozumieniem stron.
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Buchmann
Buchmann powstał w 1987 roku (jako wielobranżowe przedsiębiorstwo
Artes), jednak na rynku książki funkcjonuje od 1991 roku. Jej założycielami byli Henryk (ojciec) i Maciej (syn) Płonczyńscy, zarazem wspólnicy
w wydawnictwie Skarbnica Wiedzy. Do 2010 roku firma prowadziła także sieć księgarń. Wydawniczą część aktywności Buchmanna zainicjowała
seria słowników – zarówno do języka polskiego (m.in. frazeologiczny i synonimów), jak i języków obcych, których autorami są pracownicy naukowi
z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W okresie późniejszym
uzupełniły je inne publikacje językowe, często tworzone przy udziale native speakerów (kursy, poradniki gramatyczne, ćwiczenia, odmiany czasowników, idiomy, wzory korespondencji, rozmówki – także edycje z płytami
CD), poradniki (m.in. medyczne i fotograficzne, joga), bogato ilustrowane
encyklopedie i atlasy edukacyjne dla młodzieży (m.in. anatomiczne, dinozaurów, przyrodnicze), bajki.
Po roku 2010 oficyna rozpoczęła aktywnie rozwijać ofertę beletrystyczną, w tym budowy kilku tematycznych serii opartych na kilku rozpoznawalnych seriach, jak: „Fabryka Sensacji”, „Fabryka Bestsellerów” i „Fabryka Kryminałów”.
Buchmann był pierwszym z trzech wydawnictw, których pakiety kontrolne przejął w 2011 roku NFI Empik Media & Fashion. Kwota transakcji
dotyczącej zbycia 70 proc. udziałów w oficynie wyniosła 7 mln zł.
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Do kolejnych zmian własnościowych doszło latem 2011 roku, kiedy pakiet kontrolny w spółce przejął NFI Empik Media & Fashion.
Najważniejsze miejsce w ofercie Wydawnictwa W.A.B. przez lata zajmowała literatura piękna i popularna, zarówno polska jak i zagraniczna. Oficyna jest jednym z najważniejszych edytorów publikacji rodzimych pisarzy, przede wszystkim młodszego i średniego pokolenia. Nakładem W.A.B.
ukazywały się i ukazują książki m.in.: Joanny Bator, Andrzeja Barta, Jacka
Dehnela, Krystyny Jandy, Krystyny Kofty, Wojciecha Kuczoka, Marka Krajewskiego, Katarzyny Grocholi, Dawida Bieńkowskiego, Ireny Matuszkiewicz, Zygmunta Miłoszewskiego, Marii Nurowskiej, Janusza Rudnickiego,
Mariusza Sieniewicza, Józefa Hena, Tomasza Piątka czy Dmitrija Strelnikoffa, a w latach wcześniejszych także m.in.: Manueli Gretkowskiej, Olgi
Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka. Ważne miejsce w ofercie wydawnictwa mają także tłumaczona literatura kryminalna (Mankell, Marinina), literatura faktu, publikacje z dziedziny humanistyki, pozycje popularnonaukowe
oraz publikacje dla dzieci i młodzieży.
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Wilga
Wilga powstała jesienią 1992 roku i przez pierwsze półtora roku zajmowała
się przede wszystkim opracowywaniem kilku wersji językowych książek
kanadyjskiego wydawnictwa Tormont Publications Inc. – jednej z największych na tamtejszym rynku wydawniczym firm zajmujących się edycją książek przeznaczonych do marketingu bezpośredniego. Do końca 2005 roku
Tormont kontrolował 50 proc. udziałów oficyny, zaś po 25 proc. – Jan Wojniłko i spółka Atlantimpex. W tym samym roku kanadyjski koncern podjął
decyzję o wycofaniu się z Europy Wschodniej. W Wildze doszło wówczas
do głębokiej restrukturyzacji, co było główną przyczyną znacznego spadku przychodów w 2005 roku.
Przełomem dla wydawnictwa okazała się fuzja w sierpniu 2006 roku,
z notowaną na warszawskim parkiecie Muzą. Giełdowa oficyna przejęła
wówczas 50 proc. udziałów w Wildze. W latach 2007-2008 Wilga notowała wysokie wzrosty sprzedaży, jednocześnie odbudowując utraconą w poprzednich latach pozycję w segmencie książki dziecięcej.
Do 2007 roku Wilga specjalizowała się w wydawaniu dwóch rodzajów publikacji: książki dziecięcej oraz słowników językowych. Pod koniec stycznia
2007 roku tę drugą ofertę sprzedano wydawnictwu Langenscheidt Polska.
W sierpnia 2011 roku 80 proc. akcji wydawnictwa Wilga za łączną kwotę 7,25 mln zł przejął NFI Empik Media & Fashion. Mniejszościowym akcjonariuszem firmy pozostał Jan Wojniłko.
Do nowego układu biznesowego Wilga wniosła własne wysokie kompetencje w zakresie dystrybucji publikacji książkowych do marketów, w zamian prezentowana przez nią oferta zyskała znacznie szerszy niż w latach
poprzednich dostęp do jednego z najprężniejszych kanałów dystrybucji
istniejących na polskim rynku książki, jakim jest sieć Empik.
Grupa Wydawnicza Foksal – najważniejsze dane
Lata
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2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

53,3

71,6

2015
58,0

Sprzedaż książek w mln USD

20,1

20,4

14,9

Zysk netto w mln zł

–4,8

2,0

–4,1

Kapitały własne w mln zł

9,7

11,7

7,6

Wydane tytuły

1177

922

867

Pierwsze wydania

682

601

578

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

5,1

7,9

5,5

Pracownicy etatowi

74

70

69

02-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
tel. (22) 33 77 600, faks (22) 33 77 601
www.beck.com.pl, e-mail redakcja@beck.pl
Przychody wydawnictwa C.H. Beck w 2015 roku wzrosły o 9 proc., do
54,06 mln zł. Firma znacząco poprawiła również rentowność – rok zakończyła z zyskiem netto w wysokości 4,75 mln zł, wobec 2,76 mln zł zysku
wypracowanego w roku poprzednim. Kapitały własne spółki na koniec
2015 roku wynosiły 5,78 mln zł. Firma zatrudniała w tym okresie średnio
138 osób, o osiem mniej niż w poprzednim roku. Nakładem oficyny ukazały się 434 publikacje, o 15 więcej niż rok wcześniej, w tym 190 nowości,
przy 201 w 2014 roku.
Na ofertę C.H. Beck składają się publikacje książkowe, produkty elektroniczne, serwisy on-line, specjalistyczne czasopisma oraz szkolenia.
Trzon oferty książkowej oficyny stanowią publikacje z zakresu prawa,
podatków, ekonomii, podręczniki akademickie oraz literatura obcojęzyczna. Oficyna wydaje książki przede wszystkim w seriach: „Komentarze Becka”, „Skrypty Becka”, „Studia Prawnicze”, „Teksty Ustaw Becka”,
„Wielki Zbiór Pism” (dawniej: „Warszawski Zbiór Pism”), „Podręczniki
Prawnicze”, „Zbiory Przepisów”, „Podatkowe Komentarze Becka” oraz
„Duże Komentarze Becka”.
Tradycyjnie z pozycji drukowanych najwyższą sprzedaż notują „Komentarze”, m.in. do kodeksu cywilnego, postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego, a także „Komentarze Kompaktowe” i „Duże
Komentarze Becka” czy publikacje z serii „Książki dla Praktyków”.
Mimo ogólnorynkowej negatywnej tendencji w obszarze sprzedaży oferty akademickiej, C.H. Beck konsekwentnie stara się rozwijać segment podręczników akademickich z zakresu prawa, tworząc i rozwijając m.in. systemy promocji bezpośredniej.
W ramach działu Beck Info Biznes powstaje oferta dla praktyków specjalności poza prawniczych (on-line, wymienne kartki, książki) – menedżerów i specjalistów działów kadr, księgowości i finansów, a także osób
związanych z zamówieniami publicznymi, zarządców nieruchomości itp.
Ukazują się tu publikacje z następujących obszarów tematycznych: kadry
i BHP, rachunkowość i finanse oraz zarządzanie.
Największy udział (ok. 40 proc.) w przychodach ma sprzedaż oferty
elektronicznej. Sztandarowym produktem jest System Informacji Prawnej Legalis, który o rynek konkuruje przede wszystkim z systemem „Lex”
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wydawnictwa Wolters Kluwer. Legalis zawiera aktualną bazę aktów prawnych zarówno polskich jak i unijnych, bogaty zbiór orzecznictwa oraz udostępnione w wersji elektronicznej komentarze i monografie. Dostępny jest
w wersjach: DVD, Internet oraz Intranet.
Do specyfiki tego typu produktów należy nie tylko konieczność stałej
aktualizacji, ale również modernizacji i rozwoju. Jeszcze w 2013 roku Legalis został rozbudowany o moduły typu Premium, zawierające wyspecjalizowane komentarze wydawnictwa C.H. Beck oraz wybrane tomy unikalnych serii systemów prawa. W modułach Premium dostępne są najnowsze
komentarze on-line aktualizowane kwartalnie – BeckOK. Dodatkowym
atutem nowych modułów jest funkcja ius.focus (istota orzecznictwa), czyli
nowy typ treści autorskich, opierający się na wyselekcjonowanych, ekspercko opracowanych i opatrzonych komentarzem do kluczowego orzecznictwa. W pracach nad tą funkcjonalnością uczestniczyły wiodące kancelarie prawne.
W drugiej połowie 2016 roku, w wyniku postępowania przetargowego
prowadzonego przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na „Dostawę oprogramowania z systemem informacji
prawnej wraz z licencją na korzystanie na potrzeby sądów powszechnych”,
System Informacji Prawnej Legalis został wybrany do realizacji tego zadania125. W rezultacie od 2 stycznia 2017 roku obecny będzie w każdym sądzie powszechnym w kraju.
W ofercie C.H. Beck dostępne są systemy Legalis Administracja oraz Legalis Księgowość Kadry Biznes. Ponadto w obrębie działu Beck Info Biznes
funkcjonuje płatny portal z zakresu spraw personalnych w firmie (Ekspertkadrowy.pl). Wraz z kolejnym płatnym serwisem Portalrb.pl oferuje kilka
tysięcy dokumentów: porad, wzorów, wskaźników, przepisów, interpretacji
i dokumentów urzędowych, gotowych do zastosowania w pracy.
Wydawnictwo prowadzi również serwis informacyjny EkspertBeck.pl,
zawierający bogaty zasób wiedzy na temat m.in. finansów, księgowości,
zarządzania kadrami, BHP, zamówień publicznych itd. C.H. Beck prowadzi również kilka serwisów informacyjnych o skonkretyzowanej tematyce, jak: Testy-prawnicze.pl (dla osób przygotowujących się do wszelkiego
rodzaju egzaminów prawniczych) czy Edukacjaprawnicza.pl – skierowany do studentów.
Wiosną 2015 roku C.H. Beck poszerzyło ofertę produktów elektronicznych o przejęty od Wydawnictwa Wiedza i Praktyka program TemiTime
[[125. Za: www.beck.pl.
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– narzędzie do zarządzania kancelarią prawną126. Firma konsekwentnie
rozwija ofertę e-książek.
Kolejnym serwisem specjalistycznym jest działający od 2013 roku serwis
Czasopisma C.H. Beck. Platforma skupia w jednym miejscu wszystkie artykuły z czasopism wydawnictwa pogrupowane według tytułów albo modułów tematycznych, zgodnie z wybranymi specjalizacjami dziedzin prawa.
Klientowi daje możliwość zakupu i pobierania treści w formie zarówno
tradycyjnej prenumeraty (w tym również zakup prenumeraty drukowanej
wersji czasopism), jak i czasowych dostępów do modułów tematycznych,
czy pojedynczych artykułów za pomocą usługi SMS lub w opcji „portfel”.
W ofercie wydawnictwo ma fachowe periodyki, jak m.in. dwutygodnik
„Monitor Prawniczy”, miesięczniki: „Monitor Podatkowy”, „Nieruchomości”, „Edukacja Prawnicza”, „Monitor Prawa Pracy” oraz „Monitor Prawniczy” i kwartalniki „Studia Prawa Prywatnego”, „Monitor Prawa Handlowego”, „Informacja w administracji publicznej”, „Prawo Zamówień
Publicznych”, „Arbitraż i Mediacja”.
Natomiast pod nazwą Beck Akademia kryje się projekt szkoleniowy,
sprofilowany pod kątem potrzeb kandydatów przygotowujących się do egzaminu na aplikację i egzaminu dopuszczającego do zawodu. Ofertę szkoleń
stacjonarnych uzupełniają rozwiązania e-learningowe w postaci kompleksowego programu doskonalenia prawniczego języka angielskiego – Practical English for Lawyers.
Dystrybucja odbywa się poprzez sześć biur handlowych, zlokalizowanych w: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. W pierwszej połowie 2016 roku w strukturze handlowej firmy dokonały się istotne przekształcenia. Utworzono funkcję dyrektora sprzedaży
publikacji papierowych, który odpowiada za sprzedaż w trzech kanałach
dystrybucji: sprzedaż rynkową (poprzez sieć księgarń stacjonarnych), telefoniczną oraz sklep internetowy, działający pod adresem www.ksiegarnia.
beck.pl. Funkcję tę objął Mikołaj Burchard, związany z oficyną od pięciu
lat. Sprzedaż Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz innych produktów
elektronicznych wydawnictwa pozostała w kompetencjach dyrektora sprzedaży publikacji elektronicznych.
Wydawnictwo prowadzi dwa własne punkty sprzedaży stacjonarnej
w Warszawie, z których jeden zlokalizowany jest w ramach kompleksu Stacji Metra, Nowy Świat – Uniwersytet Warszawski, a drugi przy ul. Bonifraterskiej 17, na parterze wieżowca, w którym znajduje się siedziba oficyny.
[[126. Za: „C.H. Beck przejmuje TemiTime”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 27 marca 2015.
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Aktywność utrzymuje projekt księgarni patronackich, który obecnie obejmuje placówki takie jak: Księgarnia Prawnicza Domu Książki
w Białymstoku, Główna Księgarnia Naukowa w Krakowie, Księgarnia
Prawniczo-Ekonomiczna w Poznaniu, Księgarnia Iuris Prudentia w Lublinie, Centrum Książki w Olsztynie należące do Książnicy Polskiej,
Księgarnia Iuris Prudentia w Rzeszowie, dwie Księgarnie Akademickie
w Szczecinie, Księgarnia Ekonomiczno-Prawna „Profit” w Warszawie,
Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie, Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki w Warszawie, Księgarnia Menedżer
w Poznaniu oraz cztery księgarnie Kodeks w: Bydgoszczy, Wrocławiu,
Łodzi i Toruniu.
Od 2014 roku wydawnictwo jest organizatorem konkursu im. prof.
Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny prawa prywatnego. W tym samym roku wydawnictwo C.H.Beck zakończyło
20-tomową edycję „Systemu Prawa Prywatnego”, realizowaną we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, opracowaną przez najwybitniejszych polskich autorów, na czele z prof. Zbigniewem Radwańskim, i kontynuatorem jego dzieła, prof. Bogudarem Kordasiewiczem.

Historia i na świecie
Wydawnictwo C.H. Beck to oddział jednego z najstarszych niemieckich domów wydawniczych. W Polsce działa od 1993 roku. Początkowo (pierwszy
rok działalności) oficyna ściśle współpracowała z PWN (książki sygnowane
były C.H. Beck/PWN). W tamtym czasie właścicielem praw autorskich do
nich był Beck, a PWN zajmowało się dystrybucją i promocją. Od 1994 roku wydawnictwo prosperuje samodzielnie.
W 2013 roku w firmie doszło do poważnych przeobrażeń organizacyjnych i zmian personalnych. Po 17 latach zarządzania decyzję o rozstaniu
z firmą podjął jej wieloletni szef, Paweł Esse, który zaangażował się w działalność na rynku nieruchomości. Funkcję dyrektora zarządzającego objął
po nim Wojciech Bierwiczonek, związany z oficyną od ponad dekady.
Edytor działa także w: Szwajcarii, Rumunii i Czechach. W Niemczech
C.H. Beck działa nieprzerwanie od 1763 roku. Firmę założył Carl Gottlob
Beck w Noerldlingen, gdzie obecnie mieści się należąca do firmy drukarnia. Od 1889 roku siedziba oficyny mieści się w Monachium – dziś
jest własnością potomków założyciela. Hans Dieter Beck kieruje częścią
firmy zajmującą się literaturą prawniczą i podatkową (80 proc. oferty),
a Wolfgang Beck odpowiada za publikacje z dziedziny literatury pięknej,
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architektury i sztuki. Beck ma udziały we Franz Vahlen Verlag, Nomos Verlagsgesellschaft, Schweitzer Professional oraz własną drukarnię
w Niemczech i Czechach.
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Macmillan Polska Sp. z o.o.
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146A
tel. (22) 321 19 00, 321 19 01, faks (22) 622 10 32, 622 10 32
www.macmillan.pl, e-mail info@macmillan.pl
W 2015 roku łączne przychody ze sprzedaży oferty książkowej firmy Macmillan Polska wzrosły o blisko 9 proc., do 56,47 mln zł. Warto jednak pamiętać, że ok. 20 proc. przychodów oficyny przypada nie na sprzedaż publikacji własnych, a oferty do nauki języka niemieckiego dobrze znanej na
rynku polskim marki Hueber. Sprzedaż własnych publikacji zamknęła się
kwotą ok. 44,85 mln zł. Przychody ze sprzedaży oferty książkowej w obrocie krajowym przekroczyły 53,14 mln zł, czyli były o blisko 3 proc. wyższe
niż w 2014 roku, kiedy wyniosły 51,85 mln zł. Biorąc pod uwagę strukturę sprzedaży, kolejne rynki na których zrealizowano najwyższe obroty to:
Niemcy (0,6 mln zł) oraz Wielka Brytania (0,5 mln zł). Spółka nie podała
informacji o liczbie tytułów dostępnych w ofercie, w tym liczbie nowości
oraz o poziomie zrealizowanej produkcji i sprzedaży. Dla przypomnienia,
w 2014 roku sprzedała 1,91 mln egz. publikacji.
2015 rok firma zakończyła z dodatnim wynikiem netto w wysokości
10,57 mln zł i kapitałami własnymi na poziomie 23,92 mln zł. Podobnie
jak w przypadku wielu innych podmiotów z segmentu edukacyjnego z zagranicznym kapitałem, w 2016 roku spółka wypłaciła dywidendę z zysku
wypracowanego w roku poprzednim. W przypadku Macmillana było to
100 proc. uzyskanej kwoty. W omawianym okresie zatrudnienie w firmie
wzrosło z 74 do 78 osób.
Oferta wydawnictwa Macmillan to przede wszystkim podręczniki szkolne i materiały służące do nauki języka angielskiego na wszystkich poziomach kształcenia, a także oferta dla prywatnych szkół językowych. Około 3/4 wszystkich tytułów dostępnych w katalogu przygotowywanych jest
w Polsce, a oferta składa się z produktów trzech typów: książek importowanych z zagranicy, publikacji adaptowanych na polski rynek oraz materiałów
autorskich przygotowywanych od podstaw przez polski zespół.
Ponad 90 proc. wszystkich publikacji stanowią podręczniki, które mają
również taki sam udział w przychodach ze sprzedaży. Ofertę uzupełniają anglojęzyczne wersje najważniejszych książek z klasyki literatury (seria
„Macmillan Readers”).
Najważniejszym wydarzeniem 2015 roku była rynkowa premiera nowej edycji kursu do gimnazjum „New Voices”. Jej celem było utrzymanie
udziału w rynku w tym sektorze, z którego Macmillan uzyskiwał corocznie
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duże przychody, a które w 2014 roku zaczęły powoli spadać. Nowe wydanie pozwoliło firmie powiększyć udział w tym sektorze. Ponadto, z myślą
o sektorze gimnazjalnym, opublikowano również „Repetytorium Gimnazjalisty” – tytuł, który miał zastąpić starzejące się już wcześniej, tzw. zielone „Repetytorium”. Jednak odmiennie od „New Voices”, publikacja ta
zrealizowała sprzedaż niższą od zakładanej, głównie ze względu na niewystarczającą promocję i aktywność działu sprzedaży, dla którego tytuł
ten w 2015 roku nie był priorytetem.
Ponadto w 2015 roku wydano kontynuację kursów, które weszły na rynek w latach poprzedzających: „Tiger 2”, „New hot Spot 2”, „Interface 4”,
„Gateway Plus 1”, „Gateway Plus 5”.
W 2016 roku najważniejszym z tytułów wprowadzanych na rynek był
kurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Password”. Inną ważną nowością była publikacja „Happy Campers. Angielski dla zerówek”.
Od 2013 roku oficyna obecna jest także na rynku szkolnych publikacji elektronicznych, na którym zadebiutowała ćwiczeniami on-line w ramach serii „Interface”. Macmillan Polska dysponuje bogatą cyfrową ofertą
edukacyjną, proponując oprogramowanie na tablice interaktywne, multimedialne materiały z sekcji „e-praca domowa”, cyfrowe testy dla uczniów
i e-szkolenia dla nauczycieli oraz rozwiązania hybrydowe wykorzystujące
papierowy podręcznik i zasoby elektroniczne. We współpracy z firmą Syntea rozpoczęto sprzedaż podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego do kursów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
W obszarze edukacji elektronicznej oferta dla uczniów opiera się również
na internetowych serwisach on-line, jak serwis Macmillan Exam Services,
stanowiących użyteczne narzędzie w przygotowaniu do kluczowych egzaminów: szóstoklasisty, gimnazjalnego i matury.
Macmillan Polska dysponuje też bogatą ofertą dla nauczycieli z zakresu
bezpłatnych konferencji dydaktycznych, webinariów czy szkoleń z cyklu
Macmillan Small Talks (big ideas) czyli 20-minutowych szkoleń wideo, poświęconych konkretnym zagadnieniom problemowym. Z kolei Macmillan
Staffroom (Staffroom.pl) to serwis przygotowany specjalnie z myślą o nauczycielach języka angielskiego i niemieckiego. Komercyjna część oferty
szkoleniowej to propozycja dla instytucji, dotycząca szkoleń dla lektorów
szkół językowych i wyższych uczelni.
Najważniejszym kanałem dystrybucji są hurtownie – za ich pośrednictwem firma realizuje ok. 80 proc. przychodów.
Największym hurtowym partnerem jest Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka, z którym oficyna realizuje blisko połowę obrotów. Do grupy
najważniejszych odbiorców należą także: bydgoska hurtownia Power, sieć
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detaliczna Akademia, jak również Polanglo, Super Siódemka, Matras, Azymut oraz Bookland.net.
Wprowadzenie darmowego podręcznika i dotacji celowej w 2014 roku
spowodowało pojawienie się nowego kanału dystrybucji jakim jest sprzedaż bezpośrednia, pod dotację celową. Firma, by dotrzeć do jak największej
liczby odbiorców, zdecydowała się wejść w ścisłą współpracę z czołowymi wydawcami z segmentu szkoły podstawowej i gimnazjum (Nowa Era,
WSiP, Grupa Edukacyjna, Didasko, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon,
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe), w zakresie integracji oferty na potrzeby sprzedaży dotacyjnej.
W 2015 roku spółka odnotowano także dalszy rozwój sprzedaży publikacji do nauki języka angielskiego i niemieckiego przez własny sklep internetowy. W 2016 roku firma prowadziła intensywną akcję promocyjną
na rzecz tej platformy sprzedażowej, skoncentrowaną przede wszystkim na
szkołach, które na co dzień odwiedzają reprezentanci wydawnictwa.

Historia i na świecie
Macmillan Polska działa od 1999 roku i obecnie zajmuje trzecie miejsce
wśród wydawców podręczników do nauki języka angielskiego. Firma stanowi część jednego z największych koncernów edukacyjnych na świecie,
Macmillan Publishers Ltd. W skład grupy wchodzą m.in.: Macmillan Education, Pan Macmillan, Palgrave oraz seria magazynów specjalistycznych
„Nature”. Grupa Macmillan Publishers jest również właścicielem firmy
Macmillan Distribution Ltd., która na świecie zajmuje się sprzedażą wielu bestsellerów.
Wydawnictwo Macmillan działa w ponad 70 krajach. Zostało założone
w 1843 roku przez Daniela i Alexandra Macmillanów – braci pochodzących ze szkockiej wyspy Arran. Początkowo oficyna specjalizowała się w literaturze pięknej, a książki akademickie i edukacyjne pojawiły się w ofercie
dopiero pod koniec lat 60. poprzedniego stulecia.
W maju 2015 roku doszło do finalizacji fuzji Macmillan Science and Education ze Springer Science and Business Media, wskutek czego powstał nowy podmiot o nazwie Springer Nature. 53 proc. udziałów w tym podmiocie
stanowi własność niemieckiego koncernu medialnego Verlagsgruppe Georg
von Holtzbrinck. W 2015 roku grupa Georg von Holtzbrinck zrealizowała
przychód ze sprzedaży w wysokości 1,6 mld USD127.
[[127. „The World’s 52 Largest Book Publishers, 2016”, „Publishers Weekly” nr 35/2016.
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

14,1

16,6

20,4

21,7

26,7

31,8

34,7

38,5

44,5

51,9

2015
53,1

Sprzedaż książek w mln USD

4,3

5,3

7,4

9,0

8,6

10,5

10,2

11,8

14,4

14,8

14,2

Zysk netto w mln zł

–0,1

–0,1

0,6

1,7

2,6

5,6

5,7

5,7

6,4

9,2

10,6

Kapitały własne w mln zł

–6,7

–6,8

2,8

4,5

7,1

12,7

18,4

19,0

19,8

22,5

23,9

Wydane tytuły

129

159

175

160

154

140

110

208

116

108

bd

Pierwsze wydania

18

80

38

39

40

26

55

45

81

98

bd

Łączny nakład w mln egz.

0,6

0,9

1,1

1,0

1,2

1,4

1,3

1,5

2,5

3,0

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,7

0,9

1,0

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,9

1,9

bd

Pracownicy etatowi

40

39

44

53

53

59

63

69

80

74

78
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Od kilkunastu lat wydawnictwem Macmillan Polska kieruje, jako dyrektor zarządzająca i członek zarządu, Agnieszka Schwarz-Vincent, która
od 2014 roku pełni również funkcję dyrektora Macmillan CEE (Central
Eastern Europe).
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Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a
tel. (22) 518 29 29
www.wip.pl, cok@wip.pl
Nieprzerwanie od 2009 roku wydawnictwo notuje spadki przychodów.
W 2015 roku wyniosły one 42,49 mln zł, wobec 48,65 mln zł rok wcześniej
(spadek o 13 proc.). Spadek przychodów przełożył się na niższą rentowność. Zysk netto realizowany przez firmę spadł z 16,5 mln zł w 2008 roku
do 5,3 mln zł w 2015 roku. W tym samym okresie redukcji uległy również
kapitały własne firmy – z 20,3 mln do 11,0 mln zł, spadek wynikał jednak
z wypłat na rzecz udziałowców, ani razu spółka nie notowała strat.
Przez wiele lat Wiedza i Praktyka była rynkowym liderem w zakresie
sprzedaży publikacji wymiennokartkowych. To właśnie spadek koniunktury na tego rodzaju publikacje odpowiada za negatywną dynamikę przychodów firmy od początku bieżącej dekady.
W ofercie wydawnictwa dostępne są tradycyjne publikacje drukowane:
książki, miesięczniki i magazyny, a także pozycje na nośnikach elektronicznych, internetowe portale tematyczne i produkty wideo. W 2015 roku wydawnictwo opracowało i utrzymywało w sprzedaży: 8 publikacji
wymiennokartkowych, 26 newsletterów, 22 czasopisma, 11 portali, cztery
cykliczne publikacje elektroniczne, a także odpowiednio 726 książek papierowych i elektronicznych.
Biorąc pod uwagę tematykę produktów dostępnych w ofercie, na asortyment oficyny składają się pozycje z zakresu: kadr, płac, ubezpieczeń społecznych, BHP, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, zamówień publicznych,
księgowości i finansów, zarządzania, bezpieczeństwa danych osobowych.
Wiedza i Praktyka rozwija również ofertę publikacji skierowanych do kadry menedżerskiej z branży oświatowej, przede wszystkim dyrektorów
szkół i przedszkoli.
Odbiorcami oferty wydawnictwa są przede wszystkim specjaliści zatrudnieni w firmach prywatnych, instytucjach publicznych i samorządowych, prowadzący małe działalności, właściciele i zarządzający dużymi
przedsiębiorstwami.
W zależności od potrzeb klienci firmy mogą wybierać zarówno tradycyjne produkty papierowe, wydawane w trybie cyklicznym, również książki, a także produkty elektroniczne, w tym e-lettery i portale internetowe,
gwarantujące codzienną aktualizację.
Nowością 2016 roku są vlogi. Pierwsze instrumenty tego typu pojawiły się w zasobach portali Serwiszoz.pl oraz Kadry online. Dzięki nim fir-

Historia
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka powstało w 1997 roku, dzięki inicjatywie właścicieli Wydawnictwa KiK, Witolda Koniecznego i Romana Kruszewskiego oraz niemieckiego wydawnictwa VNR „Verlag Norman Rentrop”, którego właścicielem jest Norman Rentrop. Firma wyspecjalizowała
się w edycji publikacji dla fachowców i specjalistów – praktyków z różnych
dziedzin. Pierwszą publikacją był „Poradnik Podatnika”, w następnych latach ofertę rozbudowano o kolejne tytuły poświęcone prawu pracy i podatkowi VAT129.
Obecnie udziały w spółce kształtują się w następujący sposób: Norman Rentrop – 50 proc., Andrzej Konieczny – 25 proc., Roman Kruszewski – 25 proc.
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ma oferuje dostęp do eksperckich porad i interpretacji istniejących przepisów.
Ofertę uzupełniają specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa, księgowości, rachunkowości, zarządzania, podatków oraz ubezpieczeń prowadzone
pod szyldem Akademia Wiedza i Praktyka.
W ostatnich latach firma aktywnie rozwija katalog własnych czasopism,
również dzięki koncentracji kapitałowej, której przykładem było połączenie – w 2013 roku – z Wydawnictwem New Business Look, wydawcą miesięcznika „Ekologia i Rynek”128. Z drugiej strony w 2015 roku WiP zbyło,
na rzecz wydawnictwa C.H. Beck, program narzędziowy do zarządzania
kancelarią prawną o nazwie TemiTime.
Firma prowadzi sprzedaż swoich produktów także za pośrednictwem
firmowego e-sklepu Fabrykawiedzy.com.

Wiedza i Praktyka – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

54,0

64,2

74,4

76,9

81,4

76,1

67,1

61,5

54,7

48,7

2015
42,5

Sprzedaż książek w mln USD

16,6

20,7

27,0

32,0

26,2

25,2

20,1

18,9

17,3

13,9

10,9

Zysk netto w mln zł

7,3

4,8

12,8

16,5

13,0

8,5

7,0

8,6

4,4

4,0

5,3

Kapitały własne w mln zł

16,3

14,1

19,7

20,3

18,3

12,7

11,6

14,8

7,2

7,4

11,0
726

Wydane tytuły

35

37

54

54

63

72

97

83

312

846

Pierwsze wydania

9

7

9

9

17

15

5

12

15

bd

bd

Łączny nakład w mln egz.

1,4

1,7

1,9

1,7

1,7

2,1

1,9

1,7

1,7

bd

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,2

1,6

1,7

1,9

1,6

1,4

1,2

1,0

1,0

bd

bd

Pracownicy etatowi

150

188

200

197

218

211

160

127

128

bd

bd

[[128. Za: „Mariaż ekologiczno-biznesowy”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 1 marca 2013.
[[129. Za: www.wip.plwyawnictwo#historia.
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Prószyński Media Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 278 17 42, faks (22) 278 17 75
www.proszynski.pl, www.proszynskimedia.pl
e-mail info@proszynski.pl
Całkowite przychody ze sprzedaży wydawnictwa Prószyński Media
w 2015 roku wyniosły 45,56 zł i były o ponad 8,7 mln zł wyższe (24 proc.)
niż w 2014 roku, w którym zamknęły się kwotą 36,86 mln zł. Przychody
zrealizowane w 2015 roku na działalności wydawniczej i sprzedaży książek
wyniosły 37,63 mln zł, notując tym samym wzrost o ponad 12 proc. w stosunku do poprzedniego roku, kiedy wyniosły 33,49 mln zł.
Nakładem wydawnictwa ukazało się 206 tytułów (o 25 więcej niż rok
wcześniej), w tym 194 nowości (172 w 2014 roku). Wzrost sprzedaży nastąpił mimo znaczącego ograniczenia wyprodukowanych nakładów – wydrukowano 1,95 mln egz. publikacji wobec 2,52 mln egz. w 2014 roku. Wyższy, o ponad 250 tys. egz. okazał się natomiast wolumen sprzedaży, który
wzrósł z 1,7 mln do przeszło 1,98 mln egz. Rok spółka zamknęła z dodatnim
wynikiem finansowym – zysk netto wyniósł 2,57 mln zł, przy 697 tys. zł
w 2014 roku. Kapitały własne wzrosły do 19,98 mln zł. Firma po raz kolejny zwiększyła zatrudnienie – tym razem z 69 do 73 osób.
To kolejny rok, który przynosi wzrost zatrudnienia, co wyraźnie odróżnia wydawnictwo na tle ogólnorynkowej tendencji do cięcia kosztów osobowych i zmniejszania zespołów. Tak strategie firmy w tym zakresie tłumaczył,
w połowie 2015 roku, jej prezes, Maciej Makowski: Wydawnictwo to przede
wszystkim ludzie. Dlatego te najbardziej istotne spośród naszych inwestycji dotyczą właśnie zespołu. Pod koniec zeszłego roku wyraźnie powiększyliśmy skład
działu promocji, głównie o specjalistów od działań w zakresie public relations,
ale nie tylko. Wydaje się, że pierwsze efekty tych zmian już widać, zarówno
w mediach, jak i na rynku. Wspominam o tym również dlatego, że w ostatnich
kilku miesiącach odnotowujemy wyraźny wzrost średniej sprzedaży przypadającej na tytuł; sprzedajemy więcej egzemplarzy. W tej chwili wzmacniamy
dział zagraniczny. Dział literatury polskiej po zmianach sprzed paru lat jest
w tej chwili jednym z filarów wydawnictwa. Podobnie z redakcją non fiction
i działem literatury dziecięcej. O skali inwestycji w zespół niech świadczy fakt,
że doborem książek w 2009 roku zajmowały się u nas cztery osoby, a w tej chwili mamy ośmiu naprawdę znakomitych redaktorów130.
[[130. Rozmowa z Mieczysławem Prószyńskim i Maciejem Makowskim z wydawnictwa
Prószyński Media, „Biblioteka Analiz” nr 10/2015.
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Wiosną 2015 roku firma obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Kilka miesięcy wcześniej otrzymała Nagrodę „Wydawca roku” za 2014 rok,
przyznawaną przez dwutygodnik branży książkowej „Biblioteka Analiz”.
Nagroda trafiła do wydawnictwa Prószyński Media za kreowanie rynkowych mód i aktywność w zakresie promocji czytelnictwa.
Oferta książkowa wydawnictwa ukazuje się pod dobrze rozpoznawalnym logo Prószyński i S-ka. W ofercie kluczową pozycję ma literatura
piękna polska i światowa oraz literatura faktu i biografie. Od lat w katalogu oficyny czołowe miejsca zajmują nazwiska gwiazd światowej literatury pięknej i popularnej, jak: John Irwing, Nora Roberts, Jane Austen,
Stephen King.
Wydawnictwo konsekwentnie inwestuje w rozwój oferty beletrystycznej
polskich autorów, o czym świadczą nazwiska twórców takich jak: Maria
Ulatowska, Tanya Valko, Olga Rudnicka, znakomita Anna Fryczkowska,
Manula Kalicka, Małgorzata Warda, Joanna Miszczuk, Irena Matuszkiewicz, Marta Stefaniak, Sabina Czupryńska, Izabela Pietrzyk, Grażyna Jeromin-Gałuszka, Grzegorz Krzymianowski, Magdalena Zych czy Katarzyna
Puzyńska. Ostatnia ze wspomnianych autorów ma już zresztą w swoim dorobku epizod eksportowy. Na początku 2016 roku prawa do publikacji jej
dwóch książek („Motylek” i „Więcej czerwieni”) nabyło jedno z największych hiszpańskich wydawnictw Maeva Ediciones131. W rezultacie powieści
Katarzyny Puzyńskiej wydawane będą w Hiszpanii oraz w innych krajach
hiszpańskojęzycznych. Ponadto książki autorki ukażą się również na Litwie, nakładem wydawnictwa Gimtasis Zodis, oraz w Niemczech, Austrii
i Szwajcarii, nakładem wydawnictwa DTV.
Wzmacniamy te segmenty naszej oferty, w których zawsze byliśmy mocni, inwestujemy na przykład w literaturę kobiecą. Według badań rynkowych
GFK Polonia jesteśmy absolutnym rynkowym liderem, jeżeli chodzi o literaturę popularnonaukową, ale również coraz wyraźniej i z sukcesami wchodzimy w literaturę piękną, z nieco wyższej półki, często wydawaną, jak to się
mówi, dla honoru domu. Intensywnie pracujemy nad wzmocnieniem oferty
w dziale literatury dziecięcej, gdzie przez wiele lat w zasadzie nie byliśmy
obecni, no może poza klasyką polskiej poezji dziecięcej. Staramy się, z niemałymi sukcesami, rozwijać segment literatury faktu i książki historycznej.
(…) Mam nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się stać liderem wśród
wydawnictw beletrystycznych – tłumaczy strategię rozwoju wydawnictwa
Maciej Makowski132.
[[131. „Wydania w 20 krajach”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 19 stycznia 2016.
[[132. Rozmowa z Mieczysławem Prószyńskim i Maciejem Makowskim z wydawnictwa

Prószyński Media, „Biblioteka Analiz” nr 10/2015.

241

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016

Oficyna wyraźnie postawiła na strategię zrównoważonego rozwoju, coraz większe znaczenie dla przychodów firmy ma sprzedaż publikacji dla
dzieci i młodzieży. Warto też pamiętać, że o sile wydawnictwa decydują nie
tylko hity, bo takie zdarzają się wielu wydawcom. Uważam, że szczególnie
ważna jest książka o średnim potencjale sprzedaży. Kilkuprocentowy wzrost
sprzedaży tych średnich tytułów przy ofercie liczącej 200 pozycji daje dość
pokaźny przyrost przychodów i zastrzyk finansowy − przekonuje prezes zarządu Prószyński Media133, choć na brak rynkowych hitów w ofercie wydawnictwo nie mogło w ostatnich latach narzekać.
Jedną z najlepiej sprzedających się autorek, a jednocześnie bohaterek publikacji Prószyński Media była, zmarła wiosną 2016 roku, Maria Czubaszek. Nakładem wydawnictwa ukazały się jej bestsellerowe tytuły: „Każdy szczyt ma swój Czubaszek” (z Arturem Andrusem), „Boks na Ptaku,
czyli każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak” (z Arturem Andrusem
i Wojciechem Karolakiem) i „Blog niecodzienny”. Książki Marii Czubaszek
osiągnęły łączny nakład zbliżający się do pół miliona egzemplarzy134. Sama autorka nie doczekała jednak premiery jej najnowszej książki zatytułowanej „Nienachalna z urody”, która ukazała się zaledwie kilka tygodni
po jej śmierci.
Innym fenomenem sprzedażowym na przestrzeni kilku ostatnich lat
są książki sygnowane przez duet Artur Górski i Jarosław „Masa” Sokołowski („Masa o kobietach polskiej mafii”, „Masa o pieniądzach polskiej
mafii”, „Masa o bossach polskiej mafii”, „Masa o porachunkach polskiej
mafii”), które do końca 2015 roku sprzedano w łącznym nakładzie ponad 850 tys. egz.135
Do tej wyliczanki dodajmy jeszcze bardzo dobry odbiór wydanej w listopadzie 2015 roku powieści Stephena Kinga „Bazar złych snów”, której
sprzedaż przekroczyła 85 tys. egz.
Jak już wspomniano, firma konsekwentnie inwestuje m.in. w rozbudowę
oferty literatury kobiecej z jednej strony, a z drugiej publikacji o tematyce
historycznej. Jeszcze w 2013 roku Prószyński zainicjował działalność Klubu „Kobiety to Czytają!” (www.kobietyToCzytaja.pl) – wirtualnego forum
dyskusyjnego otwartego dla wszystkich kobiet. Ambasadorką projektu jest
znana aktorka Magdalena Kumorek. Premierze każdej klubowej książki
towarzyszył krótki film z jej udziałem.

[[133. Ibid.
[[134. „Maria Czubaszek już sama puszcza dymek”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 16 maja 2016.
[[135. Juliusz Kurkiewicz „Bestsellery roku 2015: Polska czeka na swojego Stiega Larssona”,

„Gazeta Wyborcza” nr 64/2016.
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Przez kilka lat oficyna aktywnie rozbudowywała ofertę literatury fantastycznej i science-fiction. Jej czołowym autorem w tym obszarze od wielu
lat jest jeden z najpopularniejszych twórców tego gatunku w Polsce, zmarły w 2015 roku Terry Pratchett.
Inny obszar aktywności wydawnictwa to produkcja komiksowa. Sztandarowym produktem jest oczywiście kultowa seria „Tytus, Romek i A’Tomek” autorstwa Papcia Chmiela (Henryka Chmielewskiego), którą Prószyński publikuje niemal od początku istnienia firmy. Z cyklem wiąże się
ciekawa historia z okresu początków wydawnictwa. Jak się okazuje, pierwsza reklama książek oficyny, która ukazała się w wydawanym przez nią
periodyku „Poradnik Domowy”, dotyczyła właśnie I, II i VII księgi przygód Tytusa, Romka i A’Tomka. Pamiętam to doskonale, bo sam tę reklamę
w ostatniej chwili robiłem. Nie udało się nam sprzedać powierzchni reklamowej na dwóch wewnętrznych stronach kredowej okładki i trzeba było jakoś ją zagospodarować. Księgi XVIII, od której zaczęliśmy naszą działalność
wydawniczą w czerwcu 1990 roku, nie reklamowaliśmy, bo była już wtedy
wyprzedana do zera − relacjonuje Mieczysław Prószyński136.
W ostatnich latach wydano także komiksy z cyklu „Funky Koval” zespołu autorskiego Maciej Parowski, Bogusław Polch, Jacek Rodek. Jednak na
przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wydawnictwo Prószyński Media
zdecydowało się na kolejną poważną inwestycję w ten segment, podpisując
umowę licencyjną o współpracy ze spółką Gildia, do której należała internetowa księgarnia Gildia.pl oraz Wydawnictwo Komiksowe. W oparciu
o tę strukturę oficyna rozpoczęła jeszcze aktywniejszy niż dotąd rozwój
własnej oferty. Oczywiście nie mówimy tu o bardzo wysokich nakładach,
ale pomysł ma ręce i nogi. Wydawnictwo Komiksowe publikowało komiksy
i starało się je sprzedawać przede wszystkim poprzez księgarnię internetową
Gildia.pl. Obecnie poszerzyliśmy dystrybucję o to, co potrafi sprzedać nasz
dział handlowy. Szybko udało się zwiększyć sprzedaż, a co za tym idzie i nakłady, a to wpłynęło na spadek jednostkowego kosztu wydania komiksu. Możemy więc przy lepszym poziomie rentowności optymistycznie patrzeć na ten
segment naszej działalności i wzmacniać tę biznesową nogę, wydając ponad
dwadzieścia pozycji rocznie – deklaruje Maciej Makowski137. Dodajmy, że
jedną z przyczyn wysokiego wzrostu ogólnych przychodów wydawnictwa
Prószyński Media w 2015 roku była właśnie wyraźna poprawa przychodów
zrealizowanych przez e-sklep Gildia.pl. W omawianym okresie firma zrealizowała bowiem przychód ze sprzedaży towarów na poziomie 5,7 mln zł
[[136. Rozmowa z Mieczysławem Prószyńskim i Maciejem Makowskim z wydawnictwa
Prószyński Media, „Biblioteka Analiz” nr 10/2015.
[[137. Ibid.
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wobec 3,36 mln zł rok wcześniej. Obroty Gildia.pl miały w tym obszarze
swój znaczący udział.
Prószyński Media jest jednym z czołowych wydawców e-booków w Polsce – w połowie 2016 roku w katalogu dostępnych było ponad 900 tytułów
w wersji cyfrowej. Od grudnia 2012 roku oficyna jest udziałowcem spółki
Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw, która specjalizuje się w sprzedaży cyfrowych wydań. Wiceprezesem zarządu PDW jest Anna Gajewska,
dyrektor handlowy Prószyński Media. Przychód zrealizowany na sprzedaży publikacji elektronicznych w 2015 roku to 998,8 tys. zł (797,3 tys. zł
w 2014 roku).
Wśród polskich oficyn wydawnictwo jest jednym z najbardziej otwartych
na nowinki technologiczne. Już w 2014 roku premierze najnowszej powieści Lisy Scottoline „Nie odchodź” towarzyszyła aplikacja Prószyński AR+,
oferująca czytelnikowi tzw. rzeczywistość rozszerzoną (z ang. augmented
reality). To technologia przeznaczona do wzbogacania wyglądu i treści –
np. książki – o elementy interaktywne. W przypadku „Nie odchodź”, po
skierowaniu kamery telefonu bądź tabletu na okładkę książki na ekranie
urządzenia pojawia się dodatkowa treść.
Prószyński Media dystrybuuje ofertę książkową za pośrednictwem wielu
kanałów. Jednym z kluczowych jest sieć przedstawicieli handlowych, pracujących bezpośrednio z grupą ponad 500 księgarni indywidualnych. Co
ciekawe, udział tego kanału w przychodach wydawnictwa jest wyższy niż
łączna sprzedaż wydawnictwa do sieci Empik i Matras.
W 2015 roku wydawnictwo Prószyński Media przystąpiło do spółki Porozumienie Kultura, której udziałowcami są dwie osoby fizyczne: Kristof
Zorde i Elżbieta Pustoła oraz pięć innych wydawnictw: Czarna Owca, Helion, Publicat, Rebis, Zysk i S-ka, a także hurtownia książek Super Siódemka. Spółka przejęła kontrolę nad siecią 70 księgarń, które funkcjonowały
wcześniej w ramach marek Dom Książki Białystok, Gdański Dom Książki oraz Akrybia i w pierwszej połowie 2016 roku zmieniła nazwę na BookBook.
Od kilku lat wydawnictwo aktywnie rozwija także firmową księgarnię
www.Proszynski.pl, która niejako zastąpiła działający od początku lat 90.
poprzedniego wieku Klub Książki Księgarni Krajowej. E-sklep prowadzi
sprzedaż wyłącznie oferty wydawnictwa Prószyński Media.

Historia
Firma Prószyński i S-ka rozpoczęła działalność jesienią 1990 roku jako
wydawnictwo prasowe. Początkowo działała jako spółka cywilna, potem
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z ograniczoną odpowiedzialnością, a od połowy lat 90. jako spółka akcyjna.
Pierwszym publikowanym czasopismem był „Poradnik Domowy”. Nakład
miesięcznika w ciągu trzech lat wzrósł z początkowych 150 tys. do ponad
3 mln egz. Kolejno powstawały nowe pisma, w tym bardzo popularne „Cztery Kąty”. Do końca 2001 roku nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka
ukazywało się 14 miesięczników. Ponadto w 1993 roku działalność przy
wydawnictwie rozpoczął Klub Książki Księgarni Krajowej. Po roku 1989,
gdy tylko przestała istnieć cenzura dla wydawnictw nieperiodycznych, rynek
książki eksplodował. Wydawnictwa książkowe powstawały jedno po drugim.
Książkę można było wydać stosunkowo tanio, dlatego na początku lat 90.
liczba konkurujących ze sobą podmiotów była ogromna. Oczywiście można
było z nimi konkurować, ale ryzyko biznesowe, które temu towarzyszyło, było
olbrzymie. Tak to przynajmniej wtedy ocenialiśmy. Natomiast czasopismo,
jako znacznie bardziej kapitałochłonne, było trudniej wyprodukować. Jednocześnie zaś można było przypuszczać, że jego czytelnik stanie się wiernym
klientem. Nasza decyzja, by na początku postawić na prasę, a nie na książki,
była więc dobrze przemyślana. Postawiliśmy na dobrego konia! – wspomina
początki działalności firmy Mieczysław Prószyński138.
Pierwszą książką wydaną przez oficynę Prószyński i S-ka była publikacja
autorstwa Michała Piotrowskiego zatytułowana „Nie tylko w Ravensbrück”.
Wydawaliśmy już wtedy czasopisma, mieliśmy całą infrastrukturę potrzebną
do redagowania, robienia korekty i przygotowania książki do druku. Postanowiliśmy spróbować. Umówiliśmy się z autorem, że książkę wydamy, a on
częściowo sfinansuje nam papier i druk. Książka ukazała się we wrześniu
1991 roku, sprzedawała się nieźle i koszty wydania nam się zwróciły, toteż
nigdy nie poprosiliśmy autora, by cokolwiek do tego przedsięwzięcia dołożył.
W ten sposób zyskaliśmy także nowe doświadczenie – przetrenowaliśmy produkcję normalnej książki, takiej z klejoną okładką. (…) Jedną z pierwszych
książek była „Lista Schindlera” wydana przy okazji polskiej premiery filmu
pod tym samym tytułem. Stworzyliśmy serię nazwaną szumnie „Biblioteczką pod Różą”, na którą składały się amerykańskie powieści dla kobiet, nieco
lepsze od harlekinów choćby dlatego, że nie były pisane wedle jednego sztywnego wzorca. Równolegle zaczęliśmy wydawać serię podróżniczą „Obieżyświat” oraz „Duże Litery” – klasykę literatury światowej w dużym formacie,
wydrukowaną dużą czcionką, taką dla ludzi starszych. No a potem to już tak
jakoś samo poszło… − relacjonuje główny udziałowiec firmy139.
Poważny kryzys dotknął firmę w 1999 roku, przychody zaczęły spadać,
zysk netto z 5,8 mln zł w 1998 roku spadł w roku następnym do 270 tys. zł.
[[138. Ibid.
[[139. Ibid.
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Poziom zapasów wzrósł wówczas do 36 mln zł, zadłużenie w bankach sięgało 19 mln zł, a drugie tyle w drukarniach. Jeszcze wyższy był poziom zadłużenia w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Prószyński
i S-ka (57 mln zł zobowiązań krótkoterminowych w 2000 roku).
Firma wyraźnie przeinwestowała – w nierentowne czasopisma, kupowane
prawa autorskie do setek tytułów książkowych, w kolejne serwisy internetowe. W rezultacie firma była zmuszona do wyprzedaży części aktywów. Kryzys całej firmy odbił się również na funkcjonowaniu działu książek w okresie
1999-2002. Przychody w ciągu czterech lat spadły o 17 proc. Nie sprawdziła
się polityka bardzo niskich cen, jaką firma prowadziła do 1999 roku.
W szybkim tempie rosły też stany zapasów, których wartość z roku na
rok trzeba było przeszacowywać, a wiele tytułów trafiło do hurtowni specjalizujących się w tzw. taniej książce. Jednocześnie nakłady nowości były
coraz niższe.
Lata 2001-2002 to okres dalszego ograniczania oferty. Ponowny wzrost
nakładów nastąpił dopiero w 2004 roku, jednak trend ten utrzymano jedynie przez dwa lata, ponieważ już w 2006 roku liczba wydrukowanych
książek spadła do 2,2 mln egz. Do problemów wewnętrznych należy dodać upadłości hurtowni, z którymi wydawnictwo współpracowało – przede
wszystkim Libera i Kwadro.
W latach 2001-2003 w wydawnictwie Prószyński i S-ka doszło do wielu
zmian o charakterze strukturalnym. Efekty przyniosła przebudowa oferty,
wprowadzenie większej liczby lżejszych tytułów z beletrystyki. Likwidacji uległa nierentowna sieć własnych księgarń, które w większości przejęła
Grupa Matras; zmniejszono stan zatrudnienia. Niemal wszystkie czasopisma sprzedano w marcu 2002 roku spółce Agora. W rezultacie tych zmian
przychody całej firmy spadły ponad dwukrotnie – z 95,2 mln zł w 2001 roku do 39,3 mln zł w 2002 roku.
Lata 2003-2004 to także okres zmian własnościowych. W 1990 roku firmę założyli: Mieczysław Prószyński (z wykształcenia astrofizyk), Jacek
Herman-Iżycki (poligraf i afrykanista), Zbigniew Sykulski (konstruktor
silników lotniczych) i Tadeusz Winkowski (filozof). W 2003 roku najpierw
dokonano znacznego obniżenia kapitału zakładowego spółki, a potem podzielono jej majątek poprzez sprzedaż akcjonariuszom poszczególnych elementów aktywów. Pierwszy z firmą rozstał się Tadeusz Winkowski, który
przejął spółkę Garażowa sp. z o.o., będącą właścicielem nieruchomości przy
ul. Garażowej 7. W 2004 roku odszedł Zbigniew Sykulski, który wspólnie
z Jackiem Hermanem-Iżyckim odkupił księgarnię internetową Merlin.pl.
W 2008 roku wydawanie książek przejęła spółka Prószyński Media, która wcześniej zajmowała się projektami prasowymi, a funkcję prezesa zarządu powierzono Maciejowi Makowskiemu.
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Publicat S.A.
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 24
tel. (61) 652 92 52, faks (61) 652 92 00
www.publicat.pl, www.najlepszyprezent.pl
e-mail office@publicat.pl
Przychody ze sprzedaży książek Grupy Publicat w 2015 roku wzrosły
o 6 proc., z 34,34 mln do 36,50 mln zł. Wydano 385 tytułów, czyli o 18 więcej niż rok wcześniej, jednocześnie do sprzedaży wprowadzając 190 nowości
(9 mniej niż w 2014 roku). W ostatnich latach grupa stopniowo zwiększa
ofertę, jednak w dalszym ciągu wydaje znacząco mniej pozycji niż w rekordowym okresie, przypadającym na połowę poprzedniej dekady, a zwłaszcza w 2006 roku, kiedy opublikowała najwięcej tytułów w historii – 876,
w tym 486 pierwszych wydań. Łączny nakład wydrukowanych publikacji
przekroczył w 2015 roku 3,4 mln egz.
Zatrudnienie na koniec roku kształtowało się na takim samym poziomie
jak rok wcześniej i wyniosło 64 osoby.
Grupa Publicat konsekwentnie rozwija ofertę wydań cyfrowych – w ostatnich latach do sprzedaży wprowadzano średnio rocznie po ok. 60 pozycji
w formacie e-book oraz ok. 20 tytułów w wersji audio.
W ramach jednej spółki Publicat S.A. działa sześć imprintów wydawniczych: Publicat (poradniki, książki popularnonaukowe), Elipsa (albumy
popularnonaukowe i krajoznawcze, poradniki tematyczne), Papilon (książki dla dzieci), Centrum Edukacji Dziecięcej (książki edukacyjne dla dzieci
oraz książki dla rodziców i nauczycieli), Wydawnictwo Dolnośląskie (beletrystyka, m.in. sensacja i kryminał, biografie), Wydawnictwo Książnica
(beletrystyka, m.in. fantastyka, literatura kobieca, powieść historyczna).
Tak organizację grupy opisuje jeden z jej współzałożycieli i obecnych członków zarządu, Maciej Czechowicz: Pierwszym zakupem było Wydawnictwo
Dolnośląskie, które funkcjonowało przez jakiś czas jako odrębny podmiot, tak
samo Książnica, a potem oba te wydawnictwa zostały scalone w jedną spółkę,
jednak dzisiaj są to tylko oddzielne imprinty. Później pojawiła się jeszcze Elipsa,
a z kolei Papilon i Centrum Edukacji Dziecięcej wyodrębniliśmy sami z Publicatu jako wydawnictwa z ofertą dziecięcą. Publicat pozostał również jako imprint,
ale zajmujący się książką poradnikową i kolorową dla dorosłych. Wszystkie te
imprinty stanowią grupę wydawniczą pod nazwą Publicat S.A.140
[[140. Rozmowa z Maciejem Czechowiczem i Michałem Steckim, członkami zarządu Publicat
S.A., „Biblioteka Analiz” nr 15/2015.
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Historia
Publicat istnieje od 1990 roku, choć przez 14 lat działał pod nazwą Podsiedlik, Raniowski i S-ka. Publicat S.A. powstał dopiero w wyniku połączenia
trzech spółek: Podsiedlik, Raniowski i S-ka Sp. z o.o., PRI Sp. z o.o. oraz
SMC Sp. z o.o. Spółki PRI (udziałowcy: Krzysztof Raniowski i Piotr Podsiedlik) i SMC (udziałowcy: Michał Stecki i Maciej Czechowicz) powstały
jednocześnie w 2001 roku z bardzo wysokim kapitałem zakładowym, po
19,5 mln zł (wniesionym aportami). Ich kapitały zakładowe obniżono dopiero w sierpniu 2003 roku, gdy zapadła decyzja o połączeniu wszystkich
trzech. Firmy PRI i SMC były równymi udziałowcami w spółce z o.o. Podsiedlik, Raniowski i S-ka.
Pierwszym tytułem w historii wydawnictwa był „Stefek Burczymucha”
Marii Konopnickiej z ilustracjami Edyty Ćwiek. Ciekawostka jest taka, że
moja żona, która jest Greczynką, wyciągnęła z szafy swoją grecką książkę
z dzieciństwa, z bardzo kolorowymi ilustracjami, na których postacie miały
wielkie niebieskie oczy. Bardzo się ta książka różniła od książek wydawanych w czasach komuny. A ponieważ rodziły nam się dzieci, to uznaliśmy,
że książka dziecięca będzie dobrym tematem. Krzysztof i Piotr zdecydowali
się na odejście od poradników prawniczych i podjęliśmy decyzję o wydawaniu książek dziecięcych. Zaczęliśmy się więc zastanawiać od czego rozpocząć
naszą działalność i podczas spotkania w małym mieszkanku Piotra Podsiedlika gospodarz zaproponował, „Tytusa, Tomka i A’tomka”. Natychmiast
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Obecnie w ramach firmy działają dwa zespoły: wrocławski, który zajmuje się całą ofertą literacką oraz poznański, odpowiedzialny za książkę
dziecięcą i poradnikową.
W obszarze dystrybucji grupa współpracuje bezpośrednio z księgarniami indywidualnymi, sieciami księgarskimi i hurtowniami. Pozostaje także
aktywna na polu bezpośredniej kooperacji handlowej z marketami, sieciami kolportażu prasy, jak również księgarniami internetowymi. Prowadzi
sprzedaż bezpośrednio, m.in. poprzez firmową e-księgarnię Publicat.pl
(wcześniej także pod marką NajlepszyPrezent.pl).
Od połowy 2015 roku Publicat zastąpił Wydawnictwo Sonia Draga
w grupie wspólników odpowiedzialnej za sprzedaż e-booków spółki Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw. Firma jest udziałowcem spółki Porozumienie Kultura, która od drugiej połowy 2015 roku kontroluje sieć księgarską, która od początku 2016 roku prowadzi działalność operacyjną pod
marką BookBook.

249

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016

uznaliśmy, że jest to świetny pomysł, więc Piotr chwycił za książkę telefoniczną i zadzwonił do Papcia Chmiela. Dowiedział się jednak, że… kilka dni
wcześniej przyszli do niego jacyś faceci z firmy o nazwie Kant, czyli późniejszego Wydawnictwa Prószyński S-ka, i kupili od niego prawa. Kto wie jak
potoczyłyby się losy naszych firm, gdybyśmy trochę wcześniej wpadli na ten
pomysł − wspomina Michał Stecki, współzałożyciel wydawnictwa i członek jego zarządu141. Pierwszy nakład książki wyniósł 50 tys. egz. i oficyna
sprzedała go w całości do… jednej księgarni! Była to księgarnia Bestseller
Mariana Piaseckiego, jak twierdzą twórcy Publicatu: wówczas, taki mały
kiosk przy ul. Strzeleckiej w Poznaniu142.
Początkowo wydawnictwo publikowało wyłącznie książki polskich
autorów i wciąż stanowią one znaczną część oferty. Pierwsze publikacje
licencyjne pojawiły się w katalogu w 1991 roku. Dopiero w kolejnym roku wydaliśmy dwie serie książek licencyjnych – siedem tytułów w całkowitym nakładzie 350 tys. egz., które w ciągu miesiąca w całości sprzedaliśmy i odzyskaliśmy gotówkę, co w tamtych czasach wcale nie było takie
oczywiste. Te dwie serie dały nam tak naprawdę „paliwo”, aby prowadzić
eksperymenty wydawniczo-biznesowe przez kolejne lata. Na następny duży sukces komercyjny musieliśmy bowiem czekać aż cztery lata do roku
1995, kiedy to wydaliśmy „Ilustrowane dzieje Polski” − relacjonuje Michał Stecki143.
W 1995 roku rozpoczęto wydawanie książek popularnonaukowych dla
młodzieży, zaś w 1998 książek dla dorosłych (m.in. „Nasz album ślubny”, „Kuchnia polska”). W 2007 roku doszło do skonsolidowania spółek
tworzących grupę wydawniczą. W wyniku połączenia powstała spółka
akcyjna Publicat, której wartość kapitałów wyniosła 24,7 mln zł. Od tej
pory w jej ramach funkcjonowały marki: Publicat, Papilon, Książnica,
Wydawnictwo Dolnośląskie oraz Elipsa. Przez wiele lat firma zarządzana była przez zewnętrznych menedżerów. W grudniu 2011 roku jej stery
w znacznym stopniu objęli ponownie sami właściciele. Do zarządu powołani zostali Maciej Czechowicz jako prezes oraz Michał Stecki jako wiceprezes zarządu, a Piotr Podsiedlik został przewodniczącym rady nadzorczej spółki. Na początku września 2014 roku w skład zarządu wchodzili:
Maciej Czechowicz (prezes) i trzej wiceprezesi: Michał Stecki, Piotr Podsiedlik i Krzysztof Raniowski.

[[141. Ibid.
[[142. Ibid.
[[143. Ibid.
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Marka, w ramach której ukazują się publikacje ilustrowane – albumy, poradniki, książki edukacyjne dla młodzieży (ilustrowane encyklopedie i leksykony tematyczne z zakresu historii, literatury i nauk przyrodniczych),
książki kulinarne, leksykony oraz – silnie reprezentowana – literatura dziecięca autorów należących często do rodzimej klasyki.

Papilon
Nakładem wydawnictwa Papilon ukazują się książki dla dzieci w wieku
od 0-12 lat. Marka istnieje od 2006 roku. W ofercie dostępne są: publikacje edukacyjne i aktywizujące dla parolatków, bajki (także dwujęzyczne
– po polsku i angielsku), wycinanki (bardzo szeroka oferta – dla chłopców i osobno dla dziewczynek), legendy, encyklopedie czy serie opowiadań
z lubianą przez dzieci Martynką. W ramach imprintu Papilon ukazują się
książki z cieszących się olbrzymią popularnością klasycznych i nowych serii, jak: „Parauszek”, „Martynka”, „Reksio”, „Elmer”, „Angry Birds” i „Mała wróżka Amelka”.

Książnica
Wydawnictwo powstało w Katowicach w 1990 roku, po odłączeniu się działu wydawniczego od Drukarni Bibliotecznej Książnica Sp. z o. o. (założonej przez Katowickie Zakłady Graficzne i wydawnictwo Śląsk w Katowicach).
Wydawnictwo, którego współzałożycielem był Mariusz Morga, odkupiło znak firmowy od Drukarni Bibliotecznej, która z czasem uległa likwidacji. Do połowy 2005 roku Mariusz Morga miał ponad 38 proc. udziałów
w spółce, pozostałymi udziałowcami byli Bożena Sęk i Andrzej Ziembicki.
W ramach Grupy Publicat marka działa od 2005 roku.
W ofercie wydawnictwa dostępne są publikacje z kategorii: beletrystyka
dla młodzieży (od 15 roku życia), beletrystyka dla dorosłych, fantastyka i fantasy, kryminał, literatura faktu, literatura współczesna, thriller i horror. Odzwierciedleniem różnorodności oferty z logo Książnicy są również nazwiska
autorów skupionych wokół tej marki wydawniczej. W grupie tej znaleźli się
m.in.: Nora Roberts, Barbara Wood, Philippa Gregory, Mika Waltari, Peter
Berling, Ursula Kroeber Le Guin, P.C. Cast, Kristin Cast, Simon Scarrow.

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Publicat
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Wydawnictwo Dolnośląskie
Wydawnictwo Dolnośląskie istnieje od 1987 roku, czyli od momentu wyodrębnienia się z wrocławskiego oddziału Wydawnictwa Literackiego.
W 1991 roku jako pierwsze w Polsce zostało sprywatyzowane. W 2003 roku zmarł Andrzej Adamus, który najpierw kierował wrocławskim oddziałem Wydawnictwa Literackiego, a następnie, w 1986 roku, przekształcił je
w Wydawnictwo Dolnośląskie. Do Grupy Publicat Wydawnictwo Dolnośląskie należy od 2004 roku.
W pierwszym okresie rozpoznawalność marki budowano na popularności kilku serii wydawniczych, w tym takich jak: „A To Polska właśnie”
(nagrodzona w 2002 roku Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”),
„Biblioteka Klasyki”, „Tak Żyli Ludzie”, „Historia i Tradycja”.
W ofercie Wydawnictwa Dolnośląskiego ważną rolę nadal odgrywa literatura faktu (książki historyczne, podróżnicze i biograficzne), która w różnych okresach odpowiada za ok. 20 proc. przychodów realizowanych ze
sprzedaży publikacji.
Wydawnictwo jest jednym z głównych graczy segmentu literatury kryminalnej, zarówno powieści z klasyki kryminału, jak i utworów współczesnych pisarzy jak: Agatha Christie, Jo NesbØ, Barbara Taylor Bradford czy
Walter Moers. Obecnie najpopularniejszym i najlepiej sprzedającym się
autorem z tego nurtu jest norweski pisarz Jo Nesbø.
Największym komercyjnym sukcesem jest cykl „Zmierzch” amerykańskiej pisarki Stephenie Meyer, którym wydawnictwo na trwałe wpisało się
w segment literatury dla młodzieży. Pierwszy tom został zakupiony „w pakiecie”. Początkowo nie mieliśmy poczucia, że z tego może być aż taki hit.
Kilka spraw złożyło się jednak na to, że w miarę szybko zorientowaliśmy się
w szansach na sukces. Po pierwsze, napłynęły sygnały z rynków zachodnich,
gdzie książka nie schodziła z list bestsellerów, początkowo w Stanach. Potem
był rynek europejski, a potem nasz. Pierwszy tytuł miał nakład 10 tys. egz. –
opowiadał w 2009 roku ówczesny prezes, Jarosław Mielnik144.

Elipsa
Wydawnictwo Elipsa istnieje od 1990 roku. Początkowo firma należała
do czterech udziałowców, jednak w 1994 roku Elżbieta Winiarska i Teresa Gardocka odkupiły udziały od pozostałych wspólników. W 2006 roku
[[144. Rozmowa z Jarosławem Mielnikiem, prezesem wydawnictwa Publicat, „Biblioteka
Analiz” nr 9/2009.

252

Centrum Edukacji Dziecięcej
Oferta książkowa tego konceptu, to publikacje dla najmłodszych dzieci
w wieku od 0 do 2 lat, przedszkolaków (3-5 lat) oraz z zakresu nauczania
początkowego (6-9 lat), a także ich opiekunów.
W ramach marki ukazują się poradniki, ćwiczenia, pierwsze czytanki,
wycinanki, kolorowanki, słowniki i książki encyklopedyczne z zakresu edukacji przyrodniczej, polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej
czy języków obcych. Oprócz aktywności wydawniczej Centrum Edukacji
Dziecięcej podejmuje liczne działania na rzecz rozwoju i edukacji dzieci,
rodziców oraz nauczycieli.
Publicat – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

40,2

44,6

45,5

43,9

50,6

41,1

32,2

34,3

36,5

Sprzedaż książek w mln USD

12,3

14,4

16,4

18,2

16,3

13,6

10,2

9,8

9,3

Zysk netto w mln zł

bd

bd

1,2

0,4

2,1

2,3

bd

bd

bd

Kapitały własne w mln zł

bd

23,4

16,6

18,3

18,4

20,7

bd

bd

bd

Wydane tytuły

599

876

767

644

446

532

317

367

385

Pierwsze wydania

246

486

444

519

275

256

121

199

190

Łączny nakład w mln egz.

4,8

4,9

4,1

4,3

3,8

3,5

bd

bd

3,4

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

4,6

4,7

4,1

3,9

3,6

3,2

2,8

3,2

bd

Pracownicy etatowi

81

84

83

86

65

72

59

64

64
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Winiarska wykupiła udziały Gardockiej, która była coraz bardziej zaangażowana w pracę dydaktyczną na jednej z warszawskich uczelni. W marcu
2007 roku podpisana została umowa przejęcia Elipsy przez Grupę Publicat.
Wydawnictwo to przede wszystkim publikacje albumowe z zakresu sztuki,
podróży i przyrody, hobby.
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Grupa Wydawnicza Helion S.A.
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1 C
tel. (32) 230 98 63, faks (32) 230 98 63 w. 10
www.helion.pl, e-mail helion@helion.pl
W 2015 roku przychody ze sprzedaży książek Grupy Helion spadły o 8 proc.,
z 29,7 mln do 27,3 mln zł. Firma wydała 402 tytuły (414 w 2014 roku), w tym
390 nowości, a więc o 12 więcej niż w poprzednim roku. Spadek wartości
sprzedaży korespondował z jej niższym wolumenem – w 2015 roku Grupa
sprzedała 1,39 mln egz., wobec 1,47 mln egz. w 2014 roku.
W ramach Grupy funkcjonują następujące marki wydawnicze: Helion
(książki informatyczne), Onepress (poradniki biznesowe), Bezdroża i Michelin (przewodniki turystyczne), Sensus (poradniki psychologiczne), Septem
i Dla Bystrzaków (literatura poradnikowa), Editio (książki literackie), Helion
Edukacja (podręczniki szkolne do nauczania informatyki), Złote Myśli (literatura motywacyjna w wersji cyfrowej), a także serwisy w obszarze e-commerce:
Ebookpoint.pl (księgarnia oferująca e-booki i audiobooki własne oraz innych
wydawców), Videopoint (platforma zajmująca się produkcją i dystrybucją
kursów edukacyjnych w formie nagrań wideo), NASBI (internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków, która działa na zasadach podobnych do
tradycyjnej biblioteki, gwarantuje zdalny dostęp do szerokiej oferty książek
specjalistycznych w wersji elektronicznej), OSBI (internetowa wypożyczalnia
e-booków, kierowana do czytelników literatury popularnej, podróżniczej,
przewodników, poradników oraz literatury dziecięcej i młodzieżowej).
Marka Helion od lat cieszy się pozycją absolutnego lidera rynku publikacji o tematyce informatycznej. Wydaje tytuły z zakresu takich dziedzin
jak: bazy danych, biznes IT, CAD/CAM, digital lifestyle, DTP, elektronika,
fotografia cyfrowa, grafika komputerowa, gry, hacking, hardware, programowanie, programowanie mobilne, podstawy komputera, serwery internetowe, systemy operacyjne, webmasterstwo. Gliwicka oficyna jest czołowym w Polsce wydawcą podręczników szkolnych do nauki informatyki, ze
sztandarowym produktem jakim jest cykl „Informatyka Europejczyka”.
W ramach Grupy Helion działa marka Bezdroża, która w 2015 roku zwiększyła sprzedaż i udział w rynku publikacji turystycznych, pod względem
wartości sprzedaży zajmując trzecie miejsce, notując przy tym wzrost udziału w rynku z 8,3 do 10,6 proc., a pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy zajmując drugie miejsce, ze wzrostem udziału z 11,9 do 15,7 proc.145.
W omawianym roku pod marką Bezdroży ukazało się 36 nowości. Odświe[[145. „Rok wyczekiwania. Raport o książce turystycznej 2015”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 5/2016.
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żona została m.in. najstarsza i podstawowa seria przewodników, która otrzymała nową nazwę „Classic”. Do sprzedaży wprowadzono też 14 tytułów z serii
prostych i tanich przewodników kieszonkowych „Travelbook”. Pozycje z tej
serii sprzedawały się najlepiej z całej oferty w 2015 roku.
Od 2011 roku Helion aktywnie rozwija platformę sprzedaży książek
elektronicznych o nazwie Ebookpoint.pl, która obecnie zajmuje jedno
z czołowych miejsc wśród dystrybutorów publikacji cyfrowych. Na koniec
2015 roku w zasobach serwisu dostępnych było ponad 19 tys. e-książek
w formatach: PDF, ePub oraz Mobi, w tym ponad 2600 pozycji w wyłącznej dystrybucji, jak również panel dedykowany selfpublisherom. Platforma miała w tym okresie blisko 300 tys. zarejestrowanych użytkowników.
E-oferta Helionu to blisko 1700 własnych tytułów.
Na początku 2016 roku, w wyniku podpisania umowy z firmą Virtualo,
oferta Ebookpoint.pl powiększyła się o ponad 2500 tytułów ze 122 wydawnictw (m.in.: Insignis, Ossolineum, Multico, Harlequin, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Burda, Albatros)146.
Jesienią 2014 roku firma uruchomiła nową platformę o nazwie NASBI
(www.Nasbi.pl), internetową bibliotekę z ofertą specjalistycznych e-książek,
skierowaną m.in. do studentów, pracowników, przedstawicieli kadry zarządzającej i kadry akademickiej. Platforma koncentruje się na współpracy
z partnerami instytucjonalnymi, jak uczelnie, ośrodki naukowe. Po dwóch
latach od premiery w jej zasobach dostępnych było ponad 3500 publikacji
i kursów wideo z kilkunastu dziedzin.
System dystrybucji publikacji drukowanych Grupy Helion opiera się na
sieci kilkunastu przedstawicieli handlowych, którzy docierają bezpośrednio do blisko tysiąca punktów sprzedaży. Oferta wydawnictwa dostępna
jest w sieciach księgarskich i księgarniach niezależnych, ale także w hipermarketach sieci takich jak: Real, Selgros, Carrefour, Tesco, Auchan, punktach sprzedaży prasy (Inmedio, Relay).
Od 2007 roku firma pracuje w oparciu o magazyn centralny zlokalizowany w Tulipan Park Gliwice.
Helion jest liderem polskiego rynku książki w obszarze dystrybucji własnej oferty poprzez internet, przede wszystkim w firmowych e-księgarniach.
Firma realizuje w tym kanale 20- 25 proc. ogólnych przychodów. Od kilku
lat e-sklepy Helionu oferują swoim klientom także funkcje o nazwie Czytelnia, gdzie udostępniane są pokazowe fragmenty publikacji.
W konkursie Economicus 2015 organizowanym przez „Dziennik Gazetę
Prawną” w kategorii najlepszych poradników ekonomicznych, napisanych
przez polskich autorów lub mających pierwszą publikację na polskim rynku
wydawniczym, zwycięzcą okazała się książka prof. Andrzeja Jacka Blikle
[[146. Za: „21,5 tys. e-książek w Helionie”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 12 lutego 2016.
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„Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu” wydana w ramach
marki Onepress Exclusive. Oficynie przypadło także drugie miejsce w tej
samej kategorii, które zajęła publikacja „Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i giełdzie”.
Nagrodę Magellana za 2015 rok otrzymały publikacje wydawnictwa
Bezdroża: „Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam. Słodko-pikantne Indochiny” Krzysztofa Dopierały (kategoria „najlepszy przewodnik tekstowy”),
„Z plecakiem przez świat. Vademecum podróżnika” Moniki Witkowskiej
(„najlepszy poradnik podróżniczy”) oraz „Krym: miłość i nienawiść” Macieja Jastrzębskiego („najlepsza książka reportażowa”).

Historia
Wydawnictwo Helion powstało w 1991 roku i od początku specjalizowało się w literaturze informatycznej. Od początku lat 90. Helion systematycznie wprowadzał na rynek książki, z których korzystają użytkownicy
komputerów, od amatorów do profesjonalistów rzadkich specjalności informatycznych.
Twórcami, udziałowcami i członkami zarządu firmy są: Andrzej Pikoń,
Adam Jełowiecki i Andrzej Kierzkowski. Jednocześnie wszyscy trzej mają
w swoim dorobku także publikacje z dziedziny informatyki.
Helion – najważniejsze dane
Lata

256

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

22,4

26,3

30,7

35,4

35,8

34,3

30,3

31,1

31,6

29,7

27,3

Sprzedaż książek w mln USD

6,9

8,4

11,1

14,7

11,5

11,4

9,4

9,5

10,0

8,5

7,0

Zysk netto w mln zł

2,4

2,2

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Kapitały własne w mln zł

8,3

10,1

8,3

bd

15,4

16,2

15,3

bd

bd

bd

15,3

Wydane tytuły

300

435

480

500

440

464

404

421

414

391

402

Pierwsze wydania

300

435

480

500

440

464

404

421

376

378

390

Łączny nakład w mln egz.

1,0

1,0

1,2

1,3

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,8

0,9

1,1

1,3

2,2

1,2

1,1

1,3

1,2

1,5

1,4

Pracownicy etatowi

25

25

26

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

31-147 Kraków, ul. Długa 1
tel. (12) 422 89 50, faks (12) 422 54 23, bezpłatna infolinia 0 800 42 10 40
www.wydawnictwoliterackie.pl, e-mail redakcja@wl.net.pl
Przychody ze sprzedaży książek Wydawnictwa Literackiego w 2015 roku
wzrosły o ponad 3 proc. – z 25,57 mln do 26,42 mln zł. W tym czasie ogólne przychody firmy wzrosły z 26,54 do 28,43 mln zł, czyli o ponad 7 proc.
Nakładem oficyny ukazało się 125 tytułów, w tym 94 nowości. Łącznie wydrukowano 1,65 mln egz., wobec 1,48 mln egz. w 2014 roku. Zatrudnienie
w wydawnictwie zredukowano o dwa etaty – z 42 do 40 osób.
Od lat fundamentem rozwoju Wydawnictwa Literackiego jest różnorodność oferty. Na asortyment składają się publikacje z następujących kategorii: „proza obca”, „proza polska”, „historia”, „literatura faktu”, „biografie, dzienniki, wspomnienia, listy”, „poezja, dramat”, „literatura dziecięca
i młodzieżowa”, „lektury szkolne”, „literatura popularnonaukowa”, „podręczniki, słowniki, samouczki”, „humanistyka, esej, religia”.
W ostatnich latach ok. 70 proc. przychodów oficyna realizuje ze sprzedaży literatury pięknej (polskiej i tłumaczonej). Na literaturę faktu przypada 10-15 proc. obrotów, na publikacje popularnonaukowe i poradnikowe
ok. 5 proc., podobnie jak na ofertę książek dla dzieci i młodzieży. Blisko
5 proc. udziału w przychodach ma sprzedaż oferty cyfrowej (e-booków
i audiobooków).
W katalogu sąsiadują osobistości rodzimej kultury i literatury, jak: Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, o. Joachim Badeni, Stanisław Barańczak,
Władysław Bartoszewski, Zygmunt Bauman, Jan Błoński, Andrzej Bobkowski, Zbigniew Brzeziński, Karl Dedecius, Michał Głowiński, Gustaw
Herling-Grudziński, Józefa Hennelowa, Maria Janion, Stanisław Lem, Henryk Markiewicz, Sławomir Mrożek, Kazimierz Orłoś, Maria Orwid, Jerzy
Pilch, Marian Pilot, Tadeusz Różewicz, Tomasz Stańko, Jerzy Stuhr, Dorota
Sumińska, Jan Józef Szczepański, Hanna Świda-Ziemba, Jan Twardowski,
Karol Wojtyła, Adam Zamoyski, Antonina Żabińska, a także uznani już
polscy prozaicy średniego i młodszego pokolenia: Jacek Dukaj, Anna Janko, Ignacy Karpowicz, Mikołaj Łoziński, Magdalena Miecznicka, Łukasz
Orbitowski, Jerzy Sosnowski, Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch.
Do najważniejszych zagranicznych autorów wydawnictwa należą: Margaret Atwood, Jorge Luis Borges, Michael Brooks, T.S. Eliot, Anne Enright,
Oriana Fallaci, William Golding, Tim Harford, Wieniedikt Jerofiejew, Asa
Larsson, Doris Lessing, Jonathan Littell, Cormac McCarthy, Alice Munro,
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Orhan Pamuk, Sylvia Plath, Elif Shafak, Ian Stewart, Jurgen Thorvald, Mika Waltari, Virginia Woolf, Lucy Maud Montgomery.
Ważną rolę w ofercie zajmuje twórczość rodzimych gwiazd literatury popularnej. W gronie tym są: Katarzyna Grochola, Grzegorz Kasdepke, Katarzyna Krenz, Roma Ligocka, Katarzyna Michalak, Katarzyna T. Nowak,
Agnieszka Pilaszewska, Janusz L. Wiśniewski, Dorota Terakowska.
Ostatnie lata to rosnące znaczenie oferty książek historycznych, sygnowanych nazwiskami takich autorów i historyków jak: Andrzej Andrusiewicz, Henryk Batowski, Czesław Brzoza, Andrzej Chwalba, Henryk Ćwięk,
Ryszard Kaczmarek, Kazimierz Krajewski, Jan M. Małecki, Mariusz Markiewicz, Grzegorz Motyka, Andrzej Paczkowski, Artur Patek, Andrzej Pepłoński, Andrzej Przewoźnik, Jan Rydel, Andrzej Leon Sowa, Stanisław
Szczur, Ryszard Terlecki, Janusz Węc, Adam Zamoyski.
Wydawnictwo Literackie jest jednym z ostatnich dużych rynkowych graczy, w którego ofercie znaleźć można istotny zbiór publikacji poetyckich.
W katalogu znajdziemy nazwiska czołowych polskich poetów współczesnych, w tym takich jak: Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Urszula Kozioł,
Ewa Lipska, Piotr Matywiecki, Jarosław Mikołajewski, Ewa E. Nowakowska, Czesław Miłosz, Jolanta Stefko, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Halina Poświatowska, Piotr Szewc, Janusz Szuber, Jan Sztaudynger,
Adam Zagajewski.
Krakowska oficyna jest jednym z najczęściej nagradzanych rodzimych
wydawnictw. Wydawnictwo Literackie otrzymało największą liczbę nominacji w 20-letniej historii Nagrody Literackiej Nike (24 nominacje)147.
Oficyna rozwija dwa autorskie projekty promocyjne: WLtv oraz RadioWL.
Od 2009 roku stopniowo poszerza ofertę o audiobooki. Jako pierwsze
na rynek trafiły „Wroniec” Jacka Dukaja w interpretacji Jana Peszka oraz
„Stuhrowie” Jerzego Stuhra, czytani przez całą rodzinę Stuhrów. W połowie 2016 roku oferta audio liczyła ok. 50 tytułów.
Od 2011 roku oficyna rozbudowuje katalog wydań cyfrowych, W tym
czasie do sprzedaży trafiły 43 tytuły. W grudniu 2012 roku spółka została
jednym z udziałowców Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw. W 2013 roku oferta e-książek poszerzyła się o 102 tytuły, a w 2014 roku do sprzedaży
wprowadzono 118 cyfrowych wydań. W kolejnym roku do sprzedaży trafiło 125 wydań w formacie e-book. W drugiej połowie 2016 roku w ofercie
dostępnych było blisko 650 pozycji w wersji cyfrowej.
[[147. Za: „Nike dla Bronki Nowickiej”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 13 października 2016.
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Historia
Oficyna istnieje od 1953 roku. W pierwszych latach istnienia oficyny wydawano głównie klasykę z przełomu XIX i XX wieku, następnie poszerzono
ofertę o literaturę współczesną. Do końca lat 80. Wydawnictwo Literackie
było jednym z potentatów polskiego rynku edytorskiego, rocznie ukazywało się do 200 tytułów, w tym zarówno dzieła wybitnych polskich autorów,
jak i literatura przekładowa, m.in. kolekcja prozy iberoamerykańskiej, ale
też pozycje lżejsze – np. literatura fantastyczna czy powieści grozy.
Początek lat 90. XX wieku to dla oficyny okres znacznego regresu wywołanego spadkiem zainteresowania książką ambitniejszą, potęgowanym
przez narastającą konkurencję ze strony nowych prywatnych wydawnictw
publikujących bestsellery światowej beletrystyki. Ostatnie lata XX wieku
przyniosły jednak stały wzrost sprzedaży (o 900 proc. w ciągu siedmiu lat)
i liczby oferowanych tytułów.
Najważniejsze wydarzenie z najnowszej historii oficyny to jej prywatyzacja, która nastąpiła w lutym 2003 roku, kiedy doszło do podpisania umowy
przekazania w odpłatne korzystanie Przedsiębiorstwa Państwowego Wydawnictwo Literackie w Krakowie spółce powołanej przez pracowników
i prywatnego inwestora. Umowa opiewała na kwotę 7,75 mln zł, dodatkowo zobowiązano się, że 2,25 mln zł zostanie zainwestowane w rozwój
wydawnictwa. Przygotowania do transakcji trwały cztery lata – od jesieni
1999 roku.
Zarządzeniem wojewody małopolskiego z 31 października 2001 roku
Wydawnictwo Literackie, działające jako przedsiębiorstwo państwowe, zostało postawione w stan prywatyzacji bezpośredniej poprzez oddanie go do
odpłatnego korzystania spółce Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. 15 proc.
udziałów objęło w niej 24 pracowników wydawnictwa, 85 proc. Vera Michalski- Hoffmann – wdowa po Janie Michalskim, współtwórcy m.in. wydawnictwa Noir sur Blanc.
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W ostatnich latach stopniowo rośnie udział sieci księgarskich w strukturze
dystrybucji książek Wydawnictwa Literackiego. W 2015 roku 50 proc. przychodów firmy pochodziło ze sprzedaży w tym kanale. Na drugim miejscu
znalazły się hurtownie, z udziałem na poziomie 30 proc. Na bezpośrednią
sprzedaż do księgarni niezależnych przypadło 5 proc., współpraca z księgarniami internetowymi i klubami wysyłkowymi przyniosła ok. 9 proc. obrotów. Pozostała część przychodów przypadła na firmową e-księgarnię oraz
infolinię.
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Wydawnictwo Literackie – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

14,0

13,3

14,8

17,9

18,2

24,9

28,5

25,3

26,3

25,6

26,4

Sprzedaż książek w mln USD

4,3

4,3

5,3

7,4

5,9

8,2

8,4

7,8

8,3

7,0

6,7

Zysk netto w mln zł

bd

–0,2

1,2

0,2

0,0

0,2

–0,1

–0,4

–0,2

–1,3

2,6

Kapitały własne w mln zł

bd

3,9

5,1

8,9

9,2

9,2

9,2

15,2

15,9

14,6

17,2
125

Wydane tytuły

125

181

172

88

164

199

139

174

309

94

Pierwsze wydania

83

80

72

72

76

92

107

98

83

78

94

Łączny nakład w mln egz.

0,8

0,9

0,7

1,0

1,0

1,2

1,4

1,1

1,2

1,5

1,7

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,9

0,7

0,7

0,9

0,9

1,2

1,2

1,1

1,2

1,3

1,4

Pracownicy etatowi

44

42

44

42

42

45

44

43

44

42

40

00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8
tel. (22) 621 17 75, faks (22) 629 23 49
www.muza.com.pl, www.wydawnictwoakurat.pl
e-mail muza@muza.com.pl
Przychody wydawnictwa Muza w 2015 roku wzrosły o blisko 14 proc.
i wyniosły 26,32 mln zł. Nakładem wydawnictwa ukazało się 412 tytułów, w tym 172 pierwszych wydań (301 i 169 rok wcześniej). Łączny nakład
wszystkich tytułów wydrukowanych przez wydawnictwo wyniósł 1,89 mln
egz. (1,49 mln w 2014 roku). Firma zamknęła rok z dodatnim wynikiem
finansowym, odnotowując zysk netto w wysokości 1,16 mln zł, w porównaniu do zysku z 2014 roku na poziomie 288 tys. zł. Kapitały własne spółki
wyniosły 24,25 mln zł.
W 2015 roku działalność wydawnicza Muzy koncentrowała się na czterech podstawowych grupach asortymentowych: poradnikach i encyklopediach, literaturze dla dzieci i młodzieży, literaturze pięknej oraz publikacjach związanych ze sportem i turystyką. Sprzedaż tych działów stanowiła
93 proc. sprzedaży ogółem. Uboczną działalnością spółki jest sprzedaż
praw i licencji na książki.
W skład oficyny wchodziły wydzielone podmioty działające w ramach
własnych znaków towarowych jak: Warszawskie Wydawnictwo Literackie
(odpowiedzialne za przygotowanie bestsellerów literatury polskiej i światowej oraz eseistykę), Redakcja Książki Kolorowej (opracowanie leksykonów, encyklopedii, albumów i książek dla młodszych czytelników), a także
Sport i Turystyka (przewodniki i albumy turystyczne).
Wydawnictwo ma wyłączność na publikację w języku polskim wielu
głośnych nazwisk literatury światowej, by wymienić tylko Carlosa Ruiza Zafóna, Ernesta Hemingwaya, Gabriela García Márqueza, Vladimira Nabokova, George’a Orwella, Harukiego Murakamiego, Antoine’a de
Saint-Exupery’ego czy Arturo Pérez-Reverte. Muza jest jednym z czołowych wydawców pisarzy hiszpańskojęzycznych, szczególną popularnością cieszą się powieści najsłynniejszego współczesnego pisarza japońskiego, które niezmiennie znajdują się pośród najlepiej sprzedających się
pozycji wydawnictwa.
W 2015 roku uwaga wydawnictwa skupiła się na ponownym wprowadzeniu do obiegu wznowień tytułów już publikowanych. Analizując popularność nowości polskich autorów, najwyższą sprzedaż egzemplarzową
uzyskały książki Katarzyny Bondy: „Okularnik”, „Pochłaniacz”, „Tylko
martwi nie kłamią” oraz „Florystka”, a także publikacje „Elementarz Stylu”
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Katarzyny Tusk i „Śmierć frajerom” Grzegorza Kalinowskiego. Wśród publikacji autorów zagranicznych zaś „Marsjanin” napisany przez Andy’ego
Weira oraz „Magia sprzątania” Marie Kondo.
Jak zaznaczył w liście do akcjonariuszy prezes zarządu Muza S.A., Marcin Garliński, szczególny sukces odniosła powieść „Okularnik” Katarzyny Bondy. Autorka otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę Bestseller
Empiku w kategorii „literatura polska”. Ta ważna na rynku polskim nagroda, jest o tyle wyjątkowa, że jej otrzymanie determinuje liczba zakupionych egzemplarzy danego tytułu. Otrzymanie jej zatem oznacza, że książka
pt. „Okularnik” była najczęściej kupowaną książką w 2015 roku spośród
wszystkich książek napisanych i wydanych przez polskich autorów148. Inne
ważne pozycje 2015 roku, to nowe książki Murakamiego i Eshkola Nevo.
Rośnie w ofercie liczba thrillerów i kryminałów oraz pozycji z literatury
non-fiction (jak choćby wywiad rzeka z aktorem Leonardem Pietraszakiem, czy „Ukryta historia Vladimira Nabokova”).
Muza rozwija działalność istniejącego od 2012 roku imprintu Akurat.
W jego ofercie znajdują się książki z szeroko rozumianej literatury popularnej (thrillery, kryminały, science fiction, fantasy, literatura erotyczna,
współczesna proza polska). Pierwszym dużym sukcesem Akurat była wysoka sprzedaż thrillera erotycznego Ilony Felicjańskiej, w 2015 roku największym zainteresowaniem mediów cieszyła się książka „Kiedy zdarza
się przemoc, lubię patrzeć” Kuby Wojtaszczyka. Redaktorem naczelnym
imprintu jest Arkadiusz Nakoniecznik.
Wydawnictwo w 2013 roku wróciło do aktywności na rynku książki
dziecięcej i młodzieżowej w ramach własnej oferty, a to za sprawą Redakcji
Polskiej Książki Dziecięcej. Rok później wartość sprzedaży tej części oferty wyniosła prawie półtora miliona złotych. Pracami redakcji kierowała
Iwona Krynicka, wcześniej przez kilkanaście lat związana z wydawnictwem Wilga. Dzięki działalności Redakcji, na rynek powróciły klasyczne
rodzime pozycje dla dzieci, jak: „Panna Kreseczka” i „Pan Motorek” Wandy Chotomskiej, z lustracjami Bohdana Butenko, „Leonek i Lew” Wandy
Chotomskiej zilustrowane przez Teresę Wilbik, także „Ściana zaczarowana” Joanny Papuzińskiej, „Kolory” Joanny Kulmowej, „Cudowna broda
szacha” Anny Świrszczyńskiej oraz „Przygody kropli wody” i „Chodzi mucha po globusie” Marii Terlikowskiej. Oficyna uruchomiła także cykle „Poczytajki Pomagajki”, w którym znalazły się tytuły stanowiące owoc pracy
najlepszych współczesnych rodzimych autorów (Eliza Piotrowska, Barbara Kosmowska, Joanna Fabicka, Joanna Olech, Sylwia Chutnik, Grzegorz
[[148. „List prezesa zarządu do akcjonariuszy Muza S.A”; za: www.muza.com.pl.
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Kasdepke), jak również „Portal Qlturka.pl poleca” oraz „Kawalerowie Orderu Uśmiechu”. Jednak z początkiem 2016 roku oficyna podjęła decyzję
o zamknięciu Redakcji.
W 2015 roku liczba oferowanych e-tytułów wyniosła 121 pozycji (rok
wcześniej 117). Sprzedaż w tym segmencie rośnie wyjątkowo dynamicznie, w 2014 roku stanowiła 630 tys. zł, w 2015 roku wyniosła już 938 tys. zł,
notując wzrost o 49 proc.149. Większość najważniejszych pozycji wydawniczych Muzy ma już swoje wersje elektroniczne, a także audio – za sprawą serii „Audioteka”.
Duży nacisk wydawnictwo położyło w ostatnich latach na rozwój własnego sklepu internetowego, który często pozwala na zakup tych samych
pozycji w różnych formatach. W zakresie dystrybucji publikacji cyfrowych
Muza współpracuje z kilkunastoma firmami − w grupie tej znajdują się: Virtualo, Woblink, Azymut, Netpress Digital (Nexto), Infover (eClicto), Agora
(Publio), Bezkartek.pl, All u Need, Legimi, FK Olesiejuk oraz Apple.
Największym dostawcą usług poligraficznych pozostaje Abedik
(19,9 proc.), na kolejnych miejscach plasują się: Empik Sp. z o.o. (9,7 proc.),
Zakład Graficzny Colonel (8,8 proc) oraz Open Partner (7,1 proc.).
Muza współpracuje z siecią ponad 60 odbiorców na terenie całego kraju. Głównymi partnerami handlowymi w 2015 roku były: Empik Sp. z o.o.
(z blisko 35 proc. udziałem sprzedaży ogółem), Ateneum (10,5 proc.), Matras (10,4 proc.), Azymut (7,5 proc.) oraz Olesiejuk (6,3 proc.). Udział każdego z pozostałych odbiorców nie przekroczył 5 proc. wartości sprzedaży.
Wydawnictwo w ostatnich pięciu latach znacznie zmniejszyło liczbę odbiorców, przerywając współpracę z podmiotami o wątpliwej kondycji finansowej.
Strategia wydawnictwa wytłuszczona w sprawozdaniu zarządu nie uległa
większym zmianom: Kondycja finansowa większości podmiotów działających na rynku sprzedaży hurtowej książki jest zła, co przejawia się w konieczności finansowania się kapitałem obrotowym wydawców. W przypadku wydawnictw do rangi głównego problemu urosła nieefektywność
operacyjna dystrybucji hurtowej oraz zatory płatnicze wymagające zapewnienia wysokich kapitałów obrotowych. Wysoka podaż tytułów w punktach
sprzedaży detalicznej spowodowała dużą konkurencję pomiędzy wydawcami i w związku z tym głównymi celami działów sprzedaży i marketingu tych podmiotów stało się skuteczne konkurowanie o ekspozycję własnych książek na półkach księgarskich. Rok 2015 w Wydawnictwie Muza
był rokiem kontynuacji zmian zapoczątkowanych w poprzednich latach.
[[149. Ibid.
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Przyjęta strategia handlowa, którą można określić jako FTF od angielskich
słów First Things First, zakładająca skupienie się na najważniejszych elementach determinujących skuteczne działanie w dzisiejszym otoczeniu
konkurencyjnym na rynku książki w Polsce, wymagała od Wydawnictwa
modyfikacji i zwiększonej aktywności w takich obszarach jak: struktura
klientów, struktura organizacyjna sił sprzedaży, promocja sprzedaży, reklama i logistyka150.
Przyszły wzrost wydawnictwo planuje oprzeć na kilku głównych założeniach: dalszym rozwoju promocji sprzedaży w sieciach Empik i Matras oraz
mniejszych podmiotach, bezpośredniej współpracy z księgarniami, direct
marketingu za pośrednictwem internetu, współpracy z największymi sieciami hipermarketów, optymalizacji zarządzania dodrukami i wznowieniami oraz intensyfikacji działań promocji produktu i lepszej koordynacji
działań marketingowych. Planowany jest również rozwój sprzedaży w kanale małego B2B, a także sprzedaży internetowej poprzez własną księgarnię Muzy i obce księgarnie internetowe.
Władze wydawnictwa nie uległy w poprzednim roku zmianom. Największym akcjonariuszem pozostaje wiceprezes zarządu Małgorzata Czarzasty, która posiada 480018 akcji, co daje jej 16,83 proc. udziału w kapitale zakładowym i 14,49 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. Wykaz
pozostałych akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. akcji w ogólnej liczbie głosów, prezentował się w następujący sposób: Grażyna Kaczmarek – liczba akcji: 41085 (1,44 proc. udziału w kapitale zakładowym
i 6,19 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów); Adam Majdzik – liczba akcji: 205778 (7,22 proc. udziału w kapitale zakładowym i 6,21 proc. udziału
w ogólnej liczbie głosów); Lucyna i Stanisław Stępień – liczba akcji: 383455
(13,45 proc. udziału w kapitale zakładowym i 15,10 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów); Marcin Garliński – liczba akcji: 329546 (11,56 proc.
udziału w kapitale zakładowym i 9,95 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów). Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych
akcji wynosi 3311896 głosów, zaś ogólna liczba wszystkich akcji wynosi:
2851896 akcji.
Prezesem zarządu pozostaje Marcin Garliński, nie zmienił się także skład
Rady Nadzorczej. Zmniejszona została za to po raz kolejny liczba pracowników zatrudnionych w wydawnictwie – z 30 na koniec 2014 roku do 28
rok później.

[[150. „Sprawozdanie zarządu Muza S.A. do jednostkowego raportu na 31.12.2015”, za
www.muza.com.pl
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Muza S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Muza S.A. jako jej jednostka dominująca. Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej to Muza Szkolna
Sp. z o.o., PDK S.A. (działalność hotelarska), Muza Marketing Sp. z o.o.
W 2015 roku sprzedaż Grupy Muza S.A. wyniosła 30,15 mln zł i była wyższa o 3,35 mln niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto na
sprzedaży zwiększył się o 1,03 mln w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł 12,66 mln zł.
W latach 2006-2011 Muza kontrolowała 50 proc. akcji Wydawnictwa
Wilga S.A., jednak mimo kilkukrotnych zapowiedzi giełdowa spółka nigdy nie zdecydowała się zwiększyć swojego zaangażowania w dziecięcą
oficynę.
Ostatecznie pod koniec sierpnia 2011 roku Muza za 4,5 mln zł odsprzedała należące do niej akcje. Nabywcą był NFI Empik Media & Fashion.
W swojej historii Grupa Kapitałowa Muza ma również kilka dużych i nietrafionych inwestycji. Z tych nierentownych biznesów Muza się wycofała,
przypomnijmy jednak, że w 2000 roku Grupa Kapitałowa zrealizowała
170 mln zł przychodu, a w 2001 ponad 150 mln zł. Ogromny spadek przychodów w latach kolejnych wiąże się ze sprzedażą przez spółkę zależną Polska Dystrybucja Książek (powołaną wspólnie z Empikiem) niemal wszystkich aktywów – udziałów i akcji w hurtowniach: Wkra, Polmap i Fis.
W rezultacie PDK niemal nie prowadziła od 2003 roku sprzedaży. Właścicielem hurtowni wchodzących wcześniej w skład PDK zostały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W 2003 roku Muza pozbyła się też udziałów w spółce Euromedia TV. Nietrafiona okazała się także inwestycja we
własne wydawnictwo edukacyjne. Spółka Muza Szkolna kosztowała ok.
6,5 mln zł, które można uznać za stracone – podręczniki tej oficyny sprzedawały się słabo i pod koniec 2001 roku zaniechano dalszego rozwoju tej
oferty. Większość praw do poszczególnych podręczników odkupili za niewielkie pieniądze inni wydawcy – głównie oficyna Adam.
Fiaskiem zakończyła się też kluczowa, jak się wydaje, inwestycja Muzy –
próba przejęcia kontrolnego pakietu akcji prywatyzowanych Wydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych.

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku
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Historia
Początek działalności wydawnictwa datuje się na 1989 rok, gdy zaczęło
funkcjonować jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dwa lata
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później Muza działa już jako spółka akcyjna, zaś od 1998 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Powstanie oficyny
wiąże się z osobą prominentnego polityka lewicy – Włodzimierza Czarzastego, który należał do władz wydawnictwa do końca lat 90.
Wczesna działalność wydawnictwa związana była z publikacją literatury dla dzieci i młodzieży. W kolejnych latach oferta uległa znacznemu
rozszerzeniu, tak że w latach 1991-2012 Muza SA wydała 4546 tytułów
w tym 2580 pierwszych wydań, w łącznym nakładzie ponad 25 mln egz.
W 1993 roku powstała Biblioteka Bestsellerów – jedna z najbardziej cenionych serii literatury pięknej. Inne słynne serie wydawnicze oficyny
to „Vademecum Interesującej Prozy” czy „Salsa”. Z czasem Muza zaczęła również rozwijać swoją działalność na polu publikacji krajoznawczej
i turystycznej.
Prezes wydawnictwa Muza, Marcin Garliński, od 2014 roku jest członkiem rady Polskiej Izby Książki.
Muza S.A. – najważniejsze dane
Lata
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

17,0

11,6

35,6

41,0

36,6

35,1

15,6

19,4

22,7

21,6

26,3

Sprzedaż książek w mln USD

5,2

3,7

12,9

17,0

11,8

11,6

4,6

6,0

7,2

6,2

6,7

Zysk netto w mln zł

1,2

–5,0

0,1

3,3

0,9

1,1

1,9

0,3

0,3

0,5

1,1

Kapitały własne w mln zł

27,0

19,4

19,5

23,5

32,1

31,5

26,0

25,7

29,7

23,5

24,3

Wydane tytuły

311

370

275

317

214

584

171

243

296

301

412

Pierwsze wydania

194

221

196

194

126

295

101

123

143

169

172

Łączny nakład w mln egz.

1,4

1,3

3,4

2,1

1,3

3,9

1,0

1,0

1,6

1,5

1,9

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,2

1,0

3,5

3,2

1,3

3,6

1,8

1,3

1,5

1,4

1,8

Pracownicy etatowi

60

62

56

53

52

72

44

40

32

30

28

02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 24c
tel. (22) 643 93 89, faks (22) 643 70 28
www.nk.com.pl, e-mail naszaksiegarnia@nk.com.pl
Przychody Wydawnictwa Nasza Księgarnia w 2015 roku wzrosły o ponad
30 proc., z 19,91 mln do 25,97 mln zł.
Nakładem wydawnictwa ukazało się 235 tytułów, w tym 95 pierwszych
wydań. Wydrukowano ok. 1,8 mln egz., sprzedaż wyniosła 1,72 mln egz.,
przy 1,37 mln egz. rok wcześniej. Rok firma zakończyła zyskiem netto w wysokości 5,51 mln zł, wobec 2,89 mln zł rok wcześniej. Na koniec roku kapitały własne wynosiły 20,36 mln zł.
Zatrudnienie utrzymało się na poziomie z 2014 roku i wyniosło 43 osoby.
Znacząca dynamika wzrostu przychodów notowana w ostatnich latach,
to efekt zainaugurowanej na początku dekady strategii dywersyfikacji przychodów i rozbudowy oferty szeroko rozumianej literatury młodzieżowej,
a przede wszystkim znaczące poszerzenie katalogu prozy kobiecej.
W bieżącej ofercie wydawnictwa dostępne są publikacje z następujących obszarów i gatunków: fantastyka i horror, klasyka, komiks, kryminał
i sensacja, lektury i edukacja, literatura dla dziewczyn, literatura dla kobiet,
literatura faktu, literatura przygodowa, łamigłówki i zagadki, poradniki,
proza obca, proza polska i kalendarz książkowy.
Wśród tytułów beletrystycznych, skierowanych do dorosłego czytelnika, największe sukcesy wydawnictwo święciło w ostatnich latach dzięki komercyjnemu sukcesowi prozy Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, autorki
m.in. bestsellerowych cykli „Cukiernia pod Amorem”, „Podróż do miasta
Świateł” czy „Fortuna i namiętności”. Jednak w ostatnim pięcioleciu oficyna z coraz większym powodzeniem sprzedaje także powieści takich autorek jak: Katarzyna Michalak, Anna Szepielak, Wiesława Bancarzewska,
Dorota Ponińska, Renata Kosin czy Anna Mulczyńska.
Dobre rezultaty sprzedażowe notuje także oferta poradnikowa, sygnowana logo WNK, w ramach której dotąd ukazały się zarówno publikacje
kulinarne (np. „Dzika Kuchnia” Łukasza Łuczaja, „Kuchnia Słowian, czyli
o poszukiwaniu dawnych smaków” Hanny Lis i Pawła Lis), psychologiczne
i motywacyjne (m.in. „Szczęście w miłości. Jak dobrze kochać i rozumieć
siebie” Joanny Godeckiej, „Jak dzieci osiągają sukces” Paula Tougha).
Od 2011 roku Nasza Księgarnia rozbudowuje ofertę książek elektronicznych. W skali roku wydaje kilkadziesiąt tytułów w formacie e-book. Pod
koniec 2012 roku Nasza Księgarnia znalazła się w grupie inicjatorów, a następnie współwłaścicieli, spółki Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw,
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która funkcjonuje na rynku dystrybucji e-książek. Funkcję prezesa zarządu spółki pełni Marek Dobrowolski, dyrektor handlowy wydawnictwa
Nasza Księgarnia.
Bieżąca oferta książek w formacie audio, dostępnych na płytach CD oraz
on-line jako pliki, liczy ponad 20 tytułów. W katalogu są m.in. nagrania
książek: „Kubuś Puchatek”, „Puc, Bursztyn i goście”, „Spotkanie nad morzem”, „Chatka Puchatka”, „Opowiadania z Doliny Muminków”, „Pamiętniki cwaniaczka”.
W 2015 roku na czele najlepiej sprzedających się tytułów znalazły się dwie
publikacje nominowane w plebiscycie sieci Empik Bestseller 2015. Zwycięzcą w kategorii „literatura dla młodzieży” została powieść „Wróć, jeśli
pamiętasz” Gayle Forman. Oba tytuły tej autorki zanotowały w 2016 roku znakomitą sprzedaż: „Wróć, jeśli pamiętasz” – 79 tys. egz., a „Zostań,
jeśli kochasz” – 66 tys. egz. Ponadto nominację do nagrody i wysoką pozycję najpopularniejszych wśród klientów sieci książek 2015 roku w kategorii „literatura dla dzieci” osiągnął „Dziennik cwaniaczka. Droga przez
mękę” Jeffa Kinney’a. Uznanie młodszej, czytelniczej publiczności zyskały sobie również inne „cwaniaczkopodobne” serie, a wśród nich: „Hej,
Jędrek!” duetu Rafał Skarżycki (tekst) i Tomasz Lew Leśniak (ilustracje) oraz
seria „Domek na drzewie” Andy’ego Griffithsa i Terry’ego Dentona. Wciąż
sporym zainteresowaniem cieszy się „sentymentalna” seria „Poczytaj Mi,
Mamo”, jak również dedykowane nieco młodszym czytelnikom kartonowe publikacje z serii „Opowiem Ci, Mamo”.
Oficyna była aktywna również w innym segmencie publikacji dla młodzieży, który zagościł na polskim rynku wydawniczym i dość dynamicznie
rozwijał się w 2015 roku, czyli książek do kolorowania. Nasza Księgarnia
dzierży tutaj prym – wydaje Johannę Basford, czyli „królową kolorowanek”
(„Tajemniczy ogród”, „Zaczarowany las”) – twierdzi ekspert rynku książki
dla dzieci i młodzieży, dr Michał Zając151.
Ostatnie lata to także aktywność Naszej Księgarni w obszarze publikacji
z gatunku picture book. Najważniejsze nowości z tej kategorii, które zadebiutowały w 2015 roku, to m.in. „Ignatek szuka przyjaciela” Pawła Pawlaka,
„Pan Tygrys dziczeje” Petera Browna oraz „Rok w lesie” Emilii Dziubak.
W maju 2015 zwycięzcą kolejnej edycji konkursu na Najlepszą Książkę
Dziecięcą „Przecinek i Kropka”, organizowanego przez sieć Empik, została książka Katarzyny Pawlak „Ja, Bobik, czyli prawdziwa historia o kocie,
który myślał, że jest królem”. Kilka miesięcy później książka Rafała Witka „Bzik&Makówka przedstawiają: Zgniłobrody i Luneta Przeznaczenia”
[[151. „Spokojniejszy rok?”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 5/2016.
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Historia
Nasza Księgarnia istnieje od 1921 roku i jest jednym z najstarszych wydawnictw na polskim rynku. Pierwszą specjalizacją oficyny była książka dziecięca, a jej nakładem ukazywały się najważniejsze dzieła światowej klasyki
dla dzieci i tytuły najbardziej cenionych polskich autorów.
W okresie międzywojennym w ofercie Naszej Księgarni, która była wówczas spółką akcyjną, dominowały przewodniki metodyczne dla nauczycieli
i podręczniki szkolne. Do września 1939 roku nakładem oficyny ukazały się
454 tytuły. W latach okupacji wydawnictwo działało w konspiracji, a oficjalnie funkcjonowała jedynie księgarnia firmowa. W tym okresie ukazały
się m.in. elementarz, podręcznik historii Polski, książki Janiny Porazińskiej
czy Ewy Szelburg-Zarembiny.
Po wojnie wydawnictwo przekształcono w spółdzielnię i działało jako
Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia. Do spółdzielni należały także drukarnie w Warszawie, Piotrkowie i Radomsku. W 1950 roku zostały jednak
znacjonalizowane, a ofertę podręcznikową przejęły Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych. W styczniu 1954 roku spółdzielnię przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się wydawaniem książek
i czasopism dla dzieci i młodzieży oraz lektur szkolnych.
W 1990 roku rozpoczęto przygotowania do prywatyzacji. Od grudnia
1992 roku przedsiębiorstwo działa jako spółka z o.o. Głównym udziałowcem jest Agnieszka Tokarczyk (85 proc.), córka Mirosława Tokarczyka,
wieloletniego pracownika, a potem prezesa Naszej Księgarni (do kwietnia
2001 roku, kiedy to przekazał zarząd w ręce córki).
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została wyróżniona Ogólnopolską Nagrodą Literacką im. Kornela Makuszyńskiego.
W ostatnich latach największy udział w dystrybucji publikacji Naszej
Księgarni notują hurtownie, we współpracy z którymi firma realizuje między 45 a 50 proc. rocznych przychodów. Drugim znaczącym partnerem
oficyny są sieci księgarskie, na które przypada blisko 40 proc. sprzedaży.
Około 10 proc. daje współpraca handlowa z księgarniami internetowymi,
w tym sprzedaż poprzez firmową e-księgarnię.
Od wielu lat wydawnictwo aktywnie rozwija także współpracę z bibliotekami – w ramach firmowej strony www działa strefa biblioteczna, w której na zarejestrowanych bibliotekarzy czekają aktualne oferty i propozycje
spotkań autorskich. Użytkownicy serwisu mogą również korzystać z bezpłatnych scenariuszy zajęć dla dzieci, które zakładają wykorzystanie publikacji Naszej Księgarni.
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Nasza Księgarnia – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

7,3

8,8

11,3

11,8

10,6

14,5

17,9

16,5

16,8

19,8

26,0

Sprzedaż książek w mln USD

2,2

2,8

4,1

4,9

3,4

5,2

5,3

5,1

5,3

5,6

6,6

Zysk netto w mln zł

0,9

1,0

1,4

1,0

0,1

0,8

2,2

1,5

2,3

2,9

5,5

Kapitały własne w mln zł

4,5

5,5

6,5

7,8

7,6

8,5

10,7

12,1

13,9

15,8

20,4

Wydane tytuły

50

82

179

164

158

209

183

220

220

249

235

Pierwsze wydania

32

59

85

87

76

81

84

105

95

92

95

Łączny nakład w mln egz.

0,7

0,8

1,1

1,2

0,9

1,0

1,0

1,2

1,2

1,5

1,8

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,7

0,8

1,0

1,1

0,8

1,0

1,1

1,1

1,1

1,4

1,7

Pracownicy etatowi

30

34

37

36

36

38

40

40

41

43

43

40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10
tel. (32) 782 64 77, 782 60 37, faks (32) 253 77 28
www.soniadraga.pl, e-mail info@soniadraga.pl
Przychody ze sprzedaży książek wydawnictwa Sonia Draga w 2015 roku
wzrosły o ponad 46 proc., z 16,75 do 25,4 mln zł. Ogólne przychody firmy
wyniosły w tym czasie 25,97 mln zł. Oficyna wydała 170 tytułów, w tym
115 nowości. Nastąpił również spodziewany wzrost łącznego nakładu –
1,7 mln egz., wobec 904 tys. egz. w 2014 roku. Wyższa była także sprzedaż
– 1,55 mln egz. przy 984 tys. egz. w roku poprzednim. Rok 2015 firma zakończyła z zyskiem netto w wysokości 5,03 mln zł, podczas gdy rok wcześniej – 1,34 mln zł. Kapitały własne wydawnictwa Sonia Draga wzrosły tym
samym do 25,08 mln zł. Zatrudnienie w firmie pozostało na tym samym
poziomie i wynosiło 12 osób.
Dynamiczny wzrost przychodów w omawianym okresie to efekt sukcesu kolejnej książki bestsellerowej autorki E.L. James – powieści „Grey.
Pięćdziesiąt twarzy Greya oczami Christiana”, którą katowicka oficyna od
momentu wrześniowej premiery do końca 2015 roku sprzedała w nakładzie 327 tys. egz., przebijając tym samym nawet długo wyczekiwaną kontynuację cyklu „Millennium”.
Jeżeli do tego wyniku dodamy sprzedaż trzech wcześniejszych tomów
historii o Greyu, otrzymamy wynik po raz kolejny przekraczający pół miliona egzemplarzy sprzedanych książek tej autorki w Polsce. W 2017 roku na ekranach polskich kin pojawi się ekranizacja „Ciemniejszej strony
Greya” i mimo znacznego nasycenia rynku, wydaje się, że według prawideł
dzisiejszego biznesu rozrywkowego może wpłynąć to na wzrost sprzedaży
całej „greyowej” oferty.
Jak już podkreślono, rekordowe wskaźniki ekonomiczne dotyczące funkcjonowania wydawnictwa w kilku ostatnich latach, a zwłaszcza w okresie
2012-2013 roku to efekt komercyjnego sukcesu trylogii E.L. James., który
zapoczątkował trwającą przez kolejne lata modę na literaturę erotyczną.
Między wrześniem a końcem grudnia 2012 roku wydawnictwo sprzedało
powieść „Pięćdziesiąt twarzy Greya” w nakładzie 298 tys. egz., a jej kontynuację zatytułowaną „Ciemniejsza strona Greya” w liczbie 257,5 tys. egz. Na
początku 2013 roku na rynek trafiła trzecia część serii zatytułowana „Nowe
oblicze Greya”, a sprzedaż poprzednich nie zwalniała tempa. W 2013 roku sprzedaż prozy E.L. James ukształtowała się na następującym poziomie: „Nowe oblicze Greya” – 356 tys. egz., „Pięćdziesiąt twarzy Greya” –
244 tys. egz. i „Ciemniejsza strona Greya” – 144 tys. egz. Łącznie do końca
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2013 roku wydawnictwo sprzedało blisko 1,3 mln egz. książek jej autorstwa,
z czego 744 tys. egz. w drugim roku obecności serii na rynku. W 2014 roku
oficyna sprzedała kolejne 200 tys. egz. książek sygnowanych nazwiskiem
E.L. James.
Należy jednak pamiętać, że rekordowe przychody z 2013 roku (29 mln zł)
to nie tylko zasługa prozy tej autorki. Jesienią tego roku na rynek trafiło
bowiem polskie wydanie najnowszej powieści Dana Browna z najbardziej
znanym bohaterem tego autora, prof. Robertem Langdonem. Powieść zatytułowana „Inferno” była pierwszym tytułem tego autora, który na polskim
rynku ukazał się nakładem wyłącznie jednego wydawnictwa i do końca roku sprzedała się w nakładzie 320 tys. egz. Wcześniejsze powieści Browna
(„Kod Leonarda da Vinci”, „Anioły i demony”, „Cyfrowa twierdza”, „Zwodniczy punkt” i „Zaginiony symbol”) wychodziły bowiem w koedycji wydawnictwa Albatros i Sonia Draga. Tym razem to katowicka oficyna stała
się jedynym beneficjentem popularności amerykańskiego pisarza.
Na przełomie 2015 i 2016 roku na ofertę wydawnictwa Sonia Draga składała się głównie beletrystyka, podzielona na kategorie: literatura obyczajowa, powieść historyczna, romans historyczny, thriller i sensacja, fantastyka,
a także szeroko pojęta literatura faktu (biografie, literatura podróżnicza,
ekonomia i biznes, reportaż), książki popularnonaukowe, publikacje dla
dzieci i poradniki. W 2015 roku największy udział w przychodach miała
jednak sprzedaż beletrystyki (95 proc.).
W kolejnych miesiącach firma należąca do Sonii Dragi rozpoczęła
wdrażanie strategii dywersyfikacji w obszarze oferty, czego dowodem
było przejęcie w maju 2016 roku wydawnictwa Debit i zapowiedź rozwoju działalności operacyjnej w segmencie książek dla dzieci. Zawsze literaturę dziecięcą darzyłam sentymentem. Gdy mój syn był znacznie młodszy,
to intuicyjnie sięgnęliśmy w wydawnictwie po kilka tytułów dziecięcych,
mieliśmy taką ambicję, aby wydawać literaturą ciekawą – w formie i treści.
Ukazało się kilka tytułów z naszym logo, ale z przyczyn dystrybucyjnych
wycofaliśmy się z pomysłu i skupiliśmy się na ofercie dla osób dorosłych,
która zaabsorbowała mnie bardzo. Niedawno pojawiała się fantastyczna
okazja – zaproponowano mi gotowy projekt, który ma wspaniałą historię,
25 lat istnienie na rynku. Oficyna Debit była też tworzona z sercem, z pasją. Te aspekty sprawiły, że oferta wydała mi się bardzo ciekawa i bardzo
bliska – argumentowała przeprowadzoną transakcję w momencie jej ogłoszenia Sonia Draga, większościowy udziałowiec i prezes zarządu Wydawnictwa Sonia Draga152. Elementem przyjętej strategii jest również utworzenie – w 2017 roku – dodatkowego imprintu, który będzie adresowany
[[152. Za: „Wychować sobie czytelnika”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 19 maja 2016 roku.

272

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

dla grupy wiekowej 14-18 lat, a zatem uznawany powszechnie na rynku
za bardzo rozwojowy segment literatury Young Adults.
Od kilku lat oficyna rozwija ofertę książek audio. W drugiej połowie
2016 roku oferta liczyła ponad 130 pozycji (rok wcześniej niespełna 100 tytułów), w tym dźwiękowe wersje najgłośniejszych wydań drukowanych:
E.L. James, Dana Browna, Charlotte Link, Dawida Wróblewskiego, Lisy
Gardner, Kathy Reichs, Hilary Mantel czy Maxime’a Chattama.
W pierwszej połowie 2012 roku wydawnictwo weszło na rynek e-booków.
W połowie 2015 roku cyfrowa oferta liczyła 400 tytułów, w tym pozycje takich autorów jak: E.L. James, Charlotte Link, Jonathan Franzen, Maxime
Chattam, Steve Berry, Kathy Reichs, Lisa Gardner, Javier Marias, Radek
Knapp, a także cyfrowe wersje książek Tony’ego Blaira i Michaela Lewisa.
Oferta e-booków dostępna jest w dwóch najpopularniejszych formatach:
ePub i Mobi.
Pod koniec 2012 roku wydawnictwo Sonia Draga znalazło się w grupie
współudziałowców spółki Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw. Oficyna opuściła grono PDW w kwietniu 2015 roku. Jak podano w komunikacie
katowickiego wydawnictwa: Wydawnictwo Sonia Draga Sp. z o.o. pragnie
oświadczyć, iż wystąpiło z Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw Sp. o.o.
po uprzednim wypowiedzeniu współpracy o wyłącznej dystrybucji plików
elektronicznych. Decyzja ta podyktowana była niezadowoleniem z dotychczasowej współpracy, a przede wszystkim niechęcią PDW do sprzedaży plików elektronicznych do sklepów globalnych. Od 1 maja 2015 r. Wydawnictwo sprzedaje zatem swoją ofertę e-bookową i audiobookową bezpośrednio,
z pominięciem pośrednika153. Tak decyzję o usamodzielnieniu dystrybucji
e-książek tłumaczyła właścicielka oficyny Sonia Draga: Rynek plików elektronicznych rozwija się bardzo dynamicznie na świecie i w Polsce, stąd uważamy, iż należy elastycznie dostosowywać się do zmian na rynku dystrybucji
i potrzeb zarówno kontrahentów, jak i czytelników. Nasza decyzja o odejściu
z PDW była przemyślana i podyktowana pragmatycznymi rozwiązaniami.
Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, bo już za pierwszy miesiąc bezpośredniej
sprzedaży do klientów odnotowaliśmy ponad 70- proc. wzrost sprzedaży. Cieszymy się też z tego, iż dzięki współpracy z Google Play i iTunes nasze pliki
wreszcie dostępne są poza granicami kraju154.
Jednak usamodzielnienie się oficyny w tym zakresie stało się przyczynkiem do tworzenia własnej platformy dystrybucji publikacji cyfrowych. Tak
o tym projekcie właścicielka wydawnictwa mówiła w połowie 2016 roku:
W trakcie tegorocznych targów Book Expo America stała się rzecz bardzo
[[153. „Wydawnictwo Sonia Draga poza PDW”; „Biblioteka Analiz” nr 14/2015.
[[154. Ibid.
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pozytywna, bo współpracę zaproponowała nam firma OverDrive, który jest
dostawcą e-booków do ponad 20 tys. bibliotek amerykańskich i nie tylko. Pojawiło się tam zainteresowanie ofertą w języku obcym, wpierw tytułami niemieckimi, szwedzkimi i jeszcze innymi, a teraz ofertą z Polski. Nasza oferta
znalazła się już w tym systemie i teraz czekamy na pierwsze transakcje. Jak
ta współpraca będzie się rozwijać, to powinna być atrakcyjna dla innych polskich wydawców, jeżeli zechcą z nami współpracować w ramach platformy
dystrybucyjnej155. Jeszcze przed rynkowym debiutem platforma otrzymała
roboczą nazwę Molokai.
Dominującą pozycję w dystrybucji drukowanej oferty zajmuje sprzedaż
za pośrednictwem hurtowni i sieci księgarskich (85-90 proc.). W obszarze
dystrybucji firma działa m.in. w oparciu o sieć własnych przedstawicieli handlowych. Pozostała sprzedaż realizowana jest przez internet, dzięki
bezpośredniej współpracy z księgarniami indywidualnymi oraz bibliotekami.
Wydawnictwo konsekwentnie otwiera się na współpracę z księgarniami
indywidualnymi, czego dowodem może być zainicjowany w drugiej połowie 2015 roku projekt pod nazwą „Księgarnie, które czytają!”. Firma chce
w ten sposób nawiązywać współpracę (poprzez wysyłkę recenzenckich
egzemplarzy swoich książek) z księgarzami, którzy są jednocześnie czytelnikami i znaczną wagę przykładają do znajomości promowanej i sprzedawanej oferty. Zebrane dane pozwolą na utworzenie mapy Polskich Księgarń, które czytają, a czytelnikom ułatwią znalezienie przyjaznego miejsca
zakupu książek − czytamy na stronie wydawnictwa156.
W 2016 roku Sonia Draga została udziałowcem młodej sieci księgarskiej
Bookszpan. Na koniec roku w ramach firmy działało 12 księgarni.

Historia
Początki działalności firmy PHU Sonia Draga sięgają 1991 roku. W 1997 roku działalność została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym obszarem działania przez lata był import i dystrybucja samochodowego sprzętu audio (radioodbiorników, odtwarzaczy,
wzmacniaczy, głośników etc.). Pierwsza opublikowana książka dotyczyła
oczywiście tej tematyki. Poradnik „Stereo w twoim samochodzie” ukazał
się w 2000 roku w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Firma nadal kontynuuje
[[155. Rozmowa z Sonią Dragą, właścicielką i prezesem Wydawnictwa Sonia Draga, „Biblioteka Analiz” nr 18/2016.
[[156. Za: www.soniadraga.pl/ksiegarnia.html.
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sprzedaż sprzętu audio, choć działalność wydawnicza od lat zdecydowanie
dominuje w przychodach.
W maju 2010 roku właścicielka wydawnictwa po raz drugi z rzędu została członkiem Rady Polskiej Izby Książki. Po raz trzeci znalazła się w tym
gremium po wyborach z maja 2012 roku. Kilka tygodni później stanęła na
czele nowo powstałej Sekcji Wydawców Beletrystycznych. Była również
jedną z inicjatorów nowego rozdania w PIK odnośnie prac nad projektem regulacji polskiego rynku książki. W 2016 roku znalazła się ponownie
w Radzie Izby.
Oficyna Sonia Draga otrzymała tytuł „Wydawca roku 2012” przyznawany cyklicznie przez Bibliotekę Analiz. Niektórzy uważają, że „nos wydawniczy” decyduje w 90 proc. o sukcesie wydawcy. Tylko 10 proc. to ciężka praca redaktorów, tłumaczy, korektorów, grafików, drukarzy i wydatki
na marketing. Ile w tym prawdy? Trudno powiedzieć, nie ma jednak wątpliwości – bez nosa nie ma mowy o sukcesie. Tylko czym on jest? Jak go zdefiniować? Nie można się tego nauczyć, o nosie nie piszą poradniki, nie uczą
o nim szkoleniowcy. Bo to dar, coś nieuchwytnego, bezcennego, coś jak talent
– albo się go ma, albo pies pogrzebany. Sonia Draga ten dar bez wątpienia
posiada. Udowadniała to już nie raz, wyciągając jak prestigitator największe światowe bestsellery, w które inni nie dość szybko uwierzyli. W 2012 roku
kolejny raz pokazała krytykom literackim język, wydając zbierające fatalne recenzje „50 twarzy Greya”. I odnoszące niebywały sukces. Krytycy może
wiedzą swoje, ale Sonia Draga ma nosa i to jej do sukcesu wystarczy. Wcześniej media psy wieszały na autorze „Kodu Leonarda da Vinci” – polska
edycja Dana Browna (w koedycji z Albatrosem), to także dziecko Soni. To
był jej pierwszy szczęśliwy strzał. Wcześniej sprzedawała radia samochodowe, przetłumaczyła poradnik dla handlowców sprzętem Hi-Fi z górnej półki. Nie planowała zostać wydawcą, ale jak nos wyczuł taką szansę, to jak nie
skorzystać! Na Danie Brownie zarobiła pierwszy milion – pisał w uzasadnieniu przyznania wydawnictwu tej nagrody Łukasz Gołębiewski, prezes
firmy Biblioteka Analiz157.
Latem 2015 roku Sonia Draga znalazła się w grupie kilkunastu przedsiębiorców branży wydawniczej, uhonorowanych przez wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego „Odznaką Honorową za Zasługi
dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej”.
Sonia Draga sama jest autorką kilku książek podróżniczych i albumów
fotograficznych: „Meksyk – kraj kontrastów”, „RPA – kraj niespodzianek”
czy „Świat w moim obiektywie”.
[[157. Łukasz Gołębiewski „Wydawca roku 2012 – Sonia Draga”, „Magazyn Literacki
KSIĄŻKI” nr 1/2013.
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Wydawnictwo Sonia Draga – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

7,3

4,8

4,8

4,5

7,3

9,9

7,2

15,0

29,0

16,8

25,4

Sprzedaż książek w mln USD

2,2

1,6

1,7

1,9

2,4

3,3

2,1

4,6

9,2

4,8

6,5

Zysk netto w mln zł

2,4

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

1,3

5,0

Kapitały własne w mln zł

4,9

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

18,5

19,8

25,1

Wydane tytuły

28

33

50

70

83

92

100

86

126

134

170

Pierwsze wydania

24

31

43

57

64

73

69

68

93

106

115

Łączny nakład w mln egz.

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

1,8

0,4

1,0

1,7

0,9

1,7

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,5

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,5

0,9

1,4

1,0

1,6

Pracownicy etatowi

3

4

4

5

6

6

9

10

10

12

12

(dawniej Jacek Santorski & Co)
03-972 Warszawa, ul. Alzacka 15a
tel. (22) 616 29 44, faks (22) 616 12 72
www.czarnaowca.pl, www.czarnaowieczka.pl
e-mail wydawnictwo@czarnaowca.pl
Przychody wydawnictwa Czarna Owca w 2015 roku wzrosły aż o 60 proc.,
z 14,96 mln do 23,9 mln zł. Wydano 95 tytułów, czyli o siedem więcej niż
rok wcześniej. Na rynek wprowadzono 74 nowości (64 w 2014 roku). Po
raz kolejny wzrósł poziom produkcji − łącznie wydrukowano 2,05 mln
egz. publikacji, przy 1,71 mln egz. w 2014 roku. Wyższy był także wolumen sprzedaży, który osiągnął poziom 1,97 mln egz. Firma zakończyła rok
z dodatnim wynikiem netto w wysokości 5,16 mln zł, przy 1,85 mln zł rok
wcześniej. Kapitały własne firmy wyniosły 20,67 mln zł (15,61 mln zł na
koniec 2014 roku). Zatrudnienie w firmie wzrosło z 16 do 17 osób.
Wyniki biznesowe, jakie stały się udziałem wydawnictwa Czarna Owca
w 2015 roku to przede wszystkim rezultat rynkowych sukcesów dwóch
szwedzkich powieści. Pierwsza z nich to „Co nas nie zabije” autorstwa Davida Lagerkrantza, której premiera odbyła się pod koniec sierpnia, stanowiąca
kontynuację „Millennium” Stiega Larssona. Do końca roku sprzedaż tytułu osiągnęła poziom ponad 260 tys. egz. Drugą była najnowsza propozycja
najbardziej poczytnej autorki wydawnictwa, czyli Camilli Läckberg, zatytułowana „Pogromcy lwów”, której sprzedaż przekroczyła 153 tys. egz.
Na ofertę wydawnictwa Czarna Owca składają się publikacje z następujących obszarów tematycznych: kryminał/thriller/sensacja, literatura piękna, literatura obyczajowa, literatura erotyczna, literatura faktu, dla dzieci,
dla młodzieży, humanistyka, psychologia, ateizm, feminizm, duchowość,
poradniki oraz poradniki erotyczne.
Z roku na rok przychody wydawnictwa zbliżają się do poziomu 2009 roku, w którym zanotowano pierwszą sprzedażową „górkę”, będącą efektem eksplozji popularności cyklu „Millennium” autorstwa nieżyjącego już
szwedzkiego pisarza Stiega Larssona („Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”, „Dziewczyna, która igrała z ogniem” oraz „Zamek z piasku, który
runął”). To właśnie popularności trylogii „Millennium” wydawnictwo zawdzięcza późniejszy sukces komercyjny swojej sztandarowej „Czarnej Serii”,
w której ukazują się skandynawskie powieści kryminalne niezwykle popularnych w naszym krajów autorów, takich jak: Camilla Läckberg, Liza Marklund, Leif GW Persson oraz wprowadzeniu kolejnych, jak: Ake Edwardsson, Hakan Nesser, Jens Hoovsgaard, Hans Rosenfeldt i Michael Hjorth.
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Największy udział w przychodach oficyny ma literatura kryminalna.
W 2015 roku sprzedaż tej części oferty dała ok. 60 proc. przychodów. Na
pozostałą beletrystykę przypadło 10 proc. obrotu, na literaturę popularnonaukową i poradniki – po 6 proc., publikacje z obszaru psychologii i literaturę faktu – po 5 proc.
Czarna Owca konsekwentnie rozwija kolejne serie literackie i cykle publikacji pozabeletrystycznych, jak: „Czerwona Seria”, „Szmaragdowa Seria”
czy „Literatura Faktu”.
Obecnie blisko 30 proc. przychodów wydawnictwa daje sprzedaż przez
sieci księgarskie. Podobny udział mają hurtownie, a blisko 20 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży na rynku prasowym. Między 10 a 15 proc. oficyna realizuje na sprzedaży internetowej (w tym przez własną e-księgarnię),
a zaledwie 5 proc. obrotów stanowi efekt współpracy z księgarniami indywidualnymi.
Czarna Owca jest jednym z rynkowych prekursorów i liderów sprzedaży książek cyfrowych. W 2010 roku oferta liczyła 14 e-tytułów, a sprzedaż wyniosła 3428 plików za 53786,20 zł netto. W 2012 roku zanotowano
wzrost przychodu ze sprzedaży e-książek o 450 proc. w stosunku do poprzedniego roku.
W 2014 roku sprzedaż plików stanowiła już 4 proc. ogólnych przychodów
firmy. Do sprzedaży wprowadzono 85 nowych pozycji cyfrowych. Bilans
tego segmentu to ponad 54 tys. sprzedanych plików o wartości 270,5 tys. zł.
W 2015 roku na sprzedaży oferty cyfrowej firma osiągnęła przychód w wysokości 340 tys. zł.

Czarna Owieczka
W połowie 2011 roku działalność rozpoczęła spółka-córka Czarnej Owcy,
o nazwie Czarna Owieczka Sp. z o.o. – oficyna, której specjalnością są książki dla dzieci. Publikacje skierowane są do odbiorców w grupach wiekowych „3+”, „6+” i „9+”. W połowie 2016 roku w ofercie Czarnej Owieczki
dostępnych było ok. 60 tytułów publikacji literackich i edukacyjnych autorów polskich (m.in. Marcin Wicha, Jacek Dubois, Tomasz Jastrun, Eliza
Piotrowska, Ewa Nowak, Magdalena Środa) i zagranicznych (m.in. Sally
Altschuler, Jo Nesbø, Johan Unenge, Asa Rosén, Daniel Müller, Peter Ekberg, Sven Nordqvist, Monica Rinaldini, Vilma Costetti). Większość publikacji ukazuje się samodzielnie, choć w ofercie wydawnictwa dostępne
są również popularne serie, jak „Nesbø dzieciom”, „Klara”, „Seria o słoniu
Babarze” czy „Seria o Kubusiu”.
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Historia firmy sięga lat 1977-1989 i związana jest z aktywnością jej założyciela, Jacka Santorskiego, który w tym okresie zajmował się opracowywaniem i wydawaniem skryptów psychoterapeutycznych, które ukazywały
się poza oficjalnym obiegiem.
Po zniesieniu cenzury w 1989 roku założył wydawnictwo Jacek Santorski
& Co s.c., które od początku specjalizowało się w edycjach literatury psychologicznej, przeznaczonej zarówno dla profesjonalistów, jak i szerokiej
rzeszy czytelników. W 1994 roku firma pozyskała udziałowców ze Szwecji.
W pierwszym okresie istnienia oficyny jej największym hitem był wydany w 1995 roku nakładem oficyny „Świat Zofii” Josteina Gaardera (łącznie
sprzedany w nakładzie 320 tys. egz.).
W 2005 roku z firmą rozstał się jej twórca Jacek Santorski. Obecnie udziałowcami spółki z o.o. są: Paweł Książkiewicz (prezes), Helena Shayn i Tomasz Pańkowski. Pod obecną nazwą firma działa na rynku książki od
czerwca 2009 roku (wcześniej jako Jacek Santorski & Co).
Od połowy 2013 roku w siedzibie wydawnictwa przy ul. Alzackiej w Warszawie działa firmowa księgarnia stacjonarna.
Czarna Owca – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

4,0

3,9

4,2

4,2

13,5

18,9

17,8

18,6

15,8

15,0

23,9

Sprzedaż książek w mln USD

1,2

1,2

1,5

1,8

4,3

6,2

5,5

5,7

5,0

4,3

6,1

Zysk netto w mln zł

0,1

0,1

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

1,9

5,2

Kapitały własne w mln zł

0,9

1,0

bd

bd

0,9

3,1

bd

bd

13,8

15,6

20,7

Liczba wydanych tytułów

44

56

52

96

58

92

88

96

95

88

95

Pierwsze wydania

32

42

34

48

45

77

70

76

74

64

74

Nakład książek w mln egz.

0,2

0,3

0,3

0,3

0,7

0,8

0,8

0,9

0,8

1,7

2,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,2

0,2

0,3

0,3

0,6

0,8

0,9

1,0

0,9

1,6

2,0

Pracownicy etatowi

19

13

14

12

16

15

18

20

18

16

17
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Bellona S.A.
01-233 Warszawa, ul. Bema 87
tel. (22) 45 70 402, faks (22) 652 26 95
www.bellona.pl, e-mail biuro@bellona.pl
W 2015 roku przychody wydawnictwa Bellona wzrosły o 26 proc. –
z 16,66 mln do 20,95 mln zł. Wydano najwyższą w historii oficyny liczbę tytułów – 449 i nowości – 365. Rekordowa liczba tytułów i pierwszych wydań wprowadzanych do sprzedaży w ostatnich latach, to zasługa
przede wszystkim oferty kioskowej. Odbicie tej sytuacji odnajdujemy również w wolumenie produkcji – 2,65 mln egz. wydrukowanych publikacji
(2,53 mln w 2014 roku). Znaczny wzrost przychodów nie przełożył się jednak na wypracowany zysk. Firma zakończyła rok z dodatnim wynikiem
netto w wysokości 619 tys. zł, a w roku poprzednim było to 717 tys. zł.
Kapitały własne firmy na koniec 2015 roku wynosiły 14,07 mln zł. Zatrudnienie utrzymało się na poziomie z poprzedniego roku, w firmie pracowały 22 osoby.
Oczekuję, że mimo braku jeszcze dokładnych danych za grudzień, wielkość sprzedaży sięgnie, a może nawet nieco przekroczy 19 mln zł. Oznacza
to wzrost o 3 mln zł w stosunku do 2014 roku, czyli aż o 18 proc. W samym
listopadzie sprzedaż przyniosła 2,8 mln zł, co było wynikiem o 17 proc.
wyższym niż w listopadzie roku poprzedniego. Nie mamy bardzo znaczących bestsellerów, bo nasze książki „idą ławą”. Wydajemy dużo tytułów
i osiągamy dobre średnie nakłady, a jeszcze do tego robimy sporo dodruków – mówił w ostatnich dniach 2015 roku Józef Skrzypiec, prezes wydawnictwa Bellona158, który jednak zmarł kilka dni później, 5 stycznia
2016 roku. Po ostatecznej wysokości przychodów oficyny widać, że jego
przewidywania okazały się niedoszacowane, co z kolei wskazuje na niezwykle wysoką sprzedaż także w grudniu, w sezonie przed świętami Bożego Narodzenia.
Tradycyjnie najwyższy udział w przychodach Bellony ma sprzedaż publikacji popularnonaukowych (przede wszystkim z dziedziny historii). Średnio
generuje ona 40-45 proc. przychodów. Drugą pozycję zajmuje beletrystyka
dla dorosłych – 20 proc., a w dalszej kolejności: albumy – 5 proc., książka
dziecięca – 5 proc. i poradniki – 3 proc. Pozostałe 15-20 proc. przychodów
pochodzi ze sprzedaży innych publikacji, w tym kalendarzy. Książki wydawnictwa Bellona ukazują się w ramach ok. 20 serii oraz poza nimi.
[[158. Za: „Wydawcy umiarkowanie zadowoleni”, „Biblioteka Analiz” nr 1/2016.
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W ostatnich latach Bellona dochowała się grupy autorów, których kolejne publikacje notują sprzedaż na stałym wysokim poziomie. Wśród
nich czołowe miejsce zajmuje Sławomir Koper, twórca łącznie kilkudziesięciu publikacji poświęconych m.in. starożytności, okresowi dwudziestolecia międzywojennego, historii powojennej, w tym takich pozycji jak:
„Życie prywatne elit II RP”, „Życie prywatne elit artystycznych II RP”,
„Wpływowe kobiety II RP”, „Afery i skandale II RP”, „Tajemnice i sensacje świata antycznego”, „Życie prywatne i erotyczne w starożytnej Grecji
i Rzymie”, „Ukraina. Przewodnik historyczny”, „Chorwacja. Przewodnik historyczny”, „Kobiety Mickiewicza”, „Józef Piłsudski” czy „Wielcy
zdrajcy. Od Piastów do PRL”, „Wielkie Księstwo Litewskie i Inflanty”,
„Gwiazdy II RP”, „Polskie piekiełko. Obrazy z życia elit emigracyjnych
1939-1945”. Łączna sprzedaż książek jego autorstwa do końca 2015 roku
przekroczyła 800 tys. egz.
Kolejni wiodący autorzy Bellony to Iwona Kienzler („Król Kazimierz,
wielki bigamista”, „Miłości polskich królowych i księżniczek”, „Romanse
żon polskich królów elekcyjnych”, „Dziwactwa i sekrety władców Polski”,
„Stanisław August. Mąż wszystkich żon”, „Mocarz Alkowy”, „Wierny mąż
niewiernych żon. Władysław Jagiełło”, „Maria Konopnicka. Rozwydrzona
bezbożnica”) oraz Jerzy Besala (m.in. „Zagadki kryminalne Rzeczypospolitej szlacheckiej”, „Warchoł polski i inne historie”, „Awantura o kobiety
w Polsce szlacheckiej”, „Grabież polskich skarbów”, „Piękne Heleny. Boskie i fatalne”, „Tyrani i błaźni”, „Małżeństwa królewskie. Piastowie”, „Tajemnicze dzieje Europy”).
W ostatnich latach Bellona zainicjowała kilka serii wydawniczych, wśród
których największy rynkowy potencjał wykazują cykle: „Historia z alkowy”,
„Biblioteka II wojny światowej” i „Zwycięskie bitwy Polaków”.
Od połowy poprzedniej dekady Bellona wydaje książki audio −
w 2016 roku w ofercie wydawnictwa dostępnych było ponad 70 pozycji
do słuchania. W dorobku oficyny znajduje się m.in. kilka odsłon kolekcji
„Mistrzowie Słowa”, w ramach której ukazywały się wersje audio znanych
dzieł literackich (w interpretacji znakomitych polskich aktorów) w postaci zapisanych na płytach CD plików mp3, które sprzedawano z „Gazetą Wyborczą”.
Od 2011 roku Bellona rozwija ofertę książek cyfrowych. Sprzedaż
e-booków odbywa się za pośrednictwem platform: Woblink, Ksiazki.pl, Publio.pl, Virtualo i Nexto. W drugiej połowie 2016 roku w bieżącej ofercie
wydawnictwo prezentowało blisko 150 tytułów w wersji cyfrowej.
Od wielu lat znaczący udział w ogólnych przychodach (średnio 15-20 proc.)
mają kalendarze.
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Bellona jest także wydawcą miesięcznika o tematyce historycznej „Mówią Wieki”. Ponadto w oparciu o zasoby własne wydawnictwo jest jednym
z pionierów i liderów w obszarze insertów dla prasy. W dorobku ma dodatki przygotowywane m.in. dla „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”,
a także wielu innych tytułów.
W sieci dystrybucji publikacji wydawnictwa Bellona dominują ogólnopolskie hurtownie. Współpraca z nimi generuje ok. 40 proc. rocznych przychodów firmy. Ok. 15-proc. udział w przychodach przynoszą także: sprzedaż wysyłkowa i współpraca z sieciami detalicznymi. Kooperacja handlowa
z lokalnymi hurtowniami przynosi firmie ok. 10 proc. przychodów, nieco
mniejszy jest udział marketów, a na pozostałe kanały dystrybucji przypada
ok. 5 proc. Bellona samodzielnie prowadzi Księgarnię Historyczno-Wojskową w Warszawie (Plac Europejski 3).

Historia
Początki wydawnictwa sięgają 1918 roku i związane są z czasopismem o tematyce wojskowej pt. „Bellona”, które pod redakcją Wacława Tokarza ukazywało się aż do 1964 roku. Sama oficyna powstała w marcu 1947 roku i początkowo działała w strukturach przedsiębiorstwa Prasa Wojskowa.
W grudniu 2013 roku odbyły się obchody 95-lecia istnienia marki
wydawniczej Bellona. W trakcie uroczystości jubileuszowej uhonorowano zasłużonych pracowników wydawnictwa oraz jego biznesowych
partnerów. Wśród odznaczonych przez prezydenta RP oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego była liczna grupa autorów, redaktorów,
drukarzy, hurtowników i księgarzy. Dla szerokiego grona pracowników
i partnerów Bellony zostały ufundowane medale pamiątkowe „za długoletnią współpracę z Belloną S.A.” z okazji 95-lecia wydawnictwa159.
W tym okresie publikowano głównie literaturę piękną w tanich broszurowych edycjach. W 1949 roku Prasę Wojskową połączono z Wojskowym Instytutem Wydawniczym oraz z Główną Księgarnią Wojskową. Od tej pory firma działała pod nazwą Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej. Książki Wydawnictwa MON adresowane były do
osób interesujących się historią, techniką i obronnością. Po 1990 roku
oficyna ponownie zmieniła nazwę – na Bellona – ale firma wciąż podlegała resortowi.
[[159. Piotr Dobrołęcki „95 lat minęło”, „Biblioteka Analiz” nr 27/2013.

282

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Od 1 lipca 1997 roku działała jako Dom Wydawniczy Bellona, który
powstał z połączenia Wydawnictwa Bellona i Wydawnictwa Czasopisma
Wojskowe160.
W latach 90. poszerzono ofertę o podręczniki akademickie, beletrystykę, reprinty i literaturę dla dzieci. Pod koniec XX wieku Bellona miała także epizod związany z podręcznikami szkolnymi (nauczanie początkowe)
wydawanymi wspólnie z oficyną Innowacje. Zapoczątkowane serie zostały
sprzedane w połowie 2006 roku krakowskiej oficynie ZamKor.
W 1992 roku z inicjatywy Bellony powstało Porozumienie Wydawców
Książki Historycznej, prowadzące, w oparciu o działania Klubu Miłośników Książki Historycznej, sprzedaż wysyłkową książek kilkudziesięciu
wydawnictw, w tym wielu niewielkich. Niektóre wydane są w koprodukcji.
W ramach SWKH Bellona współtworzy organizowane od 1993 roku Targi Książki Historycznej. Od 2010 roku odbywają się w nowej lokalizacji –
Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. W 2015 roku
w XXIII edycji targów swoją ofertę zaprezentowało ponad 230 wystawców.
Frekwencja imprezy przekroczyła liczbę 30 tys. osób.
W 2012 roku firma dotrwała do długo wyczekiwanej finalizacji procesu przekształceń własnościowych. Do prywatyzacji przedsiębiorstwa doszło w 2011 roku, gdy Skarb Państwa odsprzedał w drodze przetargu cały
majątek spółki Bellona S.A., w tym nieruchomości, na rzecz konsorcjum
Creditero Holdings Limited (powiązanej kapitałowo z deweloperską firmą
Ghelamco) i spółki Wydawnictwo Bellona Sp. z o.o.
W następnej kolejności ze spółki Bellona S.A. wydzielono trzy spółki
prowadzące niewydawniczą działalność. Obecnie działalność operacyjną w obszarze produkcji i sprzedaży książek prowadzi Bellona S.A., której
właścicielami są: Dressler Sp. z o.o., Dublin Sp. Komandytowo-Akcyjna
i Wydawnictwo Bellona Sp. z o.o. Wiosną 2012 roku powołano nową radę
nadzorczą Bellona S.A. Obecnie w jej skład wchodzą: Janusz Arsłanowow,
Michał Domitrz, Renata Kapko, Danuta Okólska-Mazurowska i Krzysztof Jędrzejewski.
W lutym 2016 roku, po śmierci Józefa Skrzypca, funkcję prezesa zarządu wydawniczej spółki objął Zbigniew Czerwiński, który pełni jednocześnie funkcję dyrektora generalnego wydawnictwa. Zarząd firmy jest obecnie dwuosobowy. Wiceprezesem jest Waldemar Michalski, który kieruje
działem marketingu.

[[160. Obszerny artykuł poświęcony historii wydawnictwa „Od ‘Bellony’ do Bellony” ukazał
się w „Bibliotece Analiz” nr 10/2002.
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W lutym 2016 roku Wydawnictwo Bellona otrzymało tytuł Wydawca roku 2015, przyznawany przez redakcje „Biblioteki Analiz” oraz „Magazynu
Literackiego KSIĄŻKI”.
Od 2013 roku Wydawnictwo Bellona Sp. z o.o., współwłaściciel Bellona
S.A., jest udziałowcem Oficyny Wydawniczej Rytm.
Bellona – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

24,6

25,8

25,7

22,2

22,8

20,2

17,9

16,7

16,5

16,7

21,0

Sprzedaż książek w mln USD

7,6

8,3

9,3

9,2

7,3

6,7

5,3

5,1

5,5

5,1

5,4

Zysk netto w mln zł

1,0

2,9

2,6

0,5

1,2

1,1

0,5

0,8

1,0

0,7

0,6

Kapitały własne w mln zł

bd

bd

6,0

14,9

15,4

15,3

13,2

11,9

12,8

13,5

14,1

Wydane tytuły

261

278

342

382

376

372

249

306

386

429

449

Pierwsze wydania

192

209

221

270

285

290

189

268

277

353

365

Łączny nakład w mln egz.

2,1

1,5

1,9

2,8

2,8

2,3

1,9

0,7

2,4

2,5

2,7

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,8

1,8

1,8

2,2

2,2

2,2

1,3

0,5

1,7

2,0

2,4

Pracownicy etatowi

93

84

65

65

65

55

26

22

22

22

22

60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49
tel. (61) 867 47 08, faks (61) 867 37 74
www.rebis.com.pl, e-mail rebis@rebis.com.pl
Przychody Domu Wydawniczego Rebis ze sprzedaży książek w 2015 roku wyniosły 20,3 mln zł. Oficyna wprowadziła do sprzedaży 309 tytułów,
w tym 112 nowości. Wydrukowano 1,15 mln egz. publikacji, a sprzedano
1,1 mln egz. Rok spółka zakończyła z dodatnim wynikiem finansowym
wysokości 130 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to 116 tys. zł. Kapitały własne wzrosły do 21,63 mln zł (21,51 mln zł w 2014 roku). Firma zatrudnia 35 etatowych pracowników.
Ofertę DW Rebis charakteryzuje olbrzymia różnorodność. Największy
udział w przychodach wydawnictwa przypada na sprzedaż literatury pięknej: współczesnej beletrystyki światowej, powieści obyczajowych, historycznych, sensacyjnych, także fantastyki, thrillerów i horrorów. W ostatnich latach Rebis wypromował w Polsce kilka interesujących gwiazd, takich jak
Carla Montero (Hiszpania), Bernard Minier (Francja), Terry Hayes (Wielka
Brytania) czy Mons Kallentoft (Szwecja).
Od kilku lat równie silną pozycję mają publikacje z zakresu historii i historii sztuki. Najpopularniejszym autorem Rebisu w tym zakresie został
ostatnio Piotr Zychowicz, autor m.in. „Obłędu’44” (niemal 70 tys. sprzedanych egzemplarzy).
Kolejny ważny segment – notujący stopniowy wzrost –stanowi oferta
publikacji o charakterze poradnikowym. To tytuły należące do kilku dziedzin, jak biznes, psychologia, dieta i żywienie, a także oferta skierowana do
rodziców. Znajdziemy tu w ofercie Rebisu m.in. wieloletnie już hity takie
jak: „W oczekiwaniu na dziecko” i „Pierwszy rok życia dziecka” autorstwa
Murkoff i Mazel, „7 nawyków skutecznego działania” Stephena Coveya czy
„Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus” Johna Graya.
Pozostała część oferty to tytuły naukowe i popularnonaukowe. Począwszy od 2012 roku Rebis rozwija ofertę podręczników akademickich z kilku
dziedzin. Składają się na nią m.in. tak kultowe pozycje jak: „Biologia” Neila
A. Campbella, „Ekonomia” Paula A. Samuelsona i Williama D. Nordhausa
oraz „Marketing” Philipa Kotlera i Kevina Kellera. Szczególnie „Biologia”
zdominowała całkowicie ten segment rynku.
W 2015 roku wydawnictwo zainaugurowało nową serię literatury fantastycznej i science/fiction pod nazwą „Horyzonty Zdarzeń”. Ukazują się
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w niej tytuły polskich autorów, wśród których znaleźli się m.in.: Paweł Majka, Rafał Dębski, Marcin Przybyłek, Andrzej W. Sawicki, Dariusz Domagalski, Robert J. Szmidt, Andrzej Zimniak.
W grupie tytułów DW Rebis o najwyższej sprzedaży w 2015 roku
znalazły się: „Pakt Piłsudski–Lenin” Piotra Zychowicza – 33,3 tys. egz.,
„Mój agent Masa” Piotra Pytlakowskiego i Piotra Wróbla – 19,2 tys.
egz. oraz „Pierwszy rok życia dziecka” Heidi Murkoff i Sharon Mazel
– 18,1 tys. egz.
Przez lata Rebis zasłynął na rodzimym rynku wydawniczym m.in. ze
znakomicie organizowanych i przyjmowanych przez czytelników tras autorskich swoich wybranych i najpopularniejszych autorów zagranicznych.
W ostatnich latach nasz kraj odwiedzili m.in.: Martin Amis, Graham Masterton, Jeffrey Archer, Elizabeth Gilbert, Amos Oz, Wiktor Suworow, Tim
Willocks, Mons Kallentoft, David Webber, Jonathan Carroll, Andrew Nagorski, Tad Williams czy Kevin J. Anderson.
Od 2010 roku Rebis stopniowo rozbudowuje ofertę audio swoich najważniejszych tytułów. W katalogu oficyny dostępnych jest ponad 40 pozycji, w tym superprodukcje, jak „Diuna” Franka Herberta i „Blade Runner – czy androidy marzą o elektrycznych owcach?” Philipa K. Dicka.
W 2015 roku oferta wydawnictwa w tym zakresie poszerzyła się o 20 nowych produkcji.
Od 2012 roku wydawnictwo konsekwentnie rozwija ofertę książek elektronicznych. W 2013 roku ta część oferty powiększyła się o 116 pozycji.
W kolejnym roku Rebis wprowadził do sprzedaży 109 e-wydań, a w 2015 roku oferta obejmowała 130 e-booków.
E-książki Rebisu dostępne są w zasobach wszystkich najważniejszych
platform dystrybucyjnych, jak: Virtualo.pl, Empik.com, Merlin.pl, Gandalf.
com.pl, Nexto.pl czy Woblink. Zdecydowana większość e-tytułów Rebisu
znakowana jest watermarkiem i udostępniana w najpopularniejszych formatach ePub i Mobi. Firma jest udziałowcem powstałej pod koniec 2012 roku spółki Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw, która jest wyłącznym
pośrednikiem w sprzedaży e-booków Rebisu (i innych wydawnictw, wspólników PDW). Pod koniec 2015 roku Rebis został też współwłaścicielem sieci
księgarń Domu Książki Białystok.
Dystrybucja oferty publikacji drukowanych wydawnictwa opiera się
na bezpośredniej współpracy handlowej z niemal wszystkimi głównymi
dystrybutorami hurtowymi i detalicznymi, jak Empik czy Matras, także
z sieciami księgarskimi, księgarniami niezależnymi oraz hipermarketami.
Dystrybucja prowadzona jest z własnego magazynu, a sprzedaż wspiera sieć
przedstawicieli handlowych.

Dom Wydawniczy Rebis powstał w sierpniu 1990 roku. Założycielami firmy
byli pracownicy Zakładu Psychologii PAN w Poznaniu: Tomasz Szponder
i Tadeusz Zysk (w 1993 roku ten ostatni odszedł, zakładając wydawnictwo
Zysk i S-ka, a od tego czasu firmę prowadzi Tomasz Szponder wspólnie
z żoną Grażyną). Szef oficyny jego 25-letnią historię porównuje m.in. do
procesu edukacji człowieka: 25 lat to w życiu wydawnictwa dużo, to już czas
pełnej dojrzałości, choć równocześnie dalszego rozwoju. Nawiązując do cyklu
życia człowieka, wyglądało to w skrócie tak: narodziny i chrzest w 1990 roku
– rodzice to Tadeusz Zysk i Tomasz Szponder, wspólnicy i pierwsi pracownicy,
pierwsza książka w grudniu 1990 roku – „Pasożyty umysłu” Colina Wilsona,
okres żłobkowy to start w styczniu 1992 roku słynnej serii „Z Salamandrą”
(pierwsza książka: „Dziecko na niebie” Jonathana Carrolla), okres przedszkolny rozpoczyna się w grudniu 1993 roku, kiedy mój wspólnik odchodzi
z Rebisu i zaczynamy firmę prowadzić z żoną Grażyną.
Szybko skomputeryzowała nam firmę, odpowiadała i odpowiada za szatę
graficzną naszych książek, a stopniowo miała też coraz więcej swoich propozycji wydawniczych; przedszkole to wypromowanie najpopularniejszej w Polsce i na świecie serii poradników dla rodziców („W oczekiwaniu na dziecko”
i „Pierwszy rok życia dziecka”) oraz pierwsza wizyta Williama Whartona
w Polsce, w 1995 roku. To także pierwsze książki Maria Vargasa Llosy, Williama Goldinga czy Carlosa Fuentesa. Początek szkoły podstawowej to szczyt
popularności Whartona i Carrolla (okupowali często większość miejsc w czołówce list bestsellerów) oraz rozpoczęcie wydawania wielu nowych serii: literackich („Mistrzowie Literatury” z Salmanem Rushdiem, Erichem Marią
Remarkiem, Amosem Ozem i José Saramago), poradnikowych („Balsam dla
duszy”, poradniki psychologiczne, seria „Dla Żółtodziobów”), a także filozoficznych czy religijnych („Dalajlama”, „Wschód Zachodowi”); podstawówka to także seria „Nowe Horyzonty” (najnowsze odkrycia i teorie z różnych
dziedzin nauki) czy „Konstatacje” (eseistyka literacka), jak również poszerzanie naszej oferty w zakresie fantastyki (Philip K. Dick, Isaac Asimov czy
Terry Pratchett).
Wiek gimnazjalny, czyli lata 2002-2004, to był kolejny okres nauki i nowości: poradniki biznesowe z bestsellerowymi „7 nawykami skutecznego działania” Stephena R. Coveya oraz prawdziwa biblia: „Marketing” Kotlera, ale
też „Dieta South Beach” Arthura Agatstona (jeden z Asów Empiku), a także
biografie i powieści biograficzne, od Kleopatry poprzez Napoleona i Hitlera,
aż po Coco Chanel i Mourinho. Liceum to kolejny przełom – rozpoczęliśmy
wydawanie na szeroką skalę literatury historycznej (od monografii poprzez
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wspomnienia aż po powieści), a wśród autorów pojawili się m.in. Sołżenicyn,
Suworow, Szałamow, Sołonin, z autorów polskich zaś Tadeusz A. Kisielewski. To także niezwykły sukces książek Umberto Eco z „Historią piękna” na
czele. W tym czasie zaczęliśmy również bibliofilskie wydanie „Diuny” w znakomitej szacie graficznej Wojtka Siudmaka.
Nasz uniwersytet to wielki sukces „Jedz, módl się, kochaj” Elizabeth Gilbert, która pozostaje naszym największym hitem w historii (ponad 400 tys.
egzemplarzy). To również kolejne podręczniki akademickie ze słynną „Biologią” Campbella na czele oraz kolejny wielki hit: „Mężczyźni są z Marsa,
a kobiety z Wenus” Johna Graya, a z literatury pięknej choćby znakomity
Jeffrey Archer. W 2012 roku rozpoczęliśmy też wydawanie e-booków i dzisiaj
już mamy ponad 300 tytułów w ofercie161.
Dom Wydawniczy Rebis należy do grupy polskich oficyn najczęściej nagradzanych za swoją działalność biznesową. W 2010 roku firma otrzymała
tytuł „Wydawca roku” przyznawany przez Bibliotekę Analiz (jako pierwsze
wydawnictwo z tych, które powstały po 1989 roku).
Pod koniec listopada 2015 roku Rebis po raz szesnasty otrzymał Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Rok wcześniej oficyna
otrzymała Diamentową Statuetkę „Przedsiębiorstwa Fair Play” za zdobycie przez 15 lat pod rząd tytułu Przedsiębiorstwo Fair Play. Organizatorem
jest Krajowa Izba Gospodarcza i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W 2011 roku prezes Rebisu Tomasz Szponder
został uhonorowany przyznawanym wówczas po raz pierwszy wyróżnieniem „Ambasador Fair Play w Biznesie”.
W 2012 roku szef poznańskiej oficyny został również odznaczony przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania
sportu oraz osiągnięcia w działalności wydawniczej.
W 2013 roku Dom Wydawniczy Rebis otrzymał tytuł Ambasadora Nowej Europy za książkę „Rozważania o wieku XX” Tony’ego Judta i Timothy’ego Snydera. W styczniu 2014 roku „Obłęd’44” Piotra Zychowicza otrzymał
tytuł Książki roku „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, w styczniu 2015 to
samo wyróżnienie otrzymało nowe tłumaczenie przez Wojciecha Charchalisa „Don Kichota” Cervantesa, a w styczniu 2016 roku Rebis, wraz z serwisem Audioteka.pl, otrzymali Nagrodę „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”
w kategorii „Audiobook roku”, którą wyróżniono wersję audio powieści
„Diuna” Franka Herberta.
[[161. Rozmowa z Tomaszem Szponderem, prezesem zarządu Domu Wydawniczego Rebis,
„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 9/2015.

288

Dom Wydawniczy Rebis – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

18,3

17,9

22,7

27,2

25,4

29,0

23,9

21,5

23,9

21,5

20,3

Sprzedaż książek w mln USD

5,6

5,8

8,2

11,3

8,2

9,6

7,0

7,6

7,6

6,1

5,2

Zysk netto w mln zł

1,3

1,3

2,6

2,9

2,2

3,1

0,8

0,4

1,4

0,1

0,1

Kapitały własne w mln zł

14,1

14,8

16,4

17,2

18,0

20,2

19,6

19,1

21,1

21,5

21,6

Wydane tytuły

218

195

201

244

256

300

281

266

304

361

309

Pierwsze wydania

115

108

122

117

139

121

134

118

116

125

112

Łączny nakład w mln zł

1,0

1,1

1,1

1,3

1,2

1,4

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,9

1,2

1,1

1,2

1,2

1,4

1,3

1,0

1,2

1,1

1,1

Pracownicy etatowi

34

35

35

34

34

36

36

35

36

35

35
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Wiosną 2016 roku wydawnictwu przyznano Nagrodę Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich Feniks 2016 w kategorii „publicystyka religijna” za
książkę „Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie”.
W czerwcu 2015 roku Grażyna i Tomasz Szponder znaleźli się w grupie
przedstawicieli branży wydawniczej uhonorowanych Odznaką Honorową
za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej przyznawaną
przez ministra gospodarki. We wrześniu wydawnictwo obchodziło hucznie jubileusz 25-lecia istnienia.
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Zysk i S-ka Wydawnictwo Spółka Jawna
61-774 Poznań, ul. Wielka 10
tel. (61) 853 27 67, faks (61) 852 63 26
www.zysk.com.pl, e-mail sekretariat@zysk.com.pl
Przychody wydawnictwa Zysk i S-ka ze sprzedaży książek w 2015 roku
spadły o blisko 22 proc., z 24,78 mln do 19,4 mln zł. Firma zakończyła rok
z zyskiem netto w wysokości 1,97 mln zł, czyli o 53 proc. niższym od wyniku wypracowanego w 2014 roku (4,2 mln zł). Kapitały własne na koniec
2015 roku wynosiły 10,78 mln zł.
Dominujący udział w przychodach ze sprzedaży wydawnictwa Zysk
i S-ka ma beletrystyka polska i obca, w tym: literatura fantasy, powieści
grozy, powieści historyczne, kryminały („Klub Srebrnego Klucza”), powieści sensacyjne (m.in. twórczość W.E.B. Griffina, która ukazuje się w trzech
seriach: „Odznaka honoru”, „Ostatni bohaterowie”, „Więzy honoru”), thrillery, także książki dla dzieci i młodzieży, twórczość Kurta Vonneguta, cykl
„Wszystkie stworzenia duże i małe” oraz klasyczna dla oferty wydawnictwa
seria „Kameleon”. Asortyment uzupełniają publikacje popularnonaukowe,
książki z zakresu psychologii, religii, sportu, nauk ścisłych, militariów oraz
poradniki. Wydawnictwo zanotowało wyraźny wzrost przychodów realizowanych na ofercie skierowanej do młodszych odbiorców. Było to możliwe
przede wszystkim dzięki sukcesowi autorskiej serii o Panu Pierdziołce.
Spadek przychodów w 2015 roku wynika m.in. z faktu braku tytułu, który potencjałem sprzedażowym dorównałby hitom z 2014 roku, jak trzeci
tom „Dziennika Brigid Jones” (120 tys. egz.) oraz „Wyspa na prerii” Wojciecha Cejrowskiego (110 tys. egz.). W kolejnym roku największą sprzedaż
osiągnęły dwa 50-tysięczniki: Roth oraz trzecia książka „Pana Pierdziołki”,
ale na dobre wyniki sprzedaży wpłynęła większa liczba innych tytułów – deklarował założyciel wydawnictwa Zysk i S-ka162.
Ostatnie lata zdecydowanie stały pod znakiem popularności bestsellerowego cyklu fantasy autorstwa George’a R.R. Martina – „Pieśń Lodu
i Ognia”. Wydawnictwo w dalszym ciągu czerpie korzyści z renesansu zainteresowania prozą jednego z najbardziej uznanych współczesnych twórców
fantasy, której źródłem jest globalna popularność produkowanego i emitowanego przez stację HBO serialu „Gra o tron”. Po raz pierwszy książki
George’a R.R. Martina ukazywały się nakładem Zysk i S-ka jeszcze w latach 90. XX wieku. Jednak międzynarodowa popularność serialu udzieliła się także polskim widzom, i szybko przeniosła się na przekłady dzieł,
[[162. Za: „Wydawcy umiarkowanie zadowoleni”, „Biblioteka Analiz” nr 1/2016.
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a przywracane po dość długiej nieobecności na rynek kolejne jej tomy („Gra
o tron”, „Starcie królów”, „Nawałnica mieczy”, „Uczta dla wron”) szybko
stały się najlepiej sprzedającymi się pozycjami z katalogu oficyny. Zainteresowanie sagą utrwalają oczywiście kolejne sezony serialu (dotychczas
sześć). W 2012 roku wydawnictwo rozpoczęło również produkcję wersji
audio prozy Martina, kiedy do sprzedaży trafił audiobook „Gra o tron”,
zrealizowany w formie superprodukcji we współpracy z firmą Audioteka.
W ramach podjętych wokół premiery audiobooka działań marketingowych,
plik z książką w wersji audio preinstalowano we wchodzącym wówczas na
rynek telefonie Samsung Wave 3. Tą drogą rozprowadzono kilkadziesiąt
tysięcy plików. Osobno na rynek księgarski wydawnictwo wprowadziło
audiobook w formacie MP3 na płytach. W latach 2011-2012 na rynek trafiły kolejne tomy sagi Martina: „Taniec ze smokami. Część 1” i „Taniec ze
smokami. Część 2”, których łączna sprzedaż przekroczyła 150 tys. egz.
W 2014 roku ukazała się edycja audio tomu „Starcie królów”, tym razem
jednak bez koedycji i dużej promocji. Jak dotąd była to ostatnia produkcja
audio w oparciu o prozę Martina. W ostatnich latach Zysk i S-ka znacząco
powiększyło reprezentację twórczości tego autora w swojej ofercie, także
o publikacje spoza cyklu „Pieśń Lodu i Ognia”.
Wykorzystując popularność prozy Martina, poznańska oficyna z powodzeniem wprowadziła na rynek i wypromowała beletrystyczną twórczość Elżbiety Cherezińskiej, łączącą w sobie elementy powieści historycznej i fantastyki, jednak mocno osadzoną w historycznych realiach polskiej
państwowości z okresu wieków średnich. W 2013 roku z dużym uznaniem
mediów i czytelników spotkała się jej powieść „Korona śniegu i krwi”, której fabuła dotyka czasów piastowskich. W 2014 roku ukazał się kolejny tom
cyklu, zatytułowany „Niewidzialna korona”. Zaledwie kilka tygodni po
rynkowej premierze pozycja ta została zwycięzcą plebiscytu „Najgorętsza
książka lata 2014”, organizowanego w ramach Festiwalu Literackiego Sopot. W krótkim czasie literacka gwiazda Elżbiety Cherezińskiej rozbłysła na
dobre na firmamencie polskiej literatury popularnej. Swoją pozycję autorka
wzmacniała jeszcze sukcesami kolejnych powieści, odchodzących od tematyki i stylistyki pierwszych bestsellerowych tytułów. Zupełnie innego typu
powieść tej samej autorki, opowiadająca o dziejach Brygady Świętokrzyskiej
„Legion”, otrzymała tytuł Książki roku 2014 w kategorii „proza polska”,
przyznawany przez redakcję „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Obecnie
Elżbieta Cherezińska ma na swoim koncie blisko 10 powieści (oprócz już
wymienionych m.in. także „Królowa”, „Turniej cieni”, „Harda”), których
łączna sprzedaż przekroczyła 900 tys. egz.
Na przestrzeni ostatniej dekady najpopularniejszą rodzimą autorką
wydawnictwa Zysk i S-ka pozostaje jednak Małgorzata Kalicińska. Zgła-
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szają się do nas autorzy, którzy przynoszą pomysły albo gotowe książki,
albo jeszcze inaczej… Małgorzata Kalicińska wysłała do mnie list, w którym pisała, że ja jestem wydawcą „Bridget Jones” i że ona nie ma 30 lat
tylko 50, że jest debiutantką i że ta książka jest inna od popularnych bestsellerów, ale wydaje jej się ciekawa… Odpisałem jej, że chcę zobaczyć tę
książkę, przeczytać ją… i tak wszystko się zaczęło – wspomina początki
współpracy z najpoczytniejszą swoją autorką Tadeusz Zysk163. Łączny nakład jej „Mazurskiej trylogii” przekroczył milion egzemplarzy. Najwyższą
sprzedaż cykl notował w latach 2006-2009, także za sprawą emitowanego jesienią 2009 roku na antenie TVP1 serialu, stanowiącego adaptację
pierwszej części cyklu, z Joanną Brodzik w roli głównej. W tym okresie
sprzedaż „Domu nad rozlewiskiem” wyniosła przeszło 291 tys. egz., „Miłość nad rozlewiskiem” sprzedano w liczbie 181,5 tys. egz., „Powroty nad
rozlewiskiem” – 181,1 tys. egz. W 2010 roku dobrą, choć oczywiście nie
tak wysoką jak poprzedniczki sprzedaż, zanotował również autobiograficzny tytuł „Fikołki na trzepaku”, który rozszedł się w liczbie 65 tys. egz.
Czytelniczki autorki dobrze przyjęły jej kolejną powieść, zatytułowaną
„Zwyczajny facet”. W 2012 roku w sprzedaży ukazała się następna – jak
na razie ostatnia w wydawnictwie Zysk i S-ka – powieść autorki, pt. „Lilka”, której sprzedaż przekroczyła 130 tys. egz.
W tym samy okresie, na który przypadło apogeum popularności Kalicińskiej, sprzedaż na zbliżonym poziomie realizowały podróżnicze książki autorstwa Wojciecha Cejrowskiego. Po prostu uważałem, że jego książki podróżnicze są rewelacyjne i że nie jest prawdą to, co pisano na temat
powieści podróżniczych, że w Polsce nie są popularne i nie ma przed nimi
przyszłości. Przez przypadek kupiłem jego „Gringo wśród dzikich plemion”,
przeczytałem i uznałem za rewelacyjne. Spotkałem się z Cejrowskim i zaproponowałem współpracę. Na początku się bronił, chciał być lojalny wobec
poprzedniego wydawcy, czyli Bernardinum. Zapewnił mnie jednak, że właśnie kończy nową książkę, o której możemy rozmawiać. Na „Rio Anaconda”
czekaliśmy prawie dwa lata… Już nawet pracownicy śmiali się, że z tego nic
nie wyjdzie, ale ja cały czas wierzyłem w jego potencjał. I miałem rację… –
mówił właściciel oficyny.
Szczyt popularności książek Wojciecha Cejrowskiego przypadł na lata
2007-2010. W tym ostatnim roku drugie miejsce na liście bestsellerów oficyny zajął tytuł „Cejrowski. Biografia”. Zysk i S-ka prowadzi także dystrybucję
filmów DVD z dokumentalnymi programami Cejrowskiego poświęconymi podróżom do wybranych zakątków świata.Kolejna książka Wojciecha
[[163. Rozmowa z Tadeuszem Zyskiem, właścicielem wydawnictwa Zysk i S-ka, „Biblioteka
Analiz” nr 8/2010.
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Cejrowskiego – „Wyspa na prerii” trafiła na rynek księgarski dopiero wiosną 2014 roku. Popularność publikacji wyznaczyła silną pozycję książek
segmentu podróżniczego w ofercie Zysk i S-ka. Zainteresowaniem cieszą
się również publikacje m.in. Jacka Pałkiewicza. Obecnie książki podróżnicze oraz literatura faktu wydawane są w trzech seriach: „Podróże retro”,
„Naokoło świata” i „Człowiek poznaje świat”.
W ostatnich latach wydawnictwo angażuje się w edycję literatury faktu, w tym książek poświęconych historii Polski, zwłaszcza po 1945 roku.
Rozbudowuje również grupę autorów o znanych publicystów, dziennikarzy i naukowców. Obecnie należą do niej m.in.: prof. Przemysław Urbańczyk, Piotr Gociek, Piotr Semka, Jarosław Kaczyński, Lech Kowalski, Joanna Siedlecka, Sławomir Cenckiewicz czy Jürgen Roth („Tajne akta S.”
oraz „Smoleńsk 2010”).
Dystrybucja książek wydawnictwa Zysk i S-ka opiera się na sieci przedstawicieli handlowych. Tą drogą realizowane jest ok. 40 proc. przychodów.
Przedstawiciele zaopatrują księgarnie niezależne i niektóre sieci księgarskie.
Oficyna bezpośrednio współpracuje też z siecią salonów Empik. Obrót realizowany z tym partnerem stanowi ok. 1/3 wartości sprzedaży. Firma prowadzi ponadto własną Księgarnię Patronacką w Poznaniu (ul. Wielka 10).
Zysk i S-ka należy do udziałowców Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw, która zajmuje się dystrybucją książek cyfrowych.
Firma aktywnie działa na polu promocji czytelnictwa. Bierze udział
w dużej liczbie imprez wystawienniczych, a sama zainicjowała w 2012 roku wydarzenie o nazwie „Lato z książką” w Łebie. Impreza ma charakter
cykliczny, partnerem imprezy jest Grupa Publicat, a wśród goszczących
autorów można wymienić: Małgorzatę Kalicińską, Vito Cassetiego, Tomasza Zubilewicza czy prof. Leszka Balcerowicza. Pierwsza edycja była próbą
zaktywizowania wczasowiczów wypoczywających w Łebie. Podczas pierwszej edycji impreza była organizowana tylko w Łebie i tylko przez dwa dni.
Z czasem zaczęła się powiększać i od poprzedniego roku imprezę organizuje agencja marketingowa ZyskMedia, która została przeze mnie stworzona
w celu rozwijania między innymi takich projektów – wspomina inicjator
akcji „Lato z książką”, Adam Zysk164.
Projekt rozbudowywano i kontynuowano w kolejnych latach – trzecia edycja akcji, która odbyła się w 2014 roku, została zlokalizowana w trzech miastach: Łebie, Szczyrku oraz Mikołajkach. W każdym z wymienionych miast
trwała cztery dni, a wśród autorów, którzy spotkali się z czytelnikami, znaleźli
się m.in.: Marian Zacharski, Pan Pierdziołka, Jan Grzegorczyk, Słoń Elmer,
[[164. Rozmowa z Adamem Zyskiem, organizatorem „Lata z książką”, „Magazyn Literacki
KSIĄŻKI” nr 6/2016.
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Piotr Gociek, Marcin Wolski, Ewa Siwicka, Leszek Balcerowicz, Bogdan Rymanowski, Marcin Meller, Anna Dziewit, Rafał Ziemkiewicz, Roman Kołtoń,
Wojciech Cejrowski, Piotr Szymiec, Cezary Gmyz, Steffen Möller, Magdalena
Kłosińska i Stanisław Tym, Maria Czubaszek, Małgorzata Kalicińska, Elżbieta Cherezińska, Jan Grzegorczyk. W 2015 roku „Lato z książką” odbyło się
ponownie wyłącznie w Łebie, jednak latem 2016 roku impreza nie tylko powróciła do Mikołajek oraz Szczyrku, ale zawitała również do Ustronia. W ramach ostatniej edycji odbyło się ponad 50 spotkań autorskich. Wyraźnym
akcentem zaznaczyły się warsztaty dla najmłodszych i strefa nowoczesnych
form czytelniczych, dedykowana e-bookom i audiobookom.

Historia
Wydawnictwo Zysk i S-ka istnieje od 1994 roku. Powstało w wyniku rozstania wspólników oficyny Rebis – Tadeusza Zyska i Tomasza Szpondera.
Przed erą Kalicińskiej i Cejrowskiego najważniejszy w historii firmy
był 2001 rok, kiedy jej nakładem ukazał się „Dziennik Bridget Jones” Helen Fielding. W tym okresie przychody wzrosły o 43 proc. w stosunku do
2000 roku, osiągając 18,5 mln zł. Skokowo (52 proc.) wzrosły również nakłady, do najwyższego w historii poziomu 1,5 mln egz. Łączna sprzedaż
„Dziennika Bridget Jones” i jego kontynuacji „W pogoni za rozumem” przekroczyła milion egzemplarzy. Jedną z najbardziej znanych serii wydawnictwa jest „Kameleon”, w której ukazuje się beletrystyka współczesna. Pod
względem liczby tytułów jest to jedna z największych serii na polskim rynku – łącznie kilkaset pozycji.
W wyborach parlamentarnych, które odbyły się jesienią 2015 roku Tadeusz
Zysk kandydował do Sejmu. Kilka miesięcy wcześniej założyciel poznańskiej
oficyny otrzymał z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej.
Zysk i S-ka – najważniejsze dane
Lata
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

14,1

14,4

17,4

22,6

28,7

23,9

24,6

24,2

22,7

24,8

19,4

Sprzedaż książek w mln USD

4,3

4,6

6,3

9,4

9,2

7,9

7,2

7,6

8,2

7,0

5,0

Zysk netto w mln zł

bd

bd

bd

bd

bd

bd

6,0

5,0

4,1

4,2

2,0

Kapitały własne w mln zł

bd

bd

bd

bd

bd

9,1

15,1

10,8

11,4

12,2

10,8

Wydane tytuły

222

167

149

111

188

171

166

205

222

bd

bd

Pierwsze wydania

143

116

98

77

103

102

100

121

137

bd

bd

Łączny nakład w mln egz.

0,8

0,7

0,9

1,1

1,8

1,2

1,3

1,2

1,2

bd

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,9

0,7

0,8

1,1

1,6

1,2

1,2

1,2

1,2

bd

bd

Pracownicy etatowi

25

25

28

29

36

38

39

39

38

bd

bd

02-972 Warszawa, ul. Hlonda 2a/25
tel./faks (22) 253 89 65, (22) 251 22 72
www.wydawnictwoalbatros.com, e-mail biuro@wydawnictwoalbatros.com
Ogólne przychody firmy wyniosły 19,1 mln zł. Na sprzedaż książek przypadło 18,1 mln zł (wzrost o 15 proc. w stosunku do 2014 roku), z czego 16,9 mln
zł stanowią przychody ze sprzedaży książek drukowanych, a 1,1 mln zł ze
sprzedaży e-booków i książek audio. Wydawnictwo opublikowało łącznie
254 tytuły, z czego 134 stanowiły pierwsze wydania. Na rynek wprowadzono 150 pozycji w formie e-booka oraz pięć audiobooków. Łączny nakład
wydrukowanych książek wyniósł 1,5 mln egz. Wolumen sprzedaży książek
drukowanych to 1,25 mln egz., a wraz z wydaniami cyfrowymi (e-booki
i audiobooki w plikach) osiągnął poziom 1,32 mln egz. Na koniec 2015 roku w oficynie zatrudnionych było 10 etatowych pracowników.
W ofercie wydawnictwa Albatros dostępne są publikacje z następujących
kategorii: „sensacja”, „proza literacka”, „proza współczesna/obyczajowa”,
„proza historyczna”, „literatura młodzieżowa”, „literatura faktu, biografie,
poradniki, varia”. W strukturze sprzedaży dominującą pozycję zajmuje beletrystyka, która daje 90 proc. ogólnych przychodów.
Najlepiej sprzedającymi się tytułami w 2015 roku były: „Znalezione nie
kradzione” Stephena Kinga – 60 tys. egz., „Odnaleziony” Harlana Cobena
– 50 tys. egz., „Góra Bezprawia” Johna Grishama – 40 tys. egz.
Wydawnictwo Albatros jest organizatorem konkursu o Nagrodę im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów dla najlepszego przekładu książki z dziedzin:
matematyczno-przyrodniczej lub technicznej. Laureatami edycji z 2015 roku zostali Bogumił Bieniok i Ewa L. Łokas, za tłumaczenie książki Seana
Carrolla „Cząstka na końcu Wszechświata. Bozon Higgsa i nowa wizja rzeczywistości” (Prószyński Media). Wyróżnienia otrzymali natomiast: Sebastian Szymański za tłumaczenie książki Pedra G. Ferreiry „Teoria doskonała. Stulecie geniuszy i bitwa o ogólną teorię względności” (Prószyński
Media) oraz Piotr Cieślak za tłumaczenie książki Thoma Tremblaya „Autodesk Inventor 2014. Oficjalny podręcznik” (Wydawnictwo Helion). Natomiast podczas Warszawskich Targów Książki organizowanych w maju
2016 roku główną nagrodę otrzymało 600-stronicowe tłumaczenie książki „Nasz matematyczny Wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury
rzeczywistości” Maxa Tegmarka (Prószyński Media ), tak jak rok wcześniej autorstwa duetu translatorskiego: Ewa L. Łokas i Bogumił Bieniok.
Wyróżnienia otrzymały natomiast: Agnieszka Sobolewska za przekład publikacji „Księga matematycznych tajemnic” Iana Stewarta (Wydawnictwo
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Literackie) oraz Dorota Konowrocka-Sawa za przekład książki Nicka Bostroma „Superinteligencja. Scenariusze, strategia, zagrożenia” (Onepress,
Helion).

Historia
Początki Wydawnictwa Albatros sięgają 1994 roku, jednak jego założyciel
Andrzej Kuryłowicz związany był z branżą wydawniczą od 1990 roku, kiedy założył wydawnictwo Prima Press s.c. Wcześniej pracował naukowo na
Politechnice Warszawskiej, następnie, między 1993 a 2001 rokiem, w dziale
operacyjnym Lufthansy. Jednocześnie, do 2000 roku kierował wydawnictwem Prima, które w tym czasie wydało 200 tytułów. W 2000 roku rozpoczął samodzielną działalność wydawniczą skoncentrowaną na rozwoju
marki Albatros.
Andrzej Kuryłowicz zmarł niespodziewanie 21 marca 2014 roku. Tak jego osobę wspominał dwutygodnik branży wydawniczej „Biblioteka Analiz”:
Dla znacznej części praktyków polskiego rynku książki był niekwestionowanym autorytetem w kwestiach wydawniczych, wzorem kompletnego zawodowca, niestrudzonego kreatora oferty wydawnictwa Albatros. Uznawany
za perfekcjonistę, mistrza w budowaniu oferty wydawniczej. Był wielką indywidualnością wśród wydawców, osobą barwną i bezkompromisową, o wyjątkowej umiejętności wyszukiwania i tworzenia bestsellerów165.
Po śmierci Andrzeja Kuryłowicza firma pozostała w rękach rodziny. Jesienią 2016 roku doszło do zmian w strukturze właścicielskiej. 1 października nowym wspólnikiem spółki została firma Notabene Polska Sp. z o.o.,
przedsiębiorstwo z grupy kapitałowej FK Olesiejuk166. Jednocześnie ze spółki wystąpił dotychczasowy wspólnik, Renata Kuryłowicz. Za operacyjne
zarządzanie wydawnictwem odpowiada obecnie jego współwłaścicielka
Aleksandra Saługa, córka Andrzeja Kuryłowicza.
W ostatnich latach nastąpiło sporo zmian, ale spółka dynamicznie się
rozwijała. Kontynuowaliśmy wydawanie pozycji bestsellerowych pisarzy,
jednocześnie z sukcesem wprowadzając na rynek tytuły nowych autorów.
Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników i mamy nadzieję,
że dzięki obecności nowego wspólnika uda nam się osiągnąć jeszcze lepsze
efekty – podkreśla Aleksandra Saługa167.
[[165. Za: „Odszedł Andrzej Kuryłowicz”, „Biblioteka Analiz” nr 7/2014.
[[166. Za: „Zmiany w wydawnictwie Albatros”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 10 października

2016.
[[167. Ibid.

296

Wydawnictwo Albatros – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

18,4

15,8

16,6

17,7

18,3

26,1

21,8

22,0

15,7

18,1

Sprzedaż książek w mln USD

5,6

5,1

6,0

7,4

5,9

8,6

6,4

6,7

4,5

4,6

Zysk netto

6,5

4,9

4,9

5,0

bd

7,6

3,6

2,1

bd

bd

Kapitały własne w mln zł

bd

6,2

11,1

16,8

22,6

31,7

31,1

32,2

bd

bd

Wydane tytuły

130

140

184

160

156

192

218

196

bd

254

Pierwsze wydania

69

84

107

94

96

117

120

122

bd

134

Łączny nakład w mln egz.

1,6

1,5

1,6

1,3

1,5

2,1

1,5

1,6

bd

1,5

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,4

1,2

1,4

1,2

1,5

1,8

1,5

1,8

bd

1,3

Pracownicy etatowi

3

4

4

4

5

5

7

8

9

10
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Do końca 2015 roku nakładem wydawnictwa Albatros ukazało się łącznie ponad 1380 tytułów168.

[[168. „Katalog wydawniczy 2016”, za: www.wydawnictwoalabatros.com.
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Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
80-317 Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 32A
tel. (58) 554 29 17
www.oddk.pl, oddk@oddk.pl
Przychody ODDK w 2015 roku zanotowały spadek o ponad 13 proc. i wyniosły 17,84 mln zł (20,64 mln zł w 2014 roku). Tradycyjnie firma pracuje
na wysokiej rentowności, co umożliwia przede wszystkim działalność operacyjną na rynku wynajmu nieruchomości. W latach 2013-2015 zanotowano kolejno: 7,44 mln, 9,14 mln i 6,23 mln zł zysku netto. Kapitały własne
ODDK Sp. z o.o. to również efekt działalności na rynku deweloperskim.
Na koniec 2015 roku wynosiły 79,59 mln zł.
Bieżąca oferta wydawnictwa to ok. 3200 publikacji dedykowanych profesjonalnym rozwiązaniom kluczowych problemów w firmach, m.in. w zakresie księgowości, rachunkowości, bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny ryzyka zawodowego, podatków, zarządzania jakością. W asortymencie
znajdują się książki, w tym poradniki i komentarze, a także dokumentacje
oraz instrukcje.
Firma prowadzi sprzedaż oprogramowania komputerowego dla profesjonalistów. Ofertę uzupełnia katalog szkoleń stacjonarnych i w systemie
e-learningu oraz kilkadziesiąt publikacji w formie e-booka.
Odbiorcami publikacji oficyny są księgowi, biegli rewidenci, doradcy
podatkowi, prawnicy, przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, reprezentanci
jednostek sfery budżetowej oraz specjaliści innych dziedzin.
Sieć dystrybucji oferty ODDK obejmuje czołowe podmioty sprzedaży
hurtowej, kilkadziesiąt punktów stacjonarnej sprzedaży detalicznej, jak
również czołowe księgarnie internetowe.
Znaczną część przychodów generuje sprzedaż bezpośrednia, która realizowana jest zarówno przez firmowy sklep internetowy, a także przez
centrum call center. Sprzedaż bezpośrednia przynosi spółce ok. 1/3 ogólnych przychodów.

Historia
ODDK był pierwszym na rodzimym rynku wydawcą publikacji prawno-ekonomicznych, firma zajmuje się edycją publikacji fachowych od
1987 roku. Na początku działał jako spółka akcyjna utworzona przy spółdzielni pracy. W pierwszym roku naszej działalności zjawił się człowiek,
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9,6
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32,4
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73,0
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280
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który zaproponował nam zakup broszur – prostych regulaminów kontroli
wewnętrznej firm. Podeszliśmy do tego dość nieufnie, zapłatę uzależniliśmy od popytu. Powieliliśmy te broszury, rozesłaliśmy ofertę do około trzystu firm i otrzymaliśmy ponad dwieście pozytywnych odpowiedzi. Zaczęliśmy to wydawać. Oczywiście nie bez problemów, wszystkie druki podlegały
jeszcze kontroli cenzury. Nasze publikacje musiały ponadto otrzymać ekspertyzy prawne. Osobiście jeździłem po tzw. pieczątkę od cenzora, który
patrzył na nasze publikacje z niesmakiem. Następnie trzeba było znaleźć
drukarnię – duże firmy państwowe w ogóle nie chciały z nami rozmawiać.
W końcu znaleźliśmy małą prywatną drukarnię. Następny problem, jaki
powstał, to cena, za jaką mieliśmy sprzedawać nasze publikacje. Od samego początku wychodziłem z założenia, że sprzedajemy wiedzę, więc cena,
jaką płaci klient, to koszt wiedzy, jaką otrzymuje. Wówczas w księgarniach
stały dzieła zebrane Lenina w przykładowej cenie 2 zł za tysiącstronicową
książkę. My sprzedawaliśmy nasze produkty po 8-10 zł – relacjonował początki firmy jej współtwórca i właściciel Andrzej Popławski169.
Obecnie udziałowcami spółki są: Andrzej Popławski wraz z żoną. Siedziba firmy mieści się w Gdańsku przy ul. Obrońców Westerplatte, z kolei cała
logistyka wraz z magazynem zlokalizowana jest na 1300 mkw. w budynku
przy ul. Twardej w Gdańsku. ODDK prowadzi także Policealne Centrum
Szkolenia Kadr ODDK.

[[169. Rozmowa z Andrzejem Popławskim, prezesem ODDK, „Biblioteka Analiz”
nr 9/2007.
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Świat Książki Sp. z o.o.
02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 2
tel. (22) 645 80 00, 645 80 37, 643 32 00, faks (22) 648 40 51
www.swiatksiazki.pl, e-mail wspolpraca@swiatksiazki.pl
Przychody ze sprzedaży książek wydawnictwa Świat Książki wzrosły
w 2015 roku o 33 proc. – z 11,92 mln do 15,87 mln zł. Opublikowano 297 tytułów (327 pozycji w 2014 roku), w tym 152 nowości, przy 184 pierwszych
wydaniach rok wcześniej. Firma zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 1,26 mln zł. Kapitały własne na koniec roku wynosiły 9,4 mln zł. Zatrudnienie zredukowano z 14 do 10 etatów.
Ograniczenie oferty i redukcja produkcji to efekt strategii nowego właściciela i kierownictwa firmy – działania w oparciu o znacznie bardziej racjonalne przesłanki biznesowe, niż miało to miejsce w latach poprzedzających
przejęcie Świata Książki przez Weltbild. Rezygnujemy z ogromnej oferty wydawania ponad 300 nowych tytułów rocznie i ograniczamy ją na początek
do 100 pozycji plus dodruki i wznowienia, których jest niemało, właściwie
drugie tyle. Jeżeli chodzi o nowy plan wydawniczy to chcemy stać na dwóch
nogach: literatura piękna polska i obca oraz literatura faktu, również polska i obca. Wchodzimy na rynek z dwiema nowymi seriami. Jedna zatytułowana „Granice zła”, co zapowiada serię kryminalną, to głównie przekłady.
Druga seria to „Leniwa Niedziela”, ukaże się w niej sporo polskiej literatury
popularnej na przyzwoitym poziomie, albo jeszcze wyżej, również kilka debiutów. Będziemy też kontynuować serię „Sfery” z literaturą faktu z „nieco
wyższej półki” – deklarowała w połowie 2013 roku ówczesna redaktor naczelna, Daria Kielan170.
Obecnie książki ukazują się indywidualnie oraz w kilku uznanych już
seriach: „Granice Zła”, „Mistrzowie Prozy”, „Nowa Proza Polska”, „Leniwa Niedziela”, „Sfery”, „Oko na Świat”, „Autorytety”, „Przygoda Życia”,
„Angielski Ogród”.
Oficyna zdecydowała się na utrzymanie w katalogu literatury wysokiej
próby, która sąsiaduje ze współczesną literaturą popularną. Wśród najważniejszych autorów i nowości ostatnich lat znalazły się nowe książki
m.in.: Dodie Smith, Ismaila Kadare, Davida Grossmana, Michaela Ondaatje, Jacka Kerouaca i Toni Morrison, a z polskich twórców m.in.: Manueli
Gretkowskiej, Janusza Głowackiego, Sylwii Chutnik, Marka Edelmanna,
Jerzego Pilcha.
[[170. Rozmowa ze Zbigniewem Czerwińskim, prezesem zarządu i Darią Kielan, redaktorem
naczelnym wydawnictwa Świat Książki, „Biblioteka Analiz” 16/2013.
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W 2015 roku blisko 74 proc. przychodów oficyny pochodziło ze sprzedaży beletrystyki dla dorosłych, a ok. 20 proc. przypadło na literaturę popularnonaukową. Najlepiej sprzedająca się książka tego okresu to
„Dziewczyna z pociągu”, której od debiutu do końca roku sprzedano
ok. 117 tys. egz. Wysoką popularnością cieszy się „Potęga podświadomości” Josepha Murphy’ego.
W 2014 roku wydawnictwo Świat Książki obchodziło 20-lecie istnienia
na polskim rynku. Z tej okazji wydano ekskluzywną limitowaną kolekcję
20 książek polskich autorów z dorobku oficyny, które wybrali czytelnicy.
Jubileuszowa edycja miała wyjątkowy charakter – opracowaniem projektów okładek zajęli się cenieni graficy Przemek Dębowski i Wojtek Kwiecień-Janikowski. W „Kolekcji 20-lecia” Świata Książki ukazały się następujące
tytuły: „Marek Edelman: Bóg śpi” − Witold Bereś i Krzysztof Burnetko,
„Melancholia” − Marek Bieńczyk, „Antyk po antyku” − Jacek Bocheński,
„Kto chce, niech wierzy” − Olgierd Budrewicz, „Kieszonkowy atlas kobiet”
− Sylwia Chutnik, „Gorączka latynoamerykańska” − Artur Domosławski,
„Ja, jako wykopalisko” − Jacek Fedorowicz, „Sonia, która za dużo chciała”
− Janusz Głowacki, „Miłość po polsku” − Manuela Gretkowska, „Ocaleni
z XX wieku” − Mikołaj Grynberg, „Ku słońcu” − Inga Iwasiów, „Biała Maria” − Hanna Krall, „Bidul”− Mariusz Maślanka, „Nekropolis” − Marek
Nowakowski, „Zasypie wszystko, zawieje…” − Włodzimierz Odojewski,
„Szopka” − Zośka Papużanka, „Moje pierwsze samobójstwo” − Jerzy Pilch,
„Halo, Wikta!” – Katarzyna Pisarzewska, „Na grobli” − Eustachy Rylski,
„Łóżko” − Janusz Leon Wiśniewski.
Z dawnego Świata Książki w nowej oficynie pozostał kilkuosobowy zespół redakcyjny, dział promocji i poszczególne osoby odpowiedzialne za
grafikę, sprzedaż i produkcję.
Operacyjnym dystrybutorem wydawnictwa Świat Książki jest Firma
Księgarska Olesiejuk, która w imieniu oficyny prowadzi sprzedaż książek.
Oficyna może też liczyć na silne wsparcie bratniej firmy Księgarnie Świat
Książki, ponieważ oba podmioty działają w ramach jednego środowiska
biznesowego, skupionego m.in. wokół Funduszu Ipopema. Oba podmioty
stanowią obecnie własność spółki Dressler Sp. z o.o.

Historia
Świat Książki rozpoczął działalność na polskim rynku w 1994 roku. Pod
tym szyldem ukazało się ponad 6500 tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 66 mln egz. Oferta od początku pomyślana była jako wybór
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publikacji dla całej rodziny. W kolejnych katalogach było sporo pierwszych
wydań, w tym wiele książek polskich autorów. Najważniejszym osiągnięciem wydawnictwa było dotarcie z ofertą do ludzi, którzy nigdy wcześniej
nie kupowali książek. Z powodzeniem udało się wprowadzić na rynek wiele
trudnych i wartościowych pozycji, najbardziej spektakularnym sukcesem
była monumentalna „Mitologia Greków i Rzymian” Zygmunta Kubiaka –
ponad pół miliona sprzedanych egzemplarzy.
Przez kilkanaście lat swojej działalności Świat Książki stał się jednym
z najbardziej prestiżowych wydawnictw publikujących polską literaturę
współczesną. Zwłaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku nakładem oficyny ukazywało się wiele głośnych tytułów tak znanych autorów jak: Jerzy Pilch, Janusz Głowacki, Hanna Krall, Manuela Gretkowska, Janusz
L. Wiśniewski, Kamil Witkowski, Eustachy Rylski, Władysław Bartoszewski, Artur Domosławski.
W kwietniu 2011 roku firma Weltbild Polska przejęła od koncernu DirectGroup Bertelsmann markę i zasoby Świata Książki. Kwoty transakcji
nie ujawniono. Po finalizacji przejęcia nowy właściciel podjął strategiczną
decyzję o zachowaniu znakomicie rozpoznawalnej marki Świat Książki.
Zmiany właścicielskie wyznaczyły moment pożegnania ze spółką kilku
ważnych dla jej dotychczasowego funkcjonowania osób, jak Heike Rosener, która kierowała oficyną przez dziewięć lat. Po 15 latach z oficyną rozstał się również Paweł Szwed, który od 2006 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego i dyrektora programowego Świata Książki. Jego obowiązki
przejęła Barbara Miecznicka, wcześniej wydawca literatury polskiej i obcej, a także współtwórczyni Klubu Świata Książki, która jednak także pożegnała się z firmą pod koniec 2011 roku. Część byłej załogi Świata Książki
spotkała się w powstałym na początku 2012 roku wydawnictwie Wielka
Litera, którego współwłaścicielem i szefem został Paweł Szwed. Oficyna
zadebiutowała kilka tygodni później najnowszą powieścią Janusza L. Wiśniewskiego „Na fejsie z moim synem”, wcześniej jednego z czołowych autorów Świata Książki.
Pod koniec grudnia 2012 roku firma Weltbild Polska poinformowała
o decyzji niemieckich właścicieli, dotyczącej zakończenia działalności biznesowej na polskim rynku. Firma podjęła rozmowy z potencjalnymi nabywcami poszczególnych jej działów, a całkowite zamknięcie działań operacyjnych zaplanowano na połowę 2013 roku.
W połowie lutego 2013 roku Weltbild poinformował, że część wydawniczą firmy przejmie wrocławskie wydawnictwo Bukowy Las. Ostatecznie w czerwcu działalność rozpoczęła firma Świat Książki Sp. z o.o., której
prezesem został Zbigniew Czerwiński, dyrektor wydawniczy w wydawnictwie Bellona.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

136,0

133,0

130,0

129,0

106,0

100,3

112,0

21,7

15,5

12,3

15,9

Sprzedaż książek w mln USD

41,7

42,9

46,9

53,5

34,1

33,2

32,9

6,6

4,9

3,5

4,0

Zysk netto w mln zł

–1,1

2,2

–0,7

–1,2

bd

bd

bd

bd

0,7

1,1

1,3

Kapitały własne w mln zł

59,5

64,0

63,1

29,2

bd

bd

bd

bd

7,0

7,0

9,4

Wydane tytuły

525

967

554

605

607

490

460

322

166

327

297

Pierwsze wydania

356

402

399

442

429

393

106

251

96

184

152

Łączny nakład w mln egz.

5,5

5,1

5,5

5,9

4,5

4,0

3,2

1,0

0,9

2,0

1,7

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

5,0

4,9

5,6

5,8

5,0

4,1

2,7

1,8

0,8

1,6

1,6

Pracownicy etatowi

207

196

207

220

216

250

195

50

16

14

10

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Świat Książki – najważniejsze dane171

[[171. Dane do 2010 roku dotyczą wydawnictwa Świat Książki (Bertelsmann Media), od
2011 roku połączonych wydawnictw Świat Książki i KDC – Klub Dla Ciebie.
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Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
83-130 Pelplin, ul. Bpa Dominika 11
tel. (58) 536 17 57
www.bernardinum.com.pl, e-mail sekretariat@bernardinum.com.pl
W 2015 przychody ze sprzedaży Bernardinum wzrosły o blisko 27 proc. –
z 11,35 mln do 14,34 mln zł. Wydawnictwo zakończyło rok z zyskiem netto
w wysokości 265 tys. zł, wobec straty z 2014 roku na poziomie 248 tys. zł.
W ofercie Bernardinum dostępne są pozycje z kategorii takich jak: literatura piękna, literatura faktu, książki dla dzieci, książki dla młodzieży,
albumy, książki religijne (z zakresu m.in. biblistyki, duchowości, katechezy, duszpasterstwa, życia chrześcijańskiego, teologii, a także modlitewniki
i rozważania, publikacje z obszaru nauk społecznych kościoła, sztuki sakralnej, życia chrześcijańskiego), również pozycje z zakresu filozofii, książki historyczne, podróżnicze i przygodowe (ponad 100 tytułów), poradniki,
przewodniki, a także wydawnictwa regionalne. Specjalną edycją jest wydanie faksymilowe „Biblii Gutenberga”, które stanowi produkt przeznaczony
przede wszystkim na eksport i dla kolekcjonerów.
Firma ma własną drukarnię. Działalność produkcyjna w obszarze poligrafii realizowana jest w oparciu o maszyny firm takich jak Shinohara i Heidelberg oraz introligatorskich – Stahl, MBO, Polar, Schoi, Müller
Martini.
Bernardinum ma dwie działalności – dwa skrzydła, które nawzajem się
uzupełniają. Dla nas jest to wygodne, ponieważ mamy pod ręką drukarnię,
która pracuje dla nas, chociaż większość jej produkcji stanowią zlecenia firm
zewnętrznych. Dział wydawniczy obejmuje natomiast osobne działy książek i czasopism – charakteryzował działałność wydawnictwa, w połowie
2011 roku, ks. Wojciech Węckowski, odpowiedzialny za dział wydawniczy172.

Historia
Początki ruchu wydawniczego w Pelplinie przypadają na drugą połowę
XIX wieku. Swój rozwój miejscowość zawdzięczała przede wszystkim znajdującej się tu siedzibie biskupa oraz Wyższego Seminarium Duchownego
[[172. Rozmowa z ks. Wojciechem Węckowskim, kierownikiem działu wydawniczego
w oficynie Bernardinum, „Biblioteka Analiz” nr 10/2011.
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Lata

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Przychody ze sprzedaży w mln zł

13,8

13,0

14,2

13,6

14,4

11,9

11,6

11,1

11,3

14,3

Sprzedaż w mln USD

6,6

6,2

6,7

6,1

5,7

4,4

4,0

3,4

3,2

3,7

Zysk netto w mln zł

1,0

0,9

1,2

0,2

1,5

0,6

0,5

0,3

–0,2

0,3

Kapitały własne w mln zł

5,2

4,6

5,2

4,7

5,7

5,4

5,4

5,3

4,9

5,1

Wydane tytuły

bd

bd

bd

144

152

156

bd

bd

bd

bd

Pierwsze wydania

bd

bd

bd

116

138

143

bd

bd

bd

bd

Nakład w mln egz.

bd

bd

bd

0,4

0,6

0,4

bd

bd

bd

bd

Pracownicy etatowi

bd

bd

bd

114

106

120

bd

bd

bd

bd

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

i progimnazjum Collegium Marianum. W 1830 roku powstała w Pelplinie
pierwsza drukarnia – a kolejne pokolenia rozwijały jej dorobek, zapewniając coraz lepszą jakość druku. Pod koniec lat 60. XIX wieku w Pelplinie
uruchumiono drukarnię, funkcjonującą później jako Drukarnia i Księgarnia „Pielgrzym”173.
Po II Wojnie Światowej pelpliński ośrodek wydawniczy związany jest
przede wszystkim z działalnością Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego. Akcja wydawnicza w tych instytucjach rozpoczęła się od września
1945 roku i z różnym natężeniem trwa do dziś.
Początek działalności Wydawnictwa Wyższego Seminarium Duchownego „Bernardinum”, jako kontynuacji pracy Zakładu Małej Poligrafii funkcjonującego od 1979 roku, przypada na kwiecień 1993 roku. W kolejnych
latach rozwijano zarówno działalność wydawniczą, jak poligraficzną, czego dowodem jest produkcja książek oraz czasopism, w tym tytułów takich
jak „Gitara i bas”, „Muzyczna gazeta reklamowa” czy „List do Pani”. Wydawano też roczniki naukowe „Studia Pelplińskie” oraz kleryckie pismo
„Spojrzenia”.

[[173. Za: www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl/o-wydawnictwie.
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Media Rodzina Sp. z o.o.
61-657 Poznań, ul. Pasieka 24
tel. (61) 820 34 78, faks (61) 820 34 11
www.mediarodzina.com.pl, e-mail mediarodzina@mediarodzina.com.pl
W 2015 roku firma zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie blisko 3 proc., z 12,19 mln do 12,55 mln zł. Na rynek trafiło
168 tytułów, w tym 55 nowości. Identycznie jak rok wcześniej, w 2015
wydrukowano łącznie 1,2 mln egz. publikacji, wyższa była natomiast
sprzedaż – 1,12 mln egz. wobec 1,02 mln egz. w poprzednim roku. Mimo wzrostu przychodów spółka zakończyła 2015 rok ze stratą w wysokości ponad 214 tys. zł, wobec zysku w wysokości 432 tys. zł wypracowanego w 2014 roku. Zakończyła rok z kapitałami własnymi w wysokości
18,81 mln zł. W firmie zatrudnionych było 25 osób.
Media Rodzina to jedno z czołowych wydawnictw segmentu książki dla
dzieci i młodzieży, które swoją biznesową i wizerunkową pozycję zawdzięcza m.in. rynkowemu fenomenowi cyklu Joanne K. Rowling o Harrym
Potterze, a w późniejszym okresie także bestsellerowej trylogii Suzanne
Collins „Igrzyska śmierci”.
W 2015 roku najlepiej sprzedającym się tytułem oficyny był pierwszy tom
serii J.K. Rowling, w nowym ilustrowanym wydaniu, za koncepcję graficzną którego odpowiedzialny jest światowej sławy grafik i ilustrator Jim Kay.
Od premiery, datowanej na 6 października do końca 2015 roku, sprzedaż
tej publikacji przekroczyła 80 tys. egz., choć pierwszy nakład drukowany
w krakowskiej Drukarni Skleniarz ustalono na 10 tys. egz.174
W ofercie Wydawnictwa Media Rodzina dostępne są publikacje z kilkunastu kategorii tematycznych, jak m.in.: „kultura”, „tanatologia”, „kalendarze”, „dla rodziców”, „zamiast kwiatka”, „Kolekcja Wielkopolska”, „powrót do zdrowia”. Publikacje ukazują się indywidualnie oraz w ramach
kilku serii (m.in. „Pan Kuleczka”, „Mądra mysz”, „Kicia, kocia”, „Charlie
i Lola”, „Mistrzowie klasyki dziecięcej”, „Baśnie świata”, „Jacquelin Wilson”, „Klasyka w nowych szatach”, „Pixi ja wiem!”, „Fantastyczna seria do
kieszonki”, „Nazywam się…”), przypisanych różnym grupom wiekowym:
2-5 lat, 6-9 lat, 10-12 lat i powyżej 12 lat.
Wśród nowości 2015 roku trzeba wymienić dwa cykle: detektywistyczna
„Operacja” autorstwa duetu Jørn Lier Horst (tekst) i Hans Jørgen Hansen
(ilustracje) oraz „Moja przyjaciółka Zuzia” skierowana do dzieci powyżej
7. roku życia i stanowiąca przedłużenie serii dla młodszych dzieci.
[[174. „Harry Potter i Drukarnia Skleniarz”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 19 sierpnia 2015.
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W ostatnich latach ok. 40 proc. przychodu pochodzi ze sprzedaży książek
dla dzieci, a 35 proc. z oferty skierowanej do młodzieży. Kolejne 15 proc.
przypadło na poradniki i tytuły psychologiczne, a pozostała część na beletrystykę dla dorosłych.
Finansowe sukcesy odnoszone w ostatnich latach firma zawdzięcza m.in.
wspomnianej już popularności serii „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins.
Na ten sukces poznańska oficyna musiała jednak kilka lat zaczekać, ponieważ premiera pierwszego tomu cyklu odbyła się już w 2009 roku i był to
pierwszy tytuł w historii oficyny, który pojawił się jednocześnie w trzech
wersjach: tradycyjnej – drukowanej, audio – na płycie, a także w plikach
mp3, dostępnych w serwisie Audioteka.pl. W kolejnych latach do sprzedaży wprowadzono również pozostałe tomy: „W pierścieniu ognia” i „Kosogłos”. Jednak początek olbrzymiej rynkowej popularności serii przypadł
na 2012 rok, kiedy premierowy tom zyskał wsparcie kinowej ekranizacji,
dzięki której seria znalazła uznanie czytelników.
W ciągu kilku miesięcy łączna sprzedaż trzech tomów przekroczyła 200 tys. egz., podczas gdy w 2011 roku łączna sprzedaż trzech tytułów Collins wyniosła niespełna 7000 egz. Na przestrzeni całego 2012 roku
sprzedaż książek z cyklu ukształtowała się w następujący sposób: „Igrzyska
śmierci” − 91,3 tys. egz., „W pierścieniu ognia” – 74,7 tys. egz., „Kosogłos”
– 71 tys. egz. Również w 2013 roku tytuły te należały do bestsellerów, osiągając kolejno: „Igrzyska śmierci” – 57,7 tys. egz., „W pierścieniu ognia” –
55 tys. egz. i „Kosogłos” – 45,3 tys. egz. Natomiast w 2014 roku sprzedało
się łącznie ponad 65 tys. egz. jej powieści, a w kolejnym roku liczba ta zbliżyła się do poziomu 35 tys. egz.
Każdego roku poznańska oficyna sprzedaje także kilkadziesiąt tysięcy
książek autorstwa C.S. Lewisa, przede wszystkim z klasycznej serii „Opowieści z Narnii”. Rozpoczynający ją tom „Lew, Czarownica i stara szafa”
regularnie pojawia się każdego roku w czołówce najlepiej sprzedających się
tytułów wydawnictwa, a jego roczna sprzedaż w ostatnich latach nie spada poniżej poziomu 30 tys. egz. Kolejny z evergreenów oficyny, czyli „Jak
mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,
sprzedano w 2015 roku w liczbie 20 tys. egz.
Media Rodzina środki finansowe pozyskiwane dzięki komercyjnej popularności największych bestsellerów, konsekwentnie inwestuje w poszerzanie dobrze rokującej oferty mocnych tytułów o tzw. średnim potencjale
sprzedażowym, co z kolei stanowi fundament organicznego rozwoju firmy
i czyni ją mniej podatną na wahania rynkowych mód i trendów.
Media Rodzina jest jednym z najczęściej nagradzanych wydawnictw
z segmentu dziecięco-młodzieżowego. Wiosną 2015 roku założyciel wydawnictwa, Robert Gamble, otrzymał statuetkę Pegazika Poznańskich Spotkań

307

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016
308

Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży w kategorii Przyjaciel Książki
dla Dzieci i Młodzieży.
Oficyna konsekwentnie poszerza serię światowej klasyki baśni i bajek
w nowych tłumaczeniach i kunsztownej oprawie edytorskiej. W dorobku
mają pierwsze tłumaczenie na język polski baśni Hansa Christiana Andersena bezpośrednio z języka duńskiego. Wydawnictwo przygotowało także
19 spośród tych baśni w wersji audio w interpretacji Jerzego Stuhra. Nieco
później pojawiła się „Córka króla moczarów” – drugi tom baśni Andersena w nowym tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej. Translatorka kontynuowała współpracę z wydawnictwem także w kolejnych latach. We wrześniu
2014 roku wydawnictwo zorganizowało wyjazd, w trakcie którego kilkanaście osób, w tym dziennikarze z wielu redakcji – prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych, odwiedzili w Danii miejsca związane z życiem
i twórczością a także z kultem Hansa Christiana Andersena. Kulminacyjny
punkt wyjazdu stanowiło spotkanie w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze, gdzie przechowywana jest większość rękopisów wielkiego pisarza. Sam
wyjazd związany był z premierą pierwszej polskiej edycji „Dzienników”
Hansa Christiana Andersena, które ukazały się nakładem wydawnictwa
kilka tygodni później. Autorką przekładu, a przede wszystkim trudnego
wyboru fragmentów jest Bogusława Sochańska, a „Dzienniki” otrzymały
tytuł Książki roku „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”.
Kontynuację tematyki baśniowej w ofercie wydawnictwa stanowi edycja „Baśni braci Grimm” w nowym przekładzie Elizy Pieciul-Karmińskiej
i z ilustracjami znakomitego czeskiego grafika, Adolfa Borna. Również te
utwory ukazały się w formie audio w interpretacji Jerzego Stuhra. Kolejne projekty związane z klasyką baśni i książek dla dzieci, to m.in. wydana w grudniu 2009 roku „Księga dżungli” w nowym przekładzie Andrzeja Polkowskiego z przygotowanymi specjalnie na tę okazję ilustracjami
Józefa Wilkonia oraz nowy przekład tzw. wielkiego wydania wszystkich
baśni braci Grimm – „Baśnie dla dzieci i dla domu” (2010). W 2011 roku
jednym z ważniejszych wydarzeń była premiera wydania „Pinokia” Carlo Collodiego w nowym przekładzie Jarosława Mikołajewskiego z ilustracjami Roberta Innocentiego. W tym okresie opublikowano również nowe
przekłady „Dziadka do orzechów” i „Króla Myszy”, translatorką jest Eliza
Pieciul-Karmińska, a w 2014 roku „Wyspy skarbów” Roberta Louisa Stevensona w przekładzie Andrzeja Polkowskiego. Powyższe tytuły ukazują
się w ramach serii „Klasyka w nowych szatach”.
Ukłon w stronę klasyki literatury w bogatej oprawie graficznej potwierdza edycja „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, w opracowaniu graficznym i z ilustracjami Józefa Wilkonia, która swoją premierę miała w grudniu 2015 roku.

Historia
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Media Rodzina wydaje także tradycyjne baśnie z całego świata. W katalogu można znaleźć zbiorcze edycje baśni: afrykańskich, skandynawskich,
japońskich, chińskich, rosyjskich, arabskich, celtyckich, hinduskich, indiańskich, węgierskich oraz polskich.
Wydawnictwo rozwija ofertę książek audio. W połowie 2016 roku w katalogu dostępne było 100 pozycji audio. Sprzedaż audiobooków stanowi już
ponad 10 proc. przychodów oficyny.
Wiosną 2013 roku Media Rodzina dołączyło jako udziałowiec do Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw, której celem jest uregulowanie dystrybucji e-booków. W tym czasie cyfrowa oferta oficyny wzbogaciła się
o 15 pozycji. W 2014 roku do sprzedaży wprowadzono 23 nowe pozycje
elektroniczne, a w 2015 roku 14 kolejnych.
Kluczowym kanałem dystrybucji książek Media Rodzina są sieci księgarskie, w większości obsługiwane bezpośrednio przez przedstawicieli handlowych firmy. Udział tego kanału w przychodach ze sprzedaży wynosi
40 proc. Na hurtownie przypada ok. 30 proc., na księgarnie indywidualne
25 proc., a kolejne 5 proc. na księgarnie internetowe. Jeszcze w 2012 roku
całkowitej przebudowie uległa strona internetowa wydawnictwa, pełniąca
także funkcję nowoczesnej, bardzo funkcjonalnej e-księgarni.
Od maja 2009 roku, w Skórzewie pod Poznaniem, funkcjonuje firmowy
magazyn wydawnictwa, o powierzchni 1000 mkw. Media Rodzina jest ponadto dystrybutorem wydawnictw: Poradnia K, Niebieska Studnia, Szara
Szafa, Wydawnictwo Rodzinne, Media Obok, Hollywood PL oraz Pogotowie Kazikowe. Firma prowadzi również dystrybucję publikacji, które ukazują się nakładem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydawnictwo Media Rodzina istnieje od 1992 roku, przez lata działało jako
marka należąca do spółki Harbor Point Sp. z o.o., będącej własnością Roberta Gamble, Amerykanina szkocko-irlandzkiego pochodzenia. Gamble jest
też potomkiem twórcy koncernu Procter & Gamble i jego akcjonariuszem.
Prawa do „Harry’ego Pottera” kupił, kiedy nikt nie spodziewał się, że stanie się on tak niezwykłym bestsellerem. Sukces był dla nas niespodzianką,
decydowałem się na wydanie tej książki dlatego, że bardzo mi się spodobała,
a nie po to, by sprzedać ją w ogromnym nakładzie – relacjonuje to wydarzenie właściciel Media Rodzina175. W latach 80. Gamble zakładał w Polsce
ruch AA, potem sponsorował poznańskie Radio Obywatelskie.
[[175. Łukasz Gołębiewski „Biznesmen filantrop”, „Rzeczpospolita” nr 298/2002.
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Wydawnictwo książkowe miało być częścią działalności społecznej.
W 1992 roku w celu wydania książki „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Gamble rozpoczął współpracę
z Bronisławem Kledzikiem z Wydawnictwa Poznańskiego, który do dziś,
jako redaktor naczelny i dyrektor oficyny, odpowiada za jej ofertę. Poradnik
„Jak mówić, żeby dzieci….” odniósł duży sukces i jest do dzisiaj bardzo ceniony wśród rodziców i pedagogów. Od 2006 roku Media Rodzina wydaje
kontynuację bestsellerowej serii poradników „Jak mówić do nastolatków,
żeby nas słuchały, żeby z nami rozmawiały”. To właśnie popularność tej
książki zachęciła wydawcę do kontynuowania serii poradnikowej, w której
ukazały się takie hity jak: „Inteligencja emocjonalna” (150 tys. egz.), „Mały poradnik życia” Jacksona Browna (wydawany w różnych wersjach, łącznie sprzedanych zostało kilkaset tysięcy egz.), „Inteligencja emocjonalna
w praktyce”, „Optymizmu można się nauczyć” czy „Bajki terapeutyczne”.
Najwyższy przychód w historii oficyna zanotowała w 2001 roku –
29,2 mln zł. Drugi najlepszy wynik – 26,77 mln zł – przypadł na 2008 rok,
kiedy do sprzedaży trafił siódmy, a zarazem ostatni tom cyklu Joanne
K. Rowling. Premiera tomu „Harry Potter i Insygnia Śmierci” odbyła się
pod koniec stycznia. Do końca roku z nakładu 650 tys. egz. sprzedano
605 tys. egz. Łączna liczba wszystkich sprzedanych w Polsce tomów cyklu
(do końca 2011 roku) zbliżyła się do 5 mln egz. Ponadto na początku grudnia 2008 roku odbyła się światowa premiera kolejnej książki J.K. Rowling,
nawiązującej do świata Harry’ego Pottera – „Baśni Barda Beedle’a”. Jej wydanie było przedsięwzięciem charytatywnym.
Jesienią 2015 roku doszło do ogólnoświatowej premiery ilustrowanej
edycji książki „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. Autorem ilustracji do
książki jest Jim Kay, zdobywca nagrody Kate Greenway Medal. Rozpisany
przez wydawnictwo Media Rodzina przetarg na druk ilustrowanej edycji
wygrała Drukarnia Skleniarz w Krakowie. Pierwszy tom cyklu o Harrym
Potterze ukazał się w twardej oprawie, z zakładką-wstążeczką oraz kapitałką. Jego nakład wyniósł 100 tys. egz.
Z dystrybucją „Harry’ego Pottera” związane jest jedno z ważniejszych
wydarzeń pierwszej dekady XXI wieku na rynku dystrybucji książek. Przy
okazji wprowadzenia piątego tomu 13 listopada 2003 roku Media Rodzina podpisała porozumienie z dystrybutorami, którzy złożyli największe
zamówienia. Firmy: Bertelsmann Media, DiSo, Empik, FK Jacek Olesiejuk, Grupa Matras, Azymut, Wikr oraz Wkra ustaliły, że: 1) cena detaliczna książki nie może różnić się od ceny wydrukowanej przez wydawcę
na okładce o więcej niż 10 proc.; 2) sprzedaż detaliczna książki może rozpocząć się od wschodu słońca 31 stycznia 2004 roku. Powyższe ustalenia
stały się przedmiotem dochodzenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
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sumentów, który uznał, że w zawartym porozumieniu doszło do ograniczenia swobodnego kształtowania cen i wymierzyło ponad 1,6 mln zł kary
wydawcy i dystrybutorom książki „Harry Potter i Zakon Feniksa”, z czego
ten pierwszy miał zapłacić 690 tys. zł (ostatecznie, po odwołaniach, od wysokiej kary finansowej odstąpiono). Uzasadnienie decyzji o nałożeniu kar
na wydawcę i dystrybutorów liczyło 32 strony i zawierało m.in. materiały
zebrane w postępowaniu wyjaśniającym. Wszyscy dystrybutorzy zgodnie
oskarżyli oficynę, tłumacząc, że to ona, jako wyłączny właściciel praw, dyktowała warunki. W związku ze sprzedażą kolejnych tomów zrezygnowano
z jakichkolwiek ograniczeń cenowych.
Sprawa wróciła w 2008 roku, kiedy w lutym warszawski Sąd Apelacyjny
na skutek odwołania prezesa UOKiK nakazał powtórne zbadanie sprawy.
W wyniku tej decyzji automatycznie uchylony został wyrok niższej instancji. W swoim orzeczeniu Sąd Apelacyjny stwierdził, że w zakresie dotyczącym stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję wcześniej rozpatrujący sprawę sąd nie poczynił własnych ustaleń i nie wskazał dowodów,
na których oparto wyrok. W związku z tym skrytykował także uchylenie
sankcji finansowych. Jak dotąd sprawa nie nabrała dalszego biegu.
W 2012 roku wydawnictwo Media Rodzina obchodziło jubileusz
20-lecia. Najgłośniejszym medialnie elementem obchodów była akcja zorganizowana we współpracy z Fundacją ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”, kiedy to specjalny Książkobus odwiedził 20 miast i miasteczek,
rozwożąc do 20 bibliotek 20 palet z książkami z oferty wydawnictwa. Wydawnictwo kontynuowało tę inicjatywę także w kolejnych latach. Jesienią
tego samego roku spółka Harbor Point zmieniła nazwę na Media Rodzina Sp. z o.o.
Działania na rzecz promocji czytelnictwa z wykorzystaniem Książkobusu kontynuowano także w kolejnych latach. W 2015 roku akcja objęła
Wielkopolskę, Małopolskę oraz Dolny Śląsk. Tematem przewodnim edycji
było najnowsze wydanie „Piotrusia Pana” w tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego z ilustracjami autorstwa Quentina Grebana176. Akcja realizowana
była przez dwa Książkobusy. Pierwszy odwiedził 35 miejscowości, podróż
rozpoczynając 2 czerwca w Wielkopolsce. Odwiedził: Budzyń, Wyszyny,
Lwówek, Czerniejewo, Czerlejno, Kostrzyn Wielkopolski, Dopiewo i Kotlin. 15 czerwca w trasę ruszył drugi Książkobus, który skierował się na
północ Polski i zawitał do następujących miejscowości: Gdańsk, Gdynia,
Rumia, Reda, Chmielno, Kościerzyn, Władysławowo, Wejherowo. W lipcu
i sierpniu akcją objęte zostały także: Krzykosy, Trzcianka, Dębowo, Miłosław, Piła, Starczanów, Stroszki, Baborówko, Koziegłowy, Rogoźno, Krzyż
[[176. „Wspaniała akcja Media Rodziny”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 1 grudnia 2015.
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Wielkopolski. Ostatni etap akcji przypadł na wrzesień i dedykowany był
Polsce południowej. Książkobus zawitał wówczas do miejscowości takich
jak: Powroźnik, Żegiestów, Złockie, Rabka, Wadowice, Kluczbork, Opole
oraz Lubań.
Obecnie spółka ma pięcioro udziałowców. W grupie tej znajdują się: Robert Gamble, członkowie zarządu firmy – Bronisław Kledzik, Justyna Anna
Kardasz i Joanna Agnieszka Nowakowska oraz Piotr Skrzypczak.
Media Rodzina – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

8,6

20,6

7,0

26,8

7,5

9,5

9,7

13,9

12,1

12,3

12,6

Sprzedaż książek w mln USD

2,6

6,7

2,5

11,1

2,4

3,2

2,9

4,3

3,8

3,5

3,2

Wydane tytuły

101

87

94

105

112

145

155

178

173

162

168

Pierwsze wydania

36

43

44

66

54

90

79

66

55

57

55

Łączny nakład w mln egz.

0,5

1,0

0,6

1,2

0,5

0,9

0,8

1,2

1,0

1,2

1,2

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,5

1,0

0,5

1,2

0,5

0,6

0,7

1,1

1,0

1,0

1,1

Pracownicy etatowi

15

15

17

29

27

30

29

28

24

25

25

31-153 Kraków, ul. Szlak 77/228-229
tel. (12) 636 01 90
www.insignis.pl, e-mail biuro@insignis.pl
Przychody wydawnictwa Insignis Media w 2015 roku wzrosły o 15 proc.,
z 9,14 mln do 10,5 mln zł. Wydano 25 publikacji, w tym 14 nowości. Łączny
wydrukowany nakład nieznacznie przekroczył 700 tys. egz., sprzedaż ukształtowała się na podobnym poziomie. Zatrudnienie w firmie to dwa etaty.
Do najważniejszych premier 2015 roku należały: „Droga Steve’a Jobsa”
Tetzeli Schlender, „Twój dziennik” Reginy Brett, „Superfood na co dzień”
Jamie’go Olivera, „Uniwersum Metro 2033: Otchłań” Roberta J. Szmidta,
„Diablo. Wojna grzechu. T 3” Richarda A. Knaaka, „Łzy diabła” Magdaleny Kozak, „Girl Online” Zoe Sugg. Na rynek trafiło również nowe wydanie
bestsellerowej książki Kaz Cooke „Ciężarówką przez 9 miesięcy”.
Ponadto ważnym wydarzeniem przełomu 2015 i 2016 roku była premiera audiobooka „Metro 2035”, powieści Dmitrija Glukhovsky’ego w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
W ofercie dostępna jest popularna beletrystyka (powieści obyczajowe, historyczne, sensacyjne, także fantastyka często oparta na kanwie fabularnej
popularnych gier komputerowych, jak np. „Assassins Creed”, „Diablo” czy
„Warcraft”), poradniki (psychologiczne, kulinarne) i literatura faktu (biografie, wspomnienia). W katalogu dostępne są także pozycje z popularnego w ostatnich latach gatunku publikacji kreatywnych, w tym kolorowanki
antystresowe oraz książki z serii „1000x połącz kropki”.
W grupie rynkowych wizytówek wydawnictwa od początku jego istnienia
sztandarową pozycję zajmują książki Jeremy’ego Clarksona. Do końca 2015 roku oficyna wydała blisko 20 publikacji jego autorstwa. To właśnie komercyjne
sukcesy tytułów sygnowanych tym nazwiskiem pozwoliły pozycjom z gatunku
literatury faktu zyskać dominującą pozycję w strukturze przychodów realizowanych przez oficynę. Jednak w ostatnich latach największy udział w sprzedaży
miała beletrystyka, w tym cykle powieściowe inspirowane grami komputerowymi lub książki zagranicznych i polskich autorów z uniwersum „Metro 2033”
Dmitrija Glukhovsky’ego, a następnie również oferta poradnikowa, w ramach
której największe sukcesy osiągnęły książki Reginy Brett („Bóg nigdy nie mruga”, „Jesteś cudem”, „Bóg zawsze znajdzie Ci pracę”, „Twój dziennik”).
Od kilku lat Insignis rozbudowuje ofertę wydań elektronicznych. W połowie 2016 roku w sprzedaży było łącznie ponad 80 pozycji. E-booki wydawnictwa dostępne są w zasobach największych platform: Woblink, Virtualo, Publio czy iBookstore.
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Insignis Media S.C.
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Wyłącznym dystrybutorem publikacji krakowskiej oficyny jest Firma
Księgarska Olesiejuk, która poprzez zgodę na wypłacenie zaliczki na sfinansowanie dodruku „Świata według Clarksona” odegrała fundamentalną rolę dla rozwoju wydawnictwa Insignis w początkowej fazie jego działalności. Najważniejszym kanałem sprzedaży są sieci księgarskie, a także
sklepy wielkopowierzchniowe.

Historia
Oficyna powstała w czerwcu 2006 roku i zadebiutowała książką „Świat według
Clarksona”. Jej pierwszy nakład, 5000 egz., rozszedł się w ciągu zaledwie kilku
dni, a do końca roku sprzedano 100 tys. egz. Jeszcze na studiach szukałem pomysłu na siebie, na własny biznes. Nie wyobrażałem sobie, że pracuję u kogoś.
Jednym z pomysłów było założenie z bratem Tomaszem wydawnictwa. Pierwszym tytułem miała być świetnie napisana, popularnonaukowa książka Philipa
Balla „Masa krytyczna”. W czasie pobytu w Londynie w 2005 roku natknąłem
się jednak na akcję promocyjną książki „Świat według Clarksona”. Wiedziałem, że również tutaj jej autor jest popularny dzięki prowadzonemu przez siebie programowi motoryzacyjnemu Top Gear na TVN Turbo. Od przedstawiciela Penguina dowiedziałem się, że żaden z polskich wydawców nie starał się
jeszcze o prawa do tej książki. Miałem więc sporo szczęścia – tłumaczy genezę
firmy Paweł Brzozowski, współwłaściciel177.
Insignis to rodzinna firma tworzona przez braci Brzozowskich (Pawła
i Tomasza) oraz żonę drugiego z nich – Marię. Małżeństwo jest w wydawnictwie odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju prace techniczne – zarówno tłumaczenia, redakcję tekstu i skład jak i opracowanie graficzne oraz
przygotowanie materiałów promocyjnych. Paweł Brzozowski odpowiada
natomiast za działania promocyjne, tworzenie strategii działań handlowych oraz kontakty z mediami.
Insignis Media – najważniejsze dane
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

0,8

2,2

2,1

2,2

4.5

4,9

4,6

4,6

6,5

10,50

Sprzedaż książek w mln USD

0,3

0,8

0,9

0,7

1,5

1,4

1,4

2,1

2,6

2,7

Wydane tytuły

2

4

6

6

11

10

11

13

17

25

Pierwsze wydania

2

4

6

6

11

10

11

13

17

14

Łączny nakład w mln egz.

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,7

Łączna sprzedaż egz. (w mln)

0,2

0,2

0,1

0,3

0,1

0,2

0,2

0,2

0,4

0,7

Pracownicy etatowi

0

0

1

1

2

2

2

2,

2

2

[[177. Paweł Waszczyk „Świat według Brzozowskich”, „Biblioteka Analiz” nr 15/2007.
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01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 9/7
tel. (22) 403 48 06
www.wydawnictwo-sbm.pl, sbm@wydawnictwo-sbm.pl
Przychody Wydawnictwa SBM w 2015 roku wzrosły o ponad 3 proc.,
z 9,37 mln do 9,67 mln zł. Firma zakończyła 2015 rok z zyskiem netto
w wysokości 667 tys. zł, przy 580 tys. zł w 2014 roku. Kapitały własne wynosiły na koniec 2015 roku 2,6 mln zł.
W ofercie dostępne są książki dla dzieci („bajki, baśnie, legendy i wiersze”, „edukacja”, „książki popularnonaukowe”, „opowiadania”), poradniki („atlasy”, „hobby”, „ogród”, „zdrowie”), albumy („astronomia”, „historia”, „kultowe pojazdy”, „najpiękniejsze zakątki”, „skarby świata”, „skarby
sztuki”, „twoja planeta”, „zwierzęta”), kulinaria („alkohole”, „księgi kulinarne”, „smaczne i zdrowe”), także przewodniki turystyczne dedykowane
najpopularniejszym wśród polskich turystów destynacjom. Wydawnictwo
SBM wyraźnie postawiło na jedną bardzo wyrazistą graficznie serię i polskich autorów, a w ofercie ma 11 tytułów przewodników. Na łączną ofertę
składa się ponad 200 tytułów.

Historia
Wydawnictwo SBM istnieje od 2004 roku. Początkowo firma (Stock Book
Market) specjalizowała się w skupie końcówek nakładów, a następnie ich
sprzedaży do hipermarketów i sieci sprzedaży bezpośredniej. Jeżeli jakieś
wydawnictwo nie istniało w sieci hipermarketów, a same markety zgłaszały
zapotrzebowanie na jego konkretny tytuł, robiło się miejsce dla nas. Czasem
chodziło o jeden tytuł jednego wydawnictwa, innym razem o dwa z innego –
np. znalezienie książki dla działkowców. Market nie musiał podpisywać stałej
umowy z danym wydawcą – moja firma dostarczała określony produkt na
konkretne zamówienie. Przykładowo, sieć Tesco bardzo chciała wprowadzić
do sprzedaży „11 minut” Paulo Coelho. SBM kupiło powieść od wydawnictwa Drzewo Babel i wprowadziło do dystrybucji w sieci Tesco – wspomina
początki firmy Renata Gmitrzak, jej właścicielka178.
Pierwsze książki SBM ukazały się w styczniu 2005 roku. Była to złożona z trzech tytułów, opublikowana na licencji, seria popularnonaukowa
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Wydawnictwo SBM Sp. z o.o.

[[178. Rozmowa z Renatą Gmitrzak, właścicielką wydawnictwa SBM i współwłaścicielką
wydawnictwa Dragon, „Biblioteka Analiz” nr 24/2007.
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dla dzieci w wieku 7-10 lat: „500 najciekawszych faktów”, „500 pytań i odpowiedzi” oraz „Ilustrowana encyklopedia”. W ciągu pierwszego roku jej
sprzedaż osiągnęła poziom 84 tys. egz. W 2006 roku było to 256 tys. egz.,
a rok później już 421 tys. egz.
SBM ma formę działalności gospodarczej osoby fizycznej. Właścicielką
jest Renata Gmitrzak, która wcześniej pracowała jako szefowa działu marketingu wydawnictwa Wilga oraz w dziale zakupów sieci Empik. W oficynie jest odpowiedzialna za budowanie oferty oraz marketing. Chociaż firma ma formę jednoosobowej działalności gospodarczej, od samego początku
nieformalnym dyrektorem finansowym jest mój mąż. Nieformalnym, ponieważ na „prawdziwego” po prostu nie byłoby mnie stać. Strategiczne decyzje
dla firmy podejmujemy wspólnie. Dzięki niemu nie muszę siedzieć i zagłębiać się w cyferki – to on dba o cash-flow, inwestycje, podział zysków, a ja…
mogę pozostać humanistką – o dzieleniu się obowiązkami z Jakubem Wośko mówi Renata Gmitrzak179. Jest ona także udziałowcem wydawnictwa
Dragon, które specjalizuje się w książkach dla dzieci w dwóch segmentach
wiekowych: 0-3 oraz 3-5 lat.
W obszarze dystrybucji wydawnictwo koncentruje się na współpracy
z jedną firmą dystrybucyjną. W pierwszym okresie była to firma Troy z Katowic, od kilku lat jej miejsce zajęła jednak warszawska firma Dictum.
Oprócz warszawskiej centrali SBM prowadzi również oddział w BielskuBiałej, zlokalizowany przy ul. Bohaterów Warszawy 17/9.
SBM – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

0,4

2,3

2,5

4,0

4,2

5,1

6,2

7,1

9,2

9,4

9,7

Sprzedaż książek w mln USD

0,1

0,7

0,9

1,7

1,4

1,7

1,8

2,5

2,9

2,4

2,5

Zysk netto w mln zł

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

0,6

0,6

0,6

0,7

Kapitały własne w mln zł

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

0,5

1,1

1,9

2,6

Wydane tytuły

11

31

74

125

145

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Pierwsze wydania

11

24

68

89

90

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Łączny nakład w mln egz.

0,1

0,3

0,4

0,8

0,8

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,1

0,2

0,4

0,8

0,8

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Pracownicy etatowi

1

1

2

3

3

4

4

4

4

4

4

[[179. Ibid.
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00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 10/12
tel./faks (22) 825 61 12
www.supernowa.pl, e-mail redakcja@supernowa.pl
W 2015 roku przychody ze sprzedaży wydawnictwa wzrosły o 56 proc. –
z 6,1 mln do 9,5 mln zł. Podobnie jak rok wcześniej, opublikowano 12 tytułów, w tym 3 nowości. Nowa regularnie notuje dodatni wynik finansowy,
nie publikuje jednak informacji o zyskach. Zatrudnienie w firmie wzrosło
z 5 do 7 osób.
Ostatnie lata to powrót Andrzeja Sapkowskiego, zwłaszcza z udziałem sztandarowego bohatera tego pisarza – wiedźmina Geralta. Wzrost
sprzedaży książek Sapkowskiego napędzał w tym okresie sukces wydanej
w 2013 roku premierowej powieści z wiedźmińskiego uniwersum zatytułowanej „Sezon burz”, a także popularność gier komputerowych z wiedźminem w roli głównej.
Przy okazji premiery powieści „Wiedźmin. Sezon burz” wydawca
książki dał się poznać jako nowoczesna firma o bardzo jasno określonym stosunku do dystrybucji e-wydań i kwestii internetowego piractwa. Jeszcze przed premierą książki jej przyszli czytelnicy mogli pobrać
z serwisu Allegro.pl jej pierwszy rozdział, ale oficyna nie zdecydowała
się na wprowadzenie równoległej sprzedaży wydania drukowanego i cyfrowego. Było to również działanie obliczone na ograniczenie nielegalnej
dystrybucji elektronicznej wersji książki w internecie, które w praktyce
okazało się jednak mało skuteczne, ponieważ „zdesperowani czytelnicy” w krótkim czasie sami przygotowali cyfrowe wydanie książki i rozpowszechnili je, zwłaszcza w serwisach, które nie stronią od nieautoryzowanych treści.
Choć Andrzej Sapkowski oficjalnie nie odnosił się do tych wydarzeń,
to tak komentował sprawę poszanowania praw autorskich w rozmowie
z portalem Legalna Kultura: Trochę to zabawne, pytać autora o stosunek
do prawa autorskiego. I do kwestii zmian systemu prawnego, w domyśle:
w kierunku pozbawienia autorów praw lub mocnego tych praw ograniczenia. Były już takie głosy – furda autorzy, furda prawo, najważniejsze,
by dostęp do dóbr kultury był swobodny i powszechny. Proszę odnotować,
że ja to popieram. Dostęp do dóbr kultury winien być równie swobodny
i powszechny jak dostęp do, dajmy na to, rowerów. Zapragnąłeś roweru?
Ależ prosimy. Wystarczy wejść do sklepu i zapłacić. Ergo: każdy, kto narusza prawo autorskie, z punktu widzenia prawa winien być traktowany
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na równi z osobnikiem, który usiłuje wynieść ze sklepu rower, nie płacąc
zań180.
Ostatecznie oficjalny e-book z nową powieścią o Geralcie ukazał się
w dystrybucji pod koniec listopada 2013 roku. Sama powieść jeszcze przed
premierą zawojowała krajowe listy bestsellerów, jej sprzedaż do końca roku
przekroczyła 214 tys. egz., powieść otrzymała tytuł Bestseller roku (najchętniej kupowany produkt) sieci Empik w kategorii „fantastyka”, a w zestawieniu najlepiej sprzedających się książek w sklepie Empik.com, podsumowującym dekadę jego działania, powieść zajęła pozycję 10.
Nowa od lat dyskontuje niezwykłą popularność prozy Andrzeja Sapkowskiego, przede wszystkim związaną z uniwersum wiedźmińskim oraz
„Trylogią husycką”, na którą złożyły się powieści „Narrenturm”, „Boży bojownicy” i „Lux Perpetua”. Łączna sprzedaż tego cyklu przekroczyła dotąd
400 tys. egz.
Potężnym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym, ale również olbrzymim sukcesem promocyjnym była edycja audio całego cyklu, która rozłożyła się na blisko pięć lat. Nowa zrealizowała też, we współpracy z firmą
Fonopolis i Agorą, nagrania opowiadań Sapkowskiego, pochodzących ze
zbiorów „Miecz przeznaczenia” i „Ostatnie życzenie”. Książki w wersji audio dostępne były w postaci płyt CD (12 opowiadań, ok. 24 godziny materiału), a nieco później także plików.
Nowa systematycznie wznawia opowiadania o Wiedźminie oraz dedykowaną mu pięciotomową sagę („Krew elfów”, „Czas pogardy”, „Chrzest
ognia”, „Wieża Jaskółki”, „Pani Jeziora”). Niektóre z nich nawiązywały
szatą graficzną do bestsellerowej gry komputerowej stworzonej przez firmę CD Projekt.
Łącznie Nowa wydała blisko 20 tytułów Sapkowskiego, które doczekały się ponad 60 wydań zagranicznych w takich krajach jak: Niemcy, USA,
Czechy, Rosja, Anglia, Francja, Litwa, Hiszpania, Słowacja, Portugalia,
Bułgaria i Serbia.
W połowie 2016 roku Andrzej Sapkowski znalazł się w prestiżowym gronie laureatów World Fantasy Award za osiągnięcia życia. Na przestrzeni
ponad 40 lat istnienia nagrody, za życiowy dorobek uhonorowano nią zaledwie 63 autorów z całego świata. W gronie tym znaleźli się tak wybitni
pisarze, jak m.in.: Ursula K. Le Guin, Stephen King, George R.R. Martin
czy Jorge Luis Borges.
Sapkowski jest jednym z najpopularniejszych współczesnych polskich
pisarzy. Gdy w 2014 roku, w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kul[[180. „Moda ma bycie głąbem. Z Andrzejem Sapkowskim rozmawiał Piotr Kubiński”,
www.legalnakultura.pl.
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Historia
Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa powstała w 1977 roku i do 1989 roku działała jako wydawnictwo podziemne. Jej założycielami byli: Mirosław
Chojecki, Mieczysław Grudziński i Grzegorz Boguta. Przez ponad dziesięć
lat ścisłe kierownictwo tworzyli: Adam Michnik, Konrad Bieliński, Mirosław Chojecki, Grzegorz Boguta i Ewa Milewicz. Nowa była największą
i jedną z najważniejszych oficyn w drugim obiegu. W latach 1977-1989 opublikowała ok. 500 tytułów, głównie beletrystykę polską i obcą oraz poezję,
a także rozprawy historyczne, wspomnienia, teksty polityczne. W niej także
ukazywały się zbiory wierszy: Czesława Miłosza, Wiktora Woroszylskiego,
Stanisława Barańczaka, Jarosława Marka Rymkiewicza, tomy prozy: Mariana i Kazimierza Brandysów, Igora Newerlego, Marka Nowakowskiego.
W Nowej ukazały się m.in. pierwsze wydania powieści „Kompleks Polski” i „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego (ta ostatnia była zarazem
największym bestsellerem w okresie podziemnej działalności wydawnictwa – sprzedano ok. 15 tys. egz.). Nowa drukowała też wiele przekładów,
m.in.: Orwella, Sołżenicyna, Sacharowa. Średni nakład w tamtych latach
wynosił 3000 egz. Firma po raz pierwszy ujawniła się jesienią 1988 roku,
kiedy odbyło się otwarte spotkanie (m.in. z udziałem Michnika i Boguty)
na Uniwersytecie Warszawskim. Po zniesieniu cenzury w 1989 roku założona została Fundacja Nowej.
W latach 1990-1992, kiedy rynek gwałtownie się rozwijał, oficyna nie
wydawała książek popularnych. Konkurencja wydawnictw zajmujących się
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tury 2016, jaką w tym okresie był Wrocław, zainaugurowano ogólnopolską
akcję promującą polską literaturę i czytelnictwo pod hasłem „Wybory Literackie”, wśród twórców klasycznych najbardziej popularny był Henryk
Sienkiewicz, a w gronie autorów współczesnych niepodzielnym ulubieńcem czytelniczej publiczności okazał się Andrzej Sapkowski, który zdobył
20,3 proc. wszystkich oddanych głosów. W trwającą przez półtora roku inicjatywę zaangażowało się ponad 80 tys. czytelników z całej Polski, którzy
podczas czterech edycji głosowali na ulubionych polskich literatów181.
Nakładem wydawnictwa Nowa ukazują się także książki innych polskich
autorów literatury fantastycznej i science-fiction, m.in.: Witolda Jabłońskiego, Marka Oramusa, Tomasza Kołodziejczaka, Jacka Rębacza, Marcina Wol
skiego. W bieżącej ofercie znajduje się ponad sto tytułów kilkudziesięciu autorów, choć ostatnie lata nie należały do okresów obfitujących w nowości.

[[181. „Triumf Sienkiewicza i Sapkowskiego”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 6 listopada 2015.
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literaturą ambitną była coraz większa, część osób z „podziemnego” składu
działała równolegle w innych przedsięwzięciach, nie wszystkie książki wydane na początku lat 90. były trafionymi pomysłami i w 1993 roku doszło
do kilku zmian. Nowa zmieniła formę prawną na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, część osób odeszło do innych firm lub założyło własne
wydawnictwa. Profil ulegał przeobrażeniom.
Szefem wydawnictwa został Mirosław Kowalski, znawca literatury fantasy, który przed 1989 rokiem pracował w Iskrach. Kowalski zapoczątkował serię „SuperNowa”, w której publikowana jest polskojęzyczna literatura fantasy i fantastyka.
Spółka ma wielu udziałowców, ale pakiet większościowy mają trzy osoby: Mirosław Kowalski, Grzegorz Boguta i Wojciech Płotek.
Wydawnictwo Nowa – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

2,5

4,1

5,0

4,0

4,5

4,6

4,1

4,0

9,4

6,1

2015
9,5
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0,8

1,3

1,8

1,6

1,4

1,5

1,2

1,2

3,0

1,7

2,4

Wydane tytuły

21
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15

21

18

31

13

17

17

12

12

Pierwsze wydania

10

11

11

8

5

12

1

3

3

5

3

Łączny nakład w mln egz.

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,4

0,1

0,4
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0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,4
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6

8

6

6

6

6

6

6

6

5
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02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 58
tel. (22) 620 40 13, 620 81 62, faks (22) 620 13 93
www.wydawnictwoamber.pl, e-mail kontakt@wydawnictwoamber.pl
Ogólne przychody Wydawnictwa Amber w 2015 roku spadły o 32 proc.
– z 12,32 mln do 8,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży książek wyniosły
7,28 mln zł, notując spadek o 36 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.
Nakładem Wydawnictwa Amber ukazało się 230 tytułów w łącznym nakładzie 800 tys. egz. Spadek wolumenu produkcji to efekt ograniczenia liczby
tytułów wprowadzonych do sprzedaży. To również główna przyczyna spadku przychodów wydawnictwa w omawianym okresie – w 2015 roku 40 proc.
wydanych pozycji stanowiły książki do kolorowania dla dorosłych, których
cena sprzedaży jest średnio o 40 proc. niższa od średniej ceny detalicznej
książek beletrystycznych. Jednocześnie ponad 80 proc. pozycji wydanych
przez oficynę w 2015 roku osiągnęło zysk operacyjny182.
Firma zakończyła rok z zyskiem netto 723 tys. zł, przy 715 tys. zł w roku
poprzednim. Kapitały własne na koniec 2015 roku wynosiły 4,62 mln zł.
Spółka zatrudniała 17 osób, jedną mniej niż rok wcześniej.
Wydawnictwo Amber od lat prowadzi konsekwentną politykę wydawniczą, skoncentrowaną na udziale w rynkowym main streamie, szybko
wprowadzając do katalogu publikacje z najpopularniejszych w danym momencie gatunków, nie rezygnując jednocześnie z tradycyjnych dla swojego wizerunku nurtów, jak powieści sensacyjne i kobiece bestsellerowych
autorów anglosaskich.
Bieżąca oferta wydawnictwa Amber podzielona jest na kilkanaście głównych działów: „Proza światowa”, „Powieść obyczajowa”, „Literacki kryminał”, „Sensacja”, „Literatura kobieca”, „Literatura erotyczna”, „Romans historyczny”, „Literatura dla młodych dorosłych (New Adult)”, „Literatura dla
młodzieży”, „Literatura dziecięca”, „J.R.R. Tolkien”, „Fantastyka, SF i Fantasy”, „Gwiezdne Wojny”, „Autobiografie: Moja Historia”, „Autobiografie:
Skrzywdzone”, „Historia”, „Kolorowanie dla dorosłych”, „Poradniki” czy
„Zdrowie”. Całości dopełniają tytuły wydane poza seriami.
W ostatnich latach za sprawą serii „New Adult” Amber dynamicznie
konkurował na rynku literatury dla młodych dorosłych, w ramach której wydawane są hity dla młodzieży, takich autorek jak: J. Lynn, Jasindy
Wilder, Jay Crownover czy Sandi Lynn. Kolejną udaną inwestycją wydawnictwa Amber było pozyskanie praw do polskiej edycji serii powieściowej
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Veroniki Roth, stanowiącej połączenie literatury młodzieżowej i fantastycznej. Amber wielokrotnie wznawiał wszystkie powieści jej autorstwa i publikował ekskluzywne wydania w jednym tomie. Przed premierą ekranizacji drugiej części cyklu oficyna wydała tom drugi serii w okładce filmowej
i przeprowadziła kampanię promocyjną z dystrybutorem filmu. Do końca
2015 roku wydawnictwo sprzedało ponad 200 tys. egz. książek z tego cyklu. W 2015 roku pisarka gościła w Polsce, spotkała się m.in. z czytelnikami w warszawskim Empiku. Jednym z ważniejszych wydarzeń 2016 roku
była premiera kinowej ekranizacji powieści „Wierna”, czyli trzeciego tomu
trylogii „Niezgodna” i jej rynkowe wydanie w okładce filmowej. Oficyna
kontynuowała wydawanie literatury obyczajowej dla młodych dorosłych,
m.in. lansując kolejne przeboje autorek takich jak Sandi Lynn.
Amber kilkakrotnie z sukcesem wznawiał ilustrowane edycje dzieł Tolkiena, w tym „Hobbita” sprzedanego w kilkudziesięciu tysiącach egz., co
z kolei stanowi efekt popularności premiery ostatniej części kinowej ekranizacji tej powieści mistrza fantasy.
Od 2012 roku wydawnictwo prowadzi konsekwentną rynkową ekspansję
w obszarze literatury erotycznej. Jeszcze w 2013 roku sprzedaż serii beletrystycznej „Osiemdziesiąt dni” przekroczyła poziom 100 tys. egz. W 2014 roku ukazały się kolejne światowe przeboje tego gatunku, w tym sześciotomowy cykl Jodi Ellen Malpas „Ten mężczyzna” i kolejna seria tej samej
autorki „Ta noc” (łącznie ponad 50 tys. egz.). W 2015 roku wydano kolejne
światowe przeboje tego gatunku swoich czołowych autorek (Jodi Ellen Malpes, Megan Maxwell), jednocześnie wprowadzając na rynek nową pisarkę
– M.S. Force, której „Trylogia Quantum” w krótkim czasie opanowała listy bestsellerów tej kategorii.
Od 2014 roku Amber z powodzeniem wydaje i wznawia literackie kryminały Simona Becketta (którego powieści sprzedał w ponad 230 tys. egz.)
oraz prozę światową, gdzie obok anglojęzycznych bestsellerów znalazły się
francuskie, niemieckie i szwedzkie.W 2015 roku nakładem wydawnictwa
ukazały się również dobrze przyjęte przez rynek literackie kryminały Sharon Bolton, jak również skandynawskich pisarzy, jak Kjell Eriksson czy Ninni Schulman. Do tego grona dołączył Islandczyk Ragnar Jonassson.
W 2015 roku nakładem wydawnictwa ukazały się kolejne pozycje autobiograficzne i biograficzne w seriach „Skrzywdzone” i „Moja historia”,
objętych patronatem Fundacji Dzieci Niczyje, Komitetu Ochrony Praw
Dziecka, Centrum Praw Kobiet i Feminoteki.
Wspomniana już aktywność Wydawnictwa Amber w obszarze książek do kolorowania dla dorosłych zaowocowała kilkunastoma edycjami,
w tym tytułów takich jak: „Piękne ogrody”, „Piękne kwiaty” czy „Kolorowanie na bezsenność”.

Historia
Wydawnictwo Amber powstało w lutym 1989 roku i było pierwszą prywatną firmą wydawniczą w Polsce. Błyskawiczny sukces z tego pierwszego okresu zawdzięcza wprowadzonej wówczas na rynek klasyce światowej
literatury sensacyjnej i SF. Na początku lat 90. oficynie udało się pozyskać
prawa do utworów wielu amerykańskich klasyków powieści sensacyjnej.
Firma została założona przez Zbigniewa Fonioka, pracownika naukowego Zakładu Aparatury Mikrofalowej Polskiej Akademii Nauk, i Dariusza
Chojnackiego, grafika.
Amber powstał z entuzjazmu dwóch młodych miłośników i znawców fantastyki – Zbigniewa Fonioka i Dariusza Chojnackiego. Bez kapitału, bez
kredytu, bez siedziby, bez doradców prawnych i ekonomicznych. Bez doświadczenia, bez wzorców do naśladowania. Mieli tylko 5000 pożyczonych
dolarów, dziesięcioletniego fiata i pełne przekonanie, że musi się udać. Chcieli
dać polskiemu czytelnikowi to, co czytał cały świat. W lipcu 1989 roku wydali pierwszą książkę w nakładzie 320 tys. egzemplarzy183.
W pierwszym roku istnienia oficyny ukazały się trzy tytuły w łącznym
nakładzie 870 tys. egz. Od 1992 roku Amberem kieruje małżeństwo Zbigniew Foniok i Małgorzata Cebo-Foniok, tłumaczka i krytyk literatury
francuskiej, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia
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Natomiast w kategorii poradników i rozwoju osobistego Amber wydał
kilka pozycji z coraz popularniejszej tematyki „mindfulness”.
Katalog wzbogaciły również istotne pozycje z literatury obyczajowej.
Przykładowo w odpowiedzi na rosnącą popularność „kociego” gatunku
w literaturze wydawnictwo przygotowało serię powieści o kotach („Alfie,
kot wielorodzinny”).
Od 2012 roku firma konsekwentnie rozbudowuje ofertę publikacji cyfrowych. Obecnie 80 proc. premier ukazuje się jednocześnie w formie
drukowanej i elektronicznej. W 2014 roku oferta cyfrowa powiększyła się
o 108 pozycji, do 350 tytułów. W kolejnym roku wydano ok. 70 cyfrowych
tytułów, a oferta wydawnictwa zwiększyła się do blisko 420 pozycji. Przychody ze sprzedaży e-booków oficyny w 2015 roku wyniosły 336,9 tys. zł
(252,6 tys. zł w 2014 roku).
W zakresie dystrybucji oferty tradycyjnej Amber współpracuje z grupą
kilkunastu podmiotów, w tym z: Empikiem, Matrasem, OSDW Azymut,
Firmą Księgarską Olesiejuk i Platonem.

[[183. Za: www.wydawnictwoamber.pl/o-wydawnictwie.
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Tłumaczy Polskich. Wydawnictwo jako pierwsze wprowadziło na polski
rynek autorów najlepszych powieści sensacyjnych świata, fantastyki, horroru i powieści dla kobiet, m.in.: Roberta Ludluma, Fredericka Forsytha,
Kena Folletta, Thomasa Harrisa, Jacka Higginsa, Stephena Kinga, Deana
Koontza, Danielle Steel, Ursulę Le Guin, Andre Nortona.
W 2014 roku wydawnictwo Amber obchodziło 25-lecie istnienia. Przez
ćwierć wieku opracowano 7400 tytułów sprzedanych w 56 mln egz.,
w 52 seriach.
Program wydawniczy oficyny tworzą jej właściciele: Małgorzata CeboFoniok i Zbigniew Foniok, a Małgorzata Cebo-Foniok wybiera książki przeznaczone do edycji, tworzy serie, opracowuje ich formę graficzną, projektuje
okładki, pisze teksty reklamowe. Najważniejsze projekty prowadzi sama.
W 2015 roku firma przeprowadziła się do nowej siedziby.
Amber – najważniejsze dane
Lata

324

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

18,6

18,4

17,6

19,0

17,7

19,3

15,4

13,1

12,7

12,7

2015
8,4

Sprzedaż książek w mln USD

5,7

5,9

6,4

7,9

5,7

6,4

4,5

4,0

4,0

3,6

2,2

Zysk netto w mln zł

1,1

4,3

1,9

1,9

1,0

0,1

−2,0

−0,3

−0,1

0,7

0,7

Kapitały własne w mln zł

11,7

11,8

9,4

9,5

8,0

8,0

5,7

5,4

5,3

3,9

4,6
230

Wydane tytuły

293

240

228

257

246

233

228

209

198

275

Pierwsze wydania

236

160

176

175

172

169

155

120

139

115

bd

Łączny nakład w mln zł

2,2

2,2

1,4

1,2

1,3

1,2

1,5

1,5

1,0

1,2

0,8

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

2,1

2,0

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

bd

Pracownicy etatowi

42

39

37

37

34

30

18

19

18

18

17

02-953 Warszawa, ul. Kosiarzy 37/53
tel. (22) 252 47 52
www.wilekalitera.pl, e-mail wydawnictwo@wielkalitera.pl
W 2015 roku przychody ze sprzedaży wydawnictwa Wielka Litera wzrosły
o blisko 14 proc., z 6,22 mln do 7,06 mln zł. Opublikowano 27 tytułów (wyłącznie nowości), siedem mniej niż rok wcześniej. Wszystkie tytuły ukazują się jednocześnie w wersji drukowanej i cyfrowej. Firma zanotowała zysk
netto w wysokości 395 tys. zł, wobec 594 tys. zł rok wcześniej. Kapitały własne firmy na koniec 2015 roku wyniosły 3,48 mln zł.
Firma nie zatrudnia pracowników etatowych. W 2015 roku w oparciu o umowy cywilno-prawne prace na rzecz wydawnictwa wykonywało 116 osób.
Oferta wydawnictwa Wielka Litera to przede wszystkim beletrystyka
i literatura faktu. W strukturze przychodów dominuje ta druga, która
odpowiada za ok. 55 proc. realizowanej sprzedaży. Wśród autorów wydawnictwa są m.in.: Jerzy Pilch, Eustachy Rylski, Inga Iwasiów, Janusz
L. Wiśniewski, Marcin Meller, Artur Domosławski, Marek Bieńczyk,
Igor Janke, Magdalena Grochowska, Paulina Holtz, Anna Dziewit-Meller. Czołowi autorzy zagraniczni to z kolei: Sylvia Day, Margaret Atwood, Elizabeth Strout.
Książki ukazują się m.in. w następujących seriach: „Czytelnia Polska”, „Reportaże”, „Strefa Reportażu”, a także „Dotyk Crossa” i „Love
Flowers” – obie autorstwa Sylvii Day, najpopularniejszej autorki wydawnictwa.

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Wielka Litera Sp. z o.o.

Historia
Wydawnictwo Wielka Litera istnieje od 2011 roku. Oficyna działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej udziałowcami są: Paweł Szwed
– były długoletni dyrektor wydawniczy i redaktor naczelny wydawnictwa Świat Książki oraz Tomasz Dąbrowski, znany producent telewizyjny,
który w swoim dorobku ma show Kuby Wojewódzkiego czy też programy
„Mała czarna” i „Galileo”. W przeszłości był również wydawcą czasopism
„Brum” i „Plastic”.
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Wielka Litera – najważniejsze dane
2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

3,50

5,7

6,2

2015
7,1

Sprzedaż książek w mln USD

1,1

1,7

1,7

1,8

Zysk netto w mln zł

0,6

1,9

0,6

0,4

Kapitały własne w mln zł

0,6

2,5

3,1

3,5

Wydane tytuły

21

34

34

27

Pierwsze wydania

21

32

27

27

30-324 Kraków, ul. Szwedzka 38
tel./faks (12) 260 32 40, (12) 260 32 90, (12) 260 34 50
www.bialykruk.pl, e-mail biuro@bialykruk.pl
Przychody wydawnictwa Biały Kruk w 2015 roku wyniosły 6,19 mln zł,
wzrosły o 17 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Rok spółka zakończyła zyskiem netto 134 tys. zł. Na koniec 2015 roku kapitały własne firmy
wynosiły 7,64 mln zł.
Wydawnictwo Biały Kruk specjalizuje się w publikacjach patriotycznych
i religijnych. Dużą wagę przywiązuje również do promocji polskich autorów i fotografów. Wydawnictwo jest jednym z liderów segmentu publikacji
albumowych. Firma zajmuje czołową w skali światowej pozycję wśród oficyn zajmujących się publikacjami dotyczącymi Jana Pawła II i jego pontyfikatu. W tej ofercie dominują pozycje albumowe ze zdjęciami papieskich
fotografów: Adama Bujaka z Krakowa i Arturo Mariego z Rzymu.
W katalogu wydawnictwa czołowe role odgrywają autorzy tacy jak: Jan
Paweł II, Adam Bujak, prof. Andrzej Nowak, prof. Krzysztof Szczerski,
ks. prof. Dariusz Oko, Waldemar Bzura, ks. prof. Waldemar Chrostowski,
Martyna Deszczyńska, Robert Kościelny, Antoni Macierewicz, Arturo Mari, prof. Krzysztof Ożóg, Leszek Sosnowski, Janusz Szewczak.
Wydawnictwo realizuje produkcję książkową w kilku językach – oprócz
polskiego także po: niemiecku, angielsku, włosku, francusku, ale i po węgiersku, hiszpańsku czy rosyjsku.
Od 2002 roku wydawnictwo prowadzi także produkcję filmową, której
efektem są m.in.: „Dar Bożego Miłosierdzia” – ilustrujący życie, posłannictwo i kult św. Siostry Faustyny, „Przyjaciel Boga” – obrazujący 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II, „Dzieci Lednicy” – o spotkaniach modlitewnych
młodzieży na Lednicy czy „Polska wyglądałaby inaczej…” – dotyczący katastrofy lotniczej w Smoleńsku w 2010 roku.
Firma prowadzi także pozawydawniczą działalność, koncentrującą się
na organizacji wystaw fotograficznych, przede wszystkim dedykowanych
osobie i pontyfikatowi Jana Pawła II, w Polsce i za granicą (m.in. we Francji czy Meksyku).
Oficyna jest wydawcą periodyku „Miesięcznik Kulturalny WPIS – Wiara, Patriotyzm i Sztuka”.
Wysoki poziom edytorski albumów i innego rodzaju publikacji przyniósł
wydawnictwu wiele nagród i wyróżnień. „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”
przyznał publikacji „Dzieje Polski. Tom I do 1202” Andrzeja Nowaka (Biały Kruk) tytuł Książki 2015 roku. Wydawnictwo jest także laureatem m.in.

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Biały Kruk Sp. z o. o.
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nagród: Wydawca Dziesięciolecia 2001-2010, Lider Europy, Lider Małopolski i Gepard Biznesu, wielokrotnym zdobywcą Feniksa oraz tytułów Książka Miesiąca i Książka roku. W 2011 roku Biały Kruk uhonorowany został
prestiżową nagrodą środowisk katolickich Totus w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”. To rezultat ponad 120 wydanych publikacji poświęconych postaci Papieża-Polaka.
Strona internetowa wydawnictwa pełni także funkcję religijnej księgarni internetowej.

Historia
Wydawnictwo Biały Kruk istnieje od 1996 roku. Jego założycielem jest
Leszek Sosnowski. Dotychczas nakładem krakowskiego edytora ukazało
się ponad 300 tytułów. Założyciel firmy jest niezwykle barwną postacią –
dziennikarz, fotografik, krytyk i działacz filmowy. Przez 16 lat prowadził
największy w Europie filmowy klub dyskusyjny „Kinematograf”. Leszek
Sosnowski jest też autorem kilku książek o filmie, scenariuszy oraz blisko
stu haseł do „Encyklopedii kina”. W młodości grał w piłkę nożną w klubie
Cracovia, którego kibicem jest do dziś. Jako wydawca rozpoczynał pracę
w Austrii. Obecnie prowadzi firmę wspólnie z żoną Jolantą.
Głównymi udziałowcami firmy są: Leszek Sosnowski (66,4 proc.), Adam
Sosnowski (21,4 proc.), Jolanta Sosnowska (10,7 proc.).
Biały Kruk – najważniejsze dane
Lata
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

19,5

16,9

12,5

14,7

14,3

7,0

6,1

4,4

4,7

5,3

2015
6,2

Sprzedaż książek w mln USD

6,0

5,5

4,5

6,1

4,6

2,3

1,8

1,3

1,5

1,5

1,6
bd

Wydane tytuły

39

29

30

35

35

37

bd

bd

bd

bd

Pierwsze wydania

32

18

19

18

17

17

bd

bd

bd

bd

bd

Łączny nakład w mln egz.

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

bd

bd

bd

bd

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

bd

bd

bd

bd

bd

Pracownicy etatowi

20

18

19

19

19

19

19

19

19

20

20

00-344 Warszawa, ul. Dobra 28
tel. (22) 635 83 44, faks (22) 827 41 94
www.arkady.com.pl, e-mail arkady@arkady.com.pl
Przychody Wydawnictwa Arkady ze sprzedaży książek w 2015 roku wzrosły o blisko 9 proc., z 5,6 mln do 6,08 mln zł. Nakładem oficyny ukazało
się 105 tytułów, przy 88 w 2014 roku. Do sprzedaży wprowadzono 37 nowości – o 5 mniej niż w 2014 roku. Łączny wydrukowany nakład przekroczył poziom 329 tys. egz. wobec 315 tys. egz. w 2014 roku. Spółka miała dodatni wynik netto, w wysokości 409 tys. zł. Rok wcześniej było to
612 tys. zł. W ostatnich latach zatrudnienie w firmie utrzymuje się na poziomie 14 osób.
Od lat dominującą pozycję w ofercie Arkad zajmują edycje albumowe.
Ważną rolę odgrywają także publikacje naukowe z zakresu: humanistyki,
nauk ścisłych i technicznych, książki popularnonaukowe, poradniki, podręczniki i teksty pomocnicze dla szkół wyższych. Ostatnie lata to także
okres konsekwentnego rozwoju oferty lżejszych publikacji dla hobbystów,
jak również publikacji dla dzieci i młodzieży.
W 2015 roku struktura sprzedaży prezentowała się następująco: sztuka
i architektura (32,4 proc.), książki dla dzieci i młodzieży (29,8 proc.), poradniki (24,3 proc.), budownictwo (2,7 proc.). Na pozostałe tytuły przypadło 10,8 proc. zrealizowanych przychodów.
Jedną z najbardziej znanych serii wydawnictwa jest wielotomowa „Sztuka Świata”, najobszerniejsza historia sztuki powszechnej. W 2013 roku wraz
z premierą 18. tomu wydawnictwo zakończyło jej edycję po 24 latach od
inauguracji prac nad serią. Nakładem oficyny ukazały się także publikacje towarzyszące: „Wielki Atlas Encyklopedyczny. Sztuka Świata” i „Sztuka Świata. Najwybitniejsze dzieła malarstwa”. W latach 2010-2012 Arkady
wprowadziły na rynek dziesięciotomową serię „Wielka Historia Sztuki”.
W kolejnym roku ukazały się dwa pierwsze tomy z nowej serii prezentującej „Skarby sztuki” w polskich muzeach narodowych: „Skarby sztuki
Muzeum Narodowe w Warszawie” i „Skarby sztuki Muzeum Narodowe
w Szczecinie”.
Jedną z ważniejszych nowości Arkad 2015 roku była publikacja „Drezno”
z luksusowej serii „Arcydzieła malarstwa”. Wydarzeniem godnym podkreślenia było również nowe wydanie „Arcydzieł malarstwa polskiego” autorstwa prof. Marii Poprzęckiej. Za sprawą publikacji „Późny barok, rokoko
i klasycyzm” swojej kontynuacji doczekała się także seria „Sztuka Polska”.
Oficyna kontynuowała prace nad cyklem albumów „Skarby Sztuki”.

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku
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Od 2014 roku Arkady z powodzeniem rozwijają ofertę skierowaną do
młodszych czytelników, w tym serie wydawnicze „Minecraft” oraz „Artur i Zapomniane Księgi”. Podążając za rynkową modą, w 2015 roku firma efektywnie wprowadziła do sprzedaży także kilka tytułów tzw. kolorowanek.
W 2015 roku wśród tytułów z oferty wydawnictwa najwyższą sprzedaż
zanotowały: „Polska. Polsko – angielski przewodnik po zabytkach i przyrodzie” oraz „Historia architektury”, która kontynuuje cykl obszernych opracowań różnych dziedzin sztuki i kultury. Z książek o bardziej masowym
charakterze dobre wyniki sprzedaży notowały: „Przewodnik po fotografii współczesnej”, „Kopiowanie obrazów” i kolejny tom w serii monografii
wielkich artystów zatytułowany „Picasso”.
Wydana nakładem Arkad publikacja „Historia książki” otrzymała Nagrodę Specjalną za 2015 Rok, przyznawaną przez redakcję „Magazynu literackiego KSIĄŻKI”.
Głównym kanałem dystrybucji Arkad są hurtownie, w tym własna firma dystrybucyjna Dobra 28. W 2015 roku udział tego kanału dystrybucji
w sprzedaży wyniósł ponad 88 proc. Pozostałe przychody przypadły na
podmioty hurtowe (m.in. Codex, Lux Promocja, Progresja, MC2) i księgarnie indywidualne, obsługiwane przez dział handlowy Arkad oraz sprzedaż
internetową za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Niewielki
udział w przychodach miała także sprzedaż w stacjonarnej księgarni firmowej wydawnictwa, zlokalizowanej w jego siedzibie.

Historia
Oficyna powstała w maju 1957 roku w wyniku fuzji wydawnictwa Budownictwo i Architektura (wcześniej redakcja w Państwowych Wydawnictwach
Technicznych – obecnie WNT – a od 1954 roku działająca samodzielnie)
z istniejącą od 1953 roku oficyną Sztuka. Pierwszym redaktorem naczelnym był Tadeusz Filipczak. Po jego śmierci w 1966 roku funkcję tę przez
wiele lat sprawował Eugeniusz Piliszek. We wrześniu 1992 roku wydawnictwo zostało przekształcone w spółkę pracowniczą. Prezesem zarządu
i dyrektorem została Janina Krysiak, która sprawuje tę funkcję do dzisiaj.
Redaktorem naczelnym jest Elżbieta Leszczyńska.
Początkowo wydawnictwo koncentrowało się na fachowych publikacjach z zakresu budownictwa i sztuk plastycznych. Monumentalną pracą, nad którą pracował ponad stuosobowy zespół, była siedemnastotomowa monografia „Budownictwo betonowe”; wspomnieć też należy wydany
w milionowym nakładzie poradnik R. Gööcka „Zrób to sam”. Z czasem
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Arkady – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

8,8

9,6

10,6

9,9

7,6

9,1

7,5

6,3

6,1

5,6

2015
6,1

Sprzedaż książek w mln USD

2,7

3,2

3,8

4,1

2,5

3,0

2,2

1,9

1,9

1,6

1,5

Zysk netto w mln zł

0,2

0,4

0,7

bd

bd

0,4

bd

bd

bd

0,6

0,4

Kapitały własne w mln zł

10,6

10,8

11,3

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Wydane tytuły

98

103

135

140

95

101

89

78

82

105

88

Pierwsze wydania

44

41

77

55

31

51

44

39

34

42

37

Łączny nakład w mln egz.

0,2

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

Pracownicy etatowi

20

18

18

16

16

16

15

15

14

14

14

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

profil poszerzył się o edycje albumowe i leksykony o sztuce, które dziś dominują. Przypomnieć tu trzeba międzynarodową serię „W Kręgu Sztuki”
(ok. 30 tytułów), która ukazywała się w czterech wersjach językowych oraz
kilkutomowy cykl „Dzieje Sztuki w Polsce”. Znaczącym osiągnięciem było
bibliofilskie wydanie faksymile „Codex Aureus Gnesnensis”, a także albumowa edycja „Pana Tadeusza”.
W 1991 roku w Arkadach rozpoczął się proces prywatyzacji (organem
założycielskim było Ministerstwo Kultury). Firma jest spółką pracowniczą
od września 1992 roku, przystąpiło do niej 54 ówczesnych pracowników.
W 2003 roku powstały dwie związane kapitałowo z Arkadami spółki:
Dobra 28 oraz Lider, które zastąpiły rozproszonych odbiorców hurtowych.
Od końca 2007 roku oficyna posiada 66 proc. udziałów w Dobrej 28, reszta
należy do prezes wydawnictwa, Janiny Krysiak.
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Grupa Wydawnicza Harmonia
80-172 Gdańsk, ul. Morenowa 109
tel. (58) 348 09 50, 58 348 09 51, faks (58) 348 09 00
www.harmonia.edu.pl, e-mail harmonia@harmonia.edu.pl
W 2015 roku przychody ze sprzedaży książek Grupy Wydawniczej Harmonia wzrosły o 9 proc., z 5,3 do 5,8 mln zł. Do sprzedaży wprowadzono 155 tytułów, czyli 13 więcej niż w roku poprzednim, w tym 89 nowości
(80 w 2014 roku). Łączny nakład nieznacznie przekroczył poziom 430 tys.
egz., a sprzedaż 420 tys. egz. Firma zatrudnia 15 osób.
W skład Grupy Wydawniczej Harmonia wchodzą edukacyjne Wydawnictwo Harmonia, publikująca książki naukowe Harmonia Universalis,
a także ogólnotematyczne Wydawnictwo Józef Częścik.
W ofercie dostępne są publikacje z takich dziedzin jak: nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, terapia pedagogiczna, logopedia, dysleksja, wspomaganie rozwoju dziecka zarówno pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego, pedagogika. W katalogu można znaleźć także ponad 100 pozycji
o profilu edukacyjnym, jednak wydawnictwo świadomie nie rozwija dynamicznie oferty podręcznikowej.
W bieżącej ofercie dostępnych jest ok. 2500 publikacji tłumaczonych
i polskich.
Grupa notuje dynamiczny rozwój oferty Harmonii Universalis w oparciu o publikacje naukowe wydawane na zagranicznych licencjach. Podmiot
istnieje od 2010 roku, jako spółka-córka Wydawnictwa Harmonia. Jego istnienie jest podyktowane chęcią rozszerzenia grona czytelników na środowiska akademickie oraz wspierania i szerzenia nauki. Harmonia Universalis
pragnie skupić wokół siebie polskich naukowców zajmujących się logopedią,
terapią oraz pedagogiką. Robi to, aby jeszcze rzetelniej wypełniać postawione
sobie cele, które zawierają się w haśle „W trosce o harmonijny rozwój dzieci…”. Ma bowiem świadomość, że gruntowne wykształcenie jest podstawą
przyszłej pracy zawodowej, a więc również skutecznego wychowania i nauczania dzieci, a także ich terapii184.
Młodsza z działających w ramach grupy oficyn, to wydawnictwo Józef
Częścik. Oficyna działa od 2013 roku, publikuje książki z zakresu historii,
socjologii i polityki. W bieżącej ofercie dostępnych jest 650 tytułów książkowych i pomocy dydaktycznych.
W dorobku Grupy znajduje się kilkadziesiąt tytułów, które od kilku czy
nawet kilkunastu lat notują równą, wysoką sprzedaż. Sztandarowym przy[[184. Rozmowa z Józefem Częścikiem, właścicielem Grupy Wydawniczej Harmonia, „Biblioteka Analiz” nr 6/2013.
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Historia
Wydawnictwo Harmonia powstało w 1993 roku. Jego założycielem i właścicielem jest Józef Częścik, autor popularnych publikacji z zakresu gramatyki
i ortografii. Początkowo firma miała profil ogólnoedukacyjny, który w miarę
upływu czasu uległ specjalizacji. W Cieplewie k. Pruszcza Gdańskiego przy ul.
Przemysłowej 11 przez wiele lat mieściło się należące do firmy centrum logistyczne wraz z magazynem wysokiego składowania o powierzchni 600 mkw.
W kompleksie zlokalizowano również wysyłkownię z pakowalnią.
W 2013 roku rozpoczął się nowy etap w rozwoju struktur Grupy Wydawniczej Harmonia. Na potrzeby coraz większej sprzedaży hurtowej i logistyki całej grupy został utworzony nowy podmiot – Harmonia Dystrybucja,
który przejął zarządzanie sprzedażą. Zmiana ta miała swoje dalsze konsekwencje inwestycyjne. W 2014 roku rozpoczęto realizację dwóch dużych
inwestycji – rozbudowy centrum logistycznego i zakupu nowej siedziby.
Rozbudowa centrum skutkowała otwarciem, w pierwszej połowie 2015 roku, kolejnego magazynu na blisko 1300 miejsc paletowych.
Od połowy 2015 roku wydawnictwo funkcjonuje w nowej siedzibie, zlokalizowanej przy ul. Morenowej 109 w Gdańsku, co pozwoliło na rozwój
redakcji i działu sprzedaży oraz przeprowadzenie modernizacji systemów
teleinformatycznych.

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

kładem jest „Gramatyka, co z głowy nie umyka”, dostępna w ofercie od początku istnienia firmy, której łączna sprzedaż przekroczyła 180 tys. egz.
Ponad połowę przychodów firma realizuje dzięki współpracy z kilkunastoma dystrybutorami, wśród których są m.in.: Azymut, Moje Bambino,
Wikr, Edukacyjna.pl, Nowa Szkoła, Seventh Sea czy Alkama. Za pośrednictwem Azymutu oferta dociera do salonów sieci Empik.
Nieco ponad 25 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży internetowej, realizowanej bezpośrednio do klientów, wśród których są: szkoły, poradnie, ośrodki edukacyjne, stowarzyszenia oraz osoby prywatne. Natomiast ok. 10 proc.
udziału ma sprzedaż do księgarń i mniejszych odbiorców hurtowych.

Wydawnictwo Harmonia – najważniejsze dane
Lata

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł
Sprzedaż książek w mln USD

2,6
0,8

3,1
1,0

3,9
1,2

4,6
1,4

4,7
1,5

5,3
1,5

5,5
1,4

Wydane tytuły

102

125

122

167

148

142

155

Pierwsze wydania
Łączny nakład w mln egz.
Liczba sprzedanych egz. (w mln)
Pracownicy etatowi

52
0,3
0,2
11

90
0,4
0,3
13

65
0,4
0,3
13

104
0,5
0,3
15

98
0,5
0,4
15

80
0,4
0,4
15

89
0,4
0,4
15
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Difin S.A.
00-768 Warszawa, ul. Kostrzewskiego 1
tel. (22) 851 45 61, faks (22) 841 98 91
www.difin.pl, www.ksiegarniasgh.pl
e-mail maria.adamska@difin.pl
Przychody wydawnictwa Difin ze sprzedaży książek w 2015 roku spadły
o 7 proc., z 4 mln do 3,7 mln zł. Firma po raz kolejny zredukowała ofertę – ukazało się 167 tytułów wobec 181 pozycji wydanych rok wcześniej
i 232 tytułach opublikowanych w 2013 roku. Firma zanotowała dodatni
wynik finansowy w wysokości ok. 200 tys. zł, wobec zysku 500 tys. zł w roku poprzednim. Zatrudnienie w firmie utrzymało się na poziomie 20 pracowników.
Publikowane dane dotyczą łącznej działalności firm Difin S.A. oraz PCB
Difin i Müller – wydawcy fachowych czasopism. W ofercie dominują publikacje z zakresu: zarządzania (także zarządzania bezpieczeństwem), prawa,
rachunkowości, ekonomii, choć istotną rolę odgrywają także podręczniki
skierowane do szkół ponadgimnazjalnych do nauki przedmiotów zawodowych oraz podręczniki akademickie.
W każdym roku ok. 95 proc. publikacji wydawnictwa trafia do ogólnopolskiej dystrybucji, a pozostała część stanowiła produkcję na zlecenie.
Wydawnictwo rozwija ofertę cyfrową, która w 2015 roku powiększyła się
o 60 pozycji.
Blisko 80 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży publikacji naukowych i edukacyjnych. W katalogu dostępne są także: poradniki podatkowe, komentarze prawne, słowniki, leksykony.
Pod względem efektywności kanałów sprzedaży największy udział
w przychodach firmy ma sprzedaż za pośrednictwem hurtowni, na którą
przypada ok. 60 proc. realizowanych obrotów. Natomiast 40 proc. sprzedaży wydawnictwo realizuje we współpracy z księgarniami stacjonarnymi
oraz internetowymi.

Historia
Wydawnictwo Difin istnieje od 1991 roku. Oprócz oferty książkowej oficyna prowadzi także aktywną produkcję w obszarze czasopisma dla przedsiębiorców, będące cenionym źródłem profesjonalnej i wiarygodnej informacji z zakresu podatków, ubezpieczeń, prawa i bankowości. Firma świadczy
również usługi wydawnicze dla podmiotów zewnętrznych.
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Difin – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

5,5

5,6

5,8

5,9

6,0

6,0

6,1

6,0

4,3

4,0

2015
3,7

Sprzedaż książek w mln USD

1,7

1,8

2,1

2,5

1,9

2,0

1,8

1,8

1,4

1,1

1,0
0,2

Zysk netto w mln zł

0,4

0,3

0,6

0,0

0,4

0,5

0,3

bd

0,5

0,5

Kapitały własne w mln zł

2,0

2,2

2,5

2,5

2,9

3,4

3,7

bd

3,6

3,6

3,8

Wydane tytuły

89

108

142

131

184

189

205

187

232

181

167

Pierwsze wydania

80

93

137

117

175

176

185

177

218

181

165

Pracownicy etatowi

20

13

22

22

22

22

22

19

20

20

20

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Pod adresami www.Ksiegarniasgh.pl oraz www.ksiegarnia.difin.pl Difin
prowadzi również księgarnię internetową.
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Wydawnictwo Bukowy Las Sp. z o.o.
53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5/76
tel. (71) 794 94 95, tel./faks (71) 794 82 32
www.bukowylas.pl, e-mail biuro@bukowylas.pl
Przychody wydawnictwa Bukowy Las w 2015 roku wyniosły 3,74 mln zł,
wobec 6,9 mln zł rok wcześniej i 3,80 mln zł w 2013 roku. Z wyjątkiem
2013 roku, który zakończył się minimalną stratą w wysokości 6 tys. zł, firma notuje dodatni wynik finansowy. W 2014 roku miała 536 tys. zł zysku,
a w 2015 – 491 tys. zł.
Oferta wydawnictwa dzieli się na cztery kategorie: dla dorosłych (powieści obyczajowe, sensacyjne, historyczne, kryminały), dla dzieci, dla młodzieży (powieści dla dziewcząt, proza młodzieżowa z gatunku paranormal, powieści dla młodzieży z elementami thrillera i romansu) i literatura
faktu (biografie, autobiografie, leksykony tematyczne, książki o historii
XX wieku).
Publikacje ukazują się w 25 seriach wydawniczych (m.in. „Ognista”,
„Monster High”, „Pragnienie”, „Józefina”, „Ever After High”, „Córki”,
„Impersjoniści”, „Irene Adler”, „Kochaj i Gotuj”, „Kuchnia i Dieta”, „Arsenał”, „Arsenał Mały”, „Muzycy”, „Blask”, „Moda”, „Misja 100”), a także
poza nimi.
Wśród największych bestsellerów ostatnich lat znajdują się powieści Johna Greena („Gwiazd naszych wina” oraz „Papierowe miasta”), a także poradnikowe publikacje „Dieta bez pszenicy. Jak pozbyć się pszennego brzucha i być zdrowym” Williama Davisa oraz „Kuchnia polska bez pszenicy.
Ponad 300 sprawdzonych domowych przepisów” Marty Szloser i Wandy
Gąsiorowskiej.
Wyłącznym dystrybutorem publikacji wydawnictwa jest Firma Księgarska Olesiejuk.

Historia
Wydawnictwo Bukowy Las rozpoczęło działalność w kwietniu 2010 roku. Oficynę stworzył zespół złożony z osób, które kilka miesięcy wcześniej rozstały się z Grupą Publicat: były szef Wydawnictwa Dolnośląskiego
i Książnicy Janusz Arsłanowow, Małgorzata Wróblewska – dyrektor programowy obydwu oficyn, Elżbieta Kaczorowska – kierownik wydawniczy
w Wydawnictwie Dolnośląskim i Krystyna Węglińska – sekretarz redak-
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Bukowy Las – najważniejsze dane
2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

0,7

2,9

3,8

4,1

6,9

2015
3,7

Sprzedaż książek w mln USD

0,2

0,9

1,2

1,3

1,9

0,9

Zysk netto w mln zł

0,1

0,5

0,1

0,0

0,5

0,5

Kapitały własne w mln zł

0,1

0,6

0,7

0,7

1,3

1,4

Wydane tytuły

9

33

51

53

bd

bd

Pierwsze wydania

9

25

29

32

bd

bd

Pracownicy etatowi

5

5

5

5

5

5

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

cji w tej oficynie. W debiutanckim roku zaprezentowano 9 pozycji, które
wydrukowano w 64 tys. egz.
Od 2013 roku Bukowy Las jest także właścicielem innej uznanej na rynku marki wydawniczej wydawnictwa Świat Książki.
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Wydawnictwo Marginesy Sp. z o.o.
01-540 Warszawa, ul. Forteczna 1a
tel./faks (22) 839 91 27
www.marginesy.com.pl, e-mail marginesy@marginesy.com.pl
W 2015 roku przychody ze sprzedaży książek wydawnictwa Marginesy
spadły o 16 proc. w stosunku do 2014 roku i wyniosły 3,48 mln zł. Wcześniej przez kilka lat firma stale notowała wzrosty sprzedaży. W 2015 roku
wydano 41 nowych tytułów, a oferta wydawnictwa wzrosła do 100 pozycji.
Firma zatrudnia 11 osób.
Obecnie niemal wszystkie tytuły ukazują się jednocześnie w formacie
papierowym i elektronicznym. Sprzedaż publikacji elektronicznych generuje ok. 4 proc. rocznych przychodów firmy.
2013 rok firma zakończyła ze stratą netto w wysokości 1,21 mln zł i ujemnymi kapitałami własnymi na poziomie 1,16 mln zł. W kolejnym roku firma zanotowała ujemny wynik netto w wysokości 60 tys. zł, a jej kapitały własne wyniosły 776 tys. zł. 2015 rok oficyna zakończyła dodatnim wynikiem finansowym
w wysokości blisko 6000 zł. Kapitały własne firmy wzrosły do 782,7 tys. zł.
W ofercie dominuje literatura faktu, reprezentowana przede wszystkim
przez publikacje biograficzne i autobiograficzne. Ważne miejsce w katalogu
mają także pozycje beletrystyczne, a nawet książka dziecięco-młodzieżowa.
Największym wizerunkowym i artystycznym osiągnięciem w dorobku
wydawnictwa Marginesy było wypromowanie na polskim rynku twórczości katalońskiego pisarza Jaume Cabré. W 2014 roku najlepiej sprzedające
się tytuły oficyny to: biografia „Dymna” autorstwa Krystyny Baniewicz oraz
powieść „Głosy Pamano” Jaume Cabré. W 2015 roku w grupie tej znalazły
się: „Jaśnie pan” Jaume Cabré oraz „Gaudi” Gijs van Hensbergen, a także
identycznie jak rok wcześniej „Dymna” Krystyny Baniewicz.
W maju 2016 roku w sprzedaży pojawiła się czwarta powieść katalońskiego pisarza, zatytułowana „Cień eunucha”, a autor odwiedził Polskę,
spotykając się z czytelnikami w ramach organizowanego przez sieć salonów Empik Międzynarodowego Festiwalu Literatury Apostrof.
Do grona najważniejszych partnerów handlowych firmy należą: FK Olesiejuk, Ateneum, Platon. Firma współpracuje bezpośrednio z czołowymi
sieciami detalicznymi.

Historia
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Wydawnictwo Marginesy rozpoczęło działalność na początku 2009 roku. Jego założycielką jest Hanna Grudzińska, w przeszłości przez wiele lat

Wydawnictwo Marginesy – najważniejsze dane
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

0,1

0,5

1,6

2,1

3,9

4,2

3,5

Sprzedaż książek w mln USD

0,1

0,2

0,5

0,6

1,2

1,2

0,9

Zysk netto w mln zł

bd

bd

bd

bd

−1,2

−0,1

0,0

Kapitały własne w mln zł

bd

bd

bd

bd

−1,2

0,8

0,8

Wydane tytuły

2

4

11

20

37

64

100

Pierwsze wydania

2

2

7

9

17

29

41

Pracownicy etatowi

1

1

2

2

2

11

11
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związana z działem promocji wydawnictwa Muza. Oficyna zadebiutowała
książką „Wspomnienia z niepamięci” Gustawa Holoubka, która ukazała się
rok po śmierci wybitnego aktora. Wkrótce na rynek trafiły kolejne publikacje − „Nasierowska. Fotobiografia” Zofii Turowskiej, „Mała matura” Janusza Majewskiego, „Chris Niedenthal. Zawód: fotograf”, „Burzliwe życie
tancerki” Krystyny Mazurówny, które dla oferty Marginesów wyznaczyły wyraźny trend na przyszłość i świadczyły o oryginalności edytorskich
propozycji tej młodej oficyny.
Od 2013 roku udziałowcem spółki została szwedzka Grupa Bonnier.
Inwestor przejął 51 proc. udziałów w spółce, a dotychczasowi właściciele,
czyli Hanna Mirska-Grudzińska i Krzysztof Grudziński, zatrzymali po 25
i 24 proc. Oboje pozostali także członkami zarządu wydawnictwa.
To co dla nas było najbardziej istotne przy podejmowaniu decyzji o współpracy z Grupą Bonnier, to fakt, że po drugiej stronie spotkaliśmy partnera,
który przede wszystkim jest wydawcą, a nie wyłącznie inwestorem finansowym. Kogoś, kto rozumie zasady i specyfikę biznesu wydawniczego i jest
gotowy na długoletnią współpracę, na zaangażowanie na wiele lat. Kiedy
nazwałeś nas head hunterami, uśmiechnąłem się, bo jest w tym wiele słuszności. Biznes, który chcemy tu zbudować, musi być oparty na dobrze funkcjonującym zespole i jego budowa będzie najtrudniejszym z zadań, jakie
przed nami stoją. Dlatego moją, ale także naszą ambicją jest bycie najbardziej pożądanym pracodawcą na rynku. Będziemy chcieli zgromadzić w firmie najlepszych ludzi. W tym momencie mam na myśli może bardziej nawet redaktorów, korektorów i grafików niż autorów − mówił kilka miesięcy
po zawarciu umowy Krzysztof Grudziński, prezes zarządu Wydawnictwa
Marginesy185.

2015

[[185. Rozmowa z Joachimem Kaufmannem, prezesem wydawnictwa Carlsen i Krzysztofem
Grudzińskim, prezesem wydawnictwa Marginesy, „Biblioteka Analiz” nr 5/2014.
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MT Biznes Sp. z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118
tel./faks (22) 632-64-20
www.mtbiznes.pl, e-mail sekretariat@mtbiznes.pl
W 2015 roku przychody ze sprzedaży książek wydawnictw MT Biznes spadły o 6 proc., z 3,57 mln do 3,34 mln zł. Firma zakończyła rok z zyskiem
netto w wysokości 501 tys. zł, czyli o 250 tys. zł wyższy niż rok wcześniej.
Kapitały własne spółki wyniosły 2,21 mln zł (1,7 mln zł w 2014).
Od kwietnia 2009 roku firma jest również dystrybutorem książek wydawnictwa Poltext. Ze sprzedaży oferty tej firmy pochodzi część ogólnych
przychodów spółki MT Biznes, które w 2015 roku wyniosły 4,77 mln zł
(4,87 mln zł w 2014). Zatrudnienie w firmie w latach 2012-2014 wynosiło
7 osób. W 2015 roku wzrosło do 8.
W bieżącej ofercie wydawnictwa MT Biznes dostępnych jest ok.350 publikacji z dziedzin takich jak: finanse, przywództwo, HR, giełda i inwestycje,
marketing i PR, sprzedaż, innowacje, nowe trendy, motywowanie, organizacja czasu i pracy, komunikacja i negocjacje, psychologia biznesu, zarządzanie
i strategia, zarządzanie jakością. Istotną rolę odgrywa oferta publikacji z zakresu nauki języków obcych pod kątem wykorzystywania ich w działaniach
biznesowych. Znaleźć tu można pozycje do nauki języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, jak również słowniki.
Książki z logo MT Biznes ukazują się m.in. w ramach kilku rozpoznawanych na rynku serii: „Top 10”, „Szybka Droga Do Sukcesu”, „Światowe Bestsellery Biznesowe”, „Biblioteka sukcesu Briana Tracy”, „Akademia Rozwoju
Osobistego”, „Biblioteka Biznesmena”, „Biblioteka Nowoczesnego Menedżera”, „Biznes Bez Granic”, „Horyzonty Biznesu”, „Klasyka Zarządzania”.
W katalogu autorów wydawanych przez MT Biznes znaleźć można nazwiska autorytetów świata biznesu, jak m.in.: Ken Blanchard, Brian Tracy,
Marcus Buckingham, Jim Collins, Roger Dawson, Jon Gordon, Philip Kotler, Tom Peters, Peter F. Drucker.
MT Biznes publikuje również książki sygnowane logo Laurum. To koncept wydawniczy, w ramach którego prezentowane są książki z zakresu
psychologii i zdrowia, poradniki pokazujące jak poprawiać jakość swojego życia, rozwijać się duchowo, prowadzić zdrowy tryb życia, radzić sobie z różnymi dolegliwościami, wprowadzać równowagę między życiem
prywatnym a zawodowym, czy budować i dbać o satysfakcjonujące relacje
partnerskie186.
[[186. Za: www.laurum.pl.
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Historia
Wydawnictwo MT Biznes istnieje od 2001 roku. Oferta MT Biznes kierowana jest do menedżerów wszystkich szczebli, przedstawicieli środowiska
akademickiego – zarówno wykładowców jak i studentów oraz wszystkich
zainteresowanych tematyką biznesową.
Oficyna wydaje publikacje w oparciu o licencje wydawnictw takich jak:
Harvard Business School, The Crown Publishing Group czy Amacom Books a Division of The American Management Association.
Na koniec 2015 roku spółka miała dwóch udziałowców, Adama
(99,88 proc. udziałów) i Jakuba Cyrańskiego. Operacyjnie firmą kierował
jednoosobowy zarząd w osobie Grzegorza Kowalskiego. W 2016 roku doszło do zmian w zarządzie firmy, funkcję prezesa powierzono Katarzynie
Gracy, a członkiem zarządu wydawnictwa został Jakub Cyrański.
MT Biznes – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

0,8

1,1

2,2

2,8

2,5

3,3

3,6

3,4

3,6

3,6

2015
3,3

Sprzedaż książek w mln USD

0,3

0,4

0,8

1,2

0,8

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

0,9

Zysk netto w mln zł

0,1

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

0,0

0,1

0,1

0,2

0,5

Kapitały własne w mln zł

0,3

0,4

0,9

1,2

1,1

1,3

1,3

1,3

1,5

1,2

2,2

Pierwsze wydania

bd

bd

bd

bd

bd

bd

50

68

29

bd

bd

Pracownicy etatowi

bd

bd

bd

bd

bd

bd

7

7

7

7

8

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Od kilku lat firma konsekwentnie rozwija ofertę wydań audio. W połowie 2016 roku w asortymencie było ponad 110 publikacji w tym formacie,
zarówno na płytach jak i w postaci plików dostępnych on-line.
Od 2012 roku MT Biznes prowadzi sprzedaż swoich publikacji w formacie e-book. W ofercie dostępnych jest blisko 200 tytułów.
Dystrybucja publikacji MT Biznes opiera się na współpracy z hurtowniami, sieciami detalicznymi oraz wybranymi księgarniami internetowymi.
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Wydawnictwo Iskry Sp. z o.o.
00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18
tel./faks (22) 827 94 15
www.iskry.com.pl, e-mail iskry@iskry.com.pl
W 2015 roku przychody ze sprzedaży publikacji Iskier spadły o 11 proc.,
z 3,06 mln do 2,75 mln zł. Opublikowano taką samą liczbę tytułów jak rok
wcześniej – 43, z czego 14 stanowiły pierwsze wydania (siedem mniej niż rok
wcześniej). Łączny nakład był zaledwie o 1000 egz. wyższy niż w 2014 roku
i wyniósł 176 tys. egz. Natomiast sprzedaż przekroczyła 165 tys. egz. Kolejny
rok z rzędu firma zanotowała dodatni wynik finansowy, tym razem w wysokości 209 tys. zł (266 tys. zł rok wcześniej). Jej kapitały własne wzrosły do 2,75 mln
zł. Zatrudnienie utrzymało się na poziomie z 2014 roku i wynosiło 6 osób.
W katalogu Iskier przeważają publikacje polskich autorów. Dominującą
rolę odgrywają: literatura faktu (wspomnienia, biografie, dzienniki, eseje
i opracowania historyczne), książki popularnonaukowe i literatura piękna.
Najlepiej sprzedający się tytuł Iskier w 2015 roku to powieść „Wilk” Marka Hłaski, której sprzedaż przekroczyła 40 tys. egz. Jest to debiutancka,
jednak nigdy wcześniej nie publikowana, powieść pisarza, na którą umowę
z wydawnictwem podpisał w 1953 roku. Dużym zainteresowaniem czytelników cieszyły się także „Genialni. Lwowska szkoła matematyczna” Mariusza Urbanka oraz autobiografia Karola Modzelewskiego „Zajeździmy
kobyłę historii”, za którą w 2014 roku autor otrzymał Literacką Nagrodę
Nike oraz Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego.
Ostatnie lata przyniosły znaczne ożywienie działalności wydawnictwa
Iskry, zwłaszcza w sferze polityki informacyjnej, promocji bieżącej oferty
i wydarzeń związanych z jej prezentacją. Od 2012 roku działa zmieniona,
nowoczesna strona internetowa, a przy niej firmowa księgarnia on-line.
Zarówno w zakresie produkcji poligraficznej, jak i dystrybucji Iskry preferują model współpracy na wyłączność. W obszarze druku publikacji partnerem wydawnictwa jest Drukarnia im. W.L. Anczyca z Krakowa. W zakresie dystrybucji Iskry od lat współpracują z firmą dystrybucyjną Dictum,
poprzez którą realizują ok. 95 proc. swojej sprzedaży. Pozostałe 5 proc.
przypada na sprzedaż bezpośrednią oraz publikacje cyfrowe.

Historia
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Istniejące od 1952 roku Iskry to jedna z najbardziej zasłużonych polskich oficyn. Dorobek oficyny to ponad 6 tys. tytułów, w łącznym nakładzie przekraczającym 170 mln egz.

Wydawnictwo Iskry – najważniejsze dane
Lata

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł
Sprzedaż książek w mln USD
Zysk netto w mln zł
Kapitały własne w mln zł
Liczba wydanych tytułów
Pierwsze wydania
Nakład książek w mln egz.
Liczba sprzedanych egz. (w mln)
Pracownicy etatowi

2,8
0,9
0,1
1,4
43
27
0,1
0,1
10

2,8
0,9
0,1
1,3
59
24
0,1
0,1
9

2,9
1,0
0,1
1,4
47
28
0,2
0,2
9

3,0
1,2
0,2
1,5
43
26
0,2
0,2
9

2,4
0,8
0,2
1,7
42
20
0,1
0,1
8

2,4
0,8
0,1
1,8
52
25
0,1
0,1
8

2,0
0,6
bd
bd
42
17
0,1
0,1
9

3,0
0,9
bd
bd
54
23
0,2
0,1
8

3,0
0,9
bd
bd
54
22
0,2
0,1
8

3,1
0,9
0,3
2,5
46
21
0,2
0,2
6

2,8
0,7
0,2
2,8
43
14
0,2
0,2
6

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Nazwa firmy nawiązuje do ukazującego się w latach 1923-1939, tygodnika „Iskry” oraz serii książek „Biblioteka Iskier”. W 1992 roku firma została
przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, której prezesem jest dr Wiesław Uchański.
Nie opracowuję czegoś, co nazywa się biznes planem, bo pewnie bym tego nie umiał. To wydawnictwo jest manufakturą, jego wielkość na to wskazuje. Jest sterowalne ręcznie, nie jest fabryką, której szef nie ma możliwości
przeczytania wszystkiego co wydaje. Jedyny miernik, który mnie naprawdę
obchodzi, to jest płynność finansowa. Z tym nauczyłem się żyć i odczuwam
zagrożenie, gdy na koncie mam mniej niż pewną znaczną kwotę pieniędzy,
którą traktuję jako rodzaj bezpiecznika. Do tego firma od wielu lat nie korzysta z kredytów – wykłada swoje biznesowe credo dr Wiesław Uchański,
prezes i największy udziałowiec Wydawnictwa Iskry187.
W mieszkaniu przy ul. Smolnej, które przez dziesięciolecia pełniło funkcję siedziby wydawnictwa, Wiesław Uchański stworzył muzeum – Salon
Boya – poświęcone osobie Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Zgromadził w nim
też wiele pamiątek po innych pisarzach.
W 2014 roku poinformowano, że Iskry będą musiały opuścić ten lokal,
który zajmowały od wielu lat. Firma przeniosła się do wynajmowanego od
miasta lokalu przy stołecznym Placu Zbawiciela i swoim zwyczajem uczyniła je miejscem działalności kulturalnej. Oficyna rozpoczęła jednocześnie
promocję tego rejonu stolicy, na swojej stronie internetowej publikując historię związków łączących z nią kilkadziesiąt postaci ważnych nie tylko dla
warszawskiego, ale także polskiego życia literackiego.

[[187. Rozmowa z Wiesławem Uchańskim, prezesem wydawnictwa Iskry, „Biblioteka Analiz” nr 6/2012.
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Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
02-655 Warszawa, ul. Bieżanowska 7
tel. (22) 559 36 00, faks (22) 829 27 00, 559 36 99
www.dashofer.pl, e-mail info@dashofer.pl
Kolejny rok z rzędu firma zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży,
tym razem o ponad 17 proc., z 3,3 do 2,72 mln zł. Kapitały własne firmy są
ujemne – minus 9,25 mln zł. W latach 2013-2014 firma notowała ujemny
wynik finansowy, kolejno 302 tys. i 67 tys. zł. 2015 rok zakończyła zyskiem
netto w wysokości 628 tys. zł. Firma po raz kolejny znacząco ograniczyła koszty prowadzonej działalności, tym razem o 25 proc. w stosunku do
poprzedniego roku. Na koniec roku zatrudnione były 23 osoby, wobec 35
rok wcześniej.
Niższe przychody realizowane w ostatnich latach to m.in. efekt kolejnej
słabszej sprzedaży publikacji broszurowych oraz niższej od planowanej
sprzedaży seminariów organizowanych w ramach Akademii Dashöfera.
Jednocześnie wydawnictwo zanotowało wzrost dynamiki sprzedaży prenumerat.
Firma prowadzi intensywne prace nad zamianą formatu produktów
drukowanych na elektroniczne, których sprzedaż zanotowała wzrost
w 2015 roku.
W ofercie wydawnictwa są produkty z dziedzin takich jak: „prawo i zarządzanie”, „rachunkowość i podatki”, „personel”, „budownictwo”, „elektrotechnika”, „nieruchomości”, „zamówienia publiczne”, „przemysł”,
„zarządzanie jakością”, „ochrona środowiska”, „szkoły i przedszkola”, „biblioteki”, „służba zdrowia”, „pomoc społeczna” oraz podręczniki dla studentów kierunków ścisłych, technicznych i inżynierskich.
Największy udział w przychodach firmy ma sprzedaż produktów drukowanych i cyfrowych z następujących grup: poradniki i książki (ponad
70 pozycji w połowie 2016 roku), serwisy informacyjno-doradcze, programy, publikacje on-line. Ofertę uzupełniają seminaria organizowane w ramach Akademii Dashöfera. Firma kontynuuje strategię rozwoju publikacji
w formie elektronicznej.
Uzupełnieniem oferty są bezpłatne elektroniczne biuletyny, a wśród
nich m.in.: „e-bhp”, „e-przedszkole”, „e-samorząd”, „e-zarządzanie jakością”, „e-twoje pieniądze”, „e-edukacja”, „e-zmiany prawa”, „e-energetyka”,
„e-elektrotechnika”. Oprócz biuletynów firma prowadzi kilka portali internetowych dla profesjonalistów.
Głównym kanałem dystrybucji jest sprzedaż przez internet.

Wydawnictwo Verlag Dashöfer działa w Polsce od 1996 roku. Spółka należy
do międzynarodowego holdingu medialnego Dashöfer Holding Ltd., funkcjonującego w dwunastu krajach. Spółka-matka została założona w 1988 roku w Hamburgu, a pierwszy oddział powstał w 1990 roku w Pradze. Założycielem był adwokat Juristen Hans Dashöfer. Obecnie spółką zarządzają:
Hans Dashöfer i Bernhart Sayn-Wittgenstein.
Verlag Dashöfer – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

25,2

25,6

25,2

19,5

14,0

11,1

8,3

6,4

4,7

3,3

2015
2,7

Sprzedaż książek w mln USD

7,7

8,3

9,1

8,1

4,5

3,7

2,4

1,5

2,0

0,9

0,7

Zysk netto w mln zł

2,1

1,0

–0,3

–3,9

–2,4

–0,1

–0,9

0,7

−0,3

−0,1

0,6

Kapitały własne w mln zł

–3,6

–2,6

–3,0

–6,9

–9,3

–9,4

–10,2

–9,5

−9,8

−9,9

−9,3

Wydane tytuły

24

82

44

87

85

84

116

100

bd

bd

bd

Pierwsze wydania

bd

bd

bd

43

11

14

38

11

bd

bd

bd

Pracownicy etatowi

bd

bd

bd

bd

61

52

43

44

36

35

23

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

Historia i na świecie
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Wydawnictwo Kartograficzne Compass
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3
tel./faks (12) 626 14 36
www.compass.krakow.pl, e-mail biuro@compass.krakow.pl
Przychody ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Kartograficznego Compass w 2015 roku utrzymały się na podobnym poziomie jak rok wcześniej
i wyniosły 2,1 mln zł. Firma nie podała informacji na temat liczby tytułów
wprowadzonych do sprzedaży w 2015 roku. Wiadomo jednak, że kolejny
rok z rzędu oficyna zanotowała spadek wolumenu sprzedanych publikacji,
z 386 tys. do ok. 350 tys. egz. W firmie zatrudnionych jest 10 osób.
Specjalnością wydawnictwa jest edycja map turystycznych (jednostronnych, dwustronnych, foliowanych). Oferta dostępna jest też w kilku formatach cyfrowych: Trekbuddy – rastrowe mapy turystyczne przygotowane
dla programu TrekBuddy, wyświetlane na ekranach telefonów komórkowych, KaMap – rastrowe mapy turystyczne przygotowane do wyświetlania
na ekranach palmtopów oraz innych urządzeń z systemem operacyjnym
Windows ME i CE, w tym urządzeniach do nawigacji samochodowej, Garmin – rastrowe mapy turystyczne przygotowane do wyświetlania w turystycznych odbiornikach Garmin, pliki graficzne na PC – mapy turystyczne
w postaci plików rastrowych, które mogą stanowić podstawę do stworzenia
własnych map do innych programów nawigacyjnych.
Wszystkie produkty kartograficzne Compassu cechuje obszerna informacja o charakterze przewodnikowym. Na odwrocie większości naszych map
umieszczamy informator turystyczno-krajoznawczy. Znajdują się w nim
informacje ogólne o obszarze mapy, informacje o przyrodzie i terenie, opis
wybranych obiektów zabytkowych, muzea, schroniska, wybrana baza noclegowa, plany niektórych miast z obszaru mapy – czytamy w prezentacji
firmy188.
Compass aktywnie działa w segmencie usług kartograficznych typu B2B,
realizując przede wszystkim zlecenia lokalnych samorządów. W dorobku
ma ponad 500 realizacji tego typu.
W grupie tytułów przewodnikowych o najwyższej sprzedaży w 2015 roku znalazły się następujące pozycje: „Urlop w Bieszczadach”, „Główny Szlak
Beskidzki”, „Główny Szlak Sudecki”, „Gmina Zabierzów Jurajski Raj”, „Beskid Śląski na rowerze”, „Beskid Niski na rowerze”. Do najpopularniejszych map z oferty wydawnictwa należały w tym okresie: „Bieszczady”,
„Polska”, „Plan Krakowa”, „Bieszczadzkie Pogranicze”, „Beskid Śląski”,
[[188. Za: www.compass.krakow.pl/nasza-oferta.
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Wydawnictwo Compass powstało w 1999 roku z inicjatywy Romana
Trzmielewskiego i Dariusza Faustmanna, jako rezultat ich turystycznych
i sportowych pasji. Przez wiele lat założyciele wydawnictwa w związku
z uprawianiem biegu na orientację opracowywali specjalistyczne, bardzo
szczegółowe mapy, niezbędne dla tej dyscypliny. Poruszanie się w terenie
z mapą i kompasem, pasje turystyczne i sportowe były naturalną drogą do
założenia wydawnictwa kartograficznego. Tak narodził się Compass. Bogate
doświadczenia z tego okresu zostały przeniesione na nasze mapy turystyczne – czytamy na stronie wydawnictwa189.
Compass – najważniejsze dane
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż publikacji w mln zł

Lata

0,5

0,9

1,4

1,6

1,7

2,7

2,0

2,1

2,2

2,1

2015
2,1

Sprzedaż publikacji w mln USD

0,2

0,3

0,5

0,7

0,6

0,9

0,6

0,7

0,7

0,6

0,5

Wydane tytuły

37

25

35

62

59

40

79

124

163

130

bd

Pierwsze wydania

17

9

15

10

28

10

18

48

60

20

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,4

Największe wydawnictwa książkowe w 2015 roku

„Beskid Niski”, „Beskid Śląski i Żywiecki”, „Ojcowski Park Narodowy”,
„Masyw Śnieżnika”.
W 2016 roku Compass wszedł na rynek „spacerowników”, do sprzedaży wprowadzając takie pozycje jak „Spacerownik turystyczny Ustroń
i Wisła” oraz „Spacerem po Bieszczadach. Część 1 – Nad bieszczadzkimi
jeziorami”.

[[189. www.compass.krakow.pl/content/o-nas/firma.
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Wykaz tekstów źródłowych

••
••
••
••
••

6/2013, 16/2013, 27/2013, 5/2014, 7/2014, 16/2014, 18/2014, 4/2015, 9/2015, 10/2015,
14/2015, 15/2015, 25/2015, 26/2015, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5-6/2016, 9/2016, 12/2016,
14-15/2016, 18/2016, 20/2016;
„Gazeta Wyborcza” nr 64/2016;
„Livres Hebdo” nr 35/2016;
„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 1/2013, 9/2015, 1/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016;
„Publisher’s Weekly” nr 35/2016;
„Rzeczpospolita” nr 298/2002.

Wykaz tekstów źródłowych

Cytowane artykuły pochodzą z następujących numerów czasopism:

•• „Biblioteka Analiz” nr 10/2002, 9/2007, 15/2007, 24/2007, 9/2009, 8/201010/2011, 6/2012,

Wykorzystywane publikacje zwarte:
Anderson Chris „Długi ogon”, Media Rodzina, Poznań 2009;
Anderson Chris „Za darmo”, Znak, Kraków 2012;
„Audiobooki w Polsce”, Audiobook.pl 2014;
„Badania preferencji i nawyków czytelników książek elektronicznych”, Biblioteka Analiz,
Warszawa 2013;
Baverstock Alison „Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość?”, przeł. Grzegorz
Łuczkiewicz, BMR, Kraków 1996;
Chrzanowski Andrzej „Reprografia. Legislacja i praktyka”, Biblioteka Analiz, Warszawa
2002;
Chymkowski Roman „Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 roku”, Biblioteka Narodowa,
Warszawa 2013;
Frołow Jakub „Raport o książce katolickiej”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2001;
Frołow Jakub, Wolak Jerzy „Raport o książce katolickiej 2005”, Biblioteka Analiz, Warszawa
2005;
Frołow Jakub, Wolak Jerzy „Raport o książce katolickiej. Edycja 2007”, Biblioteka Analiz
2007;
Frołow Jakub, Wolak Jerzy „Raport o książce katolickiej. Edycja 2009”, Biblioteka Analiz
2009;
Frołow Jakub „Wydawnictwa katolickie w Polsce”, Notes Wydawniczy, Warszawa 2003;
Frołow Jakub „Raport o multimediach”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2001;
Frołow Jakub „Jak wypromowano bestseller?”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2006;

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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•• 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;
•• Gołębiewski Łukasz, Kitrasiewicz Piotr „Rynek książki w Polsce 1944-1989”, Biblioteka Analiz,
Warszawa 2005;
•• Jaworski Marek „Tendencje na rynku książki”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2004;
•• „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Badanie założycielskie, raport CBOS”,
Polska Izba Książki, Warszawa 2014;
•• „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Raport z Badania Założycielskiego”,
CBOS/PIK, Warszawa 2015;
•• Kisilowska Małgorzata, Paul Magdalena, Zając Michał „Jak czytają Polacy? Raport badawczy
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

projektu Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e‑tekstów
i urządzeń pozwalających z nich korzystać”, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2016;
„Książka szkolna 2001. Informator”, red. Ł. Gołębiewski, W. Wielgosz, Biblioteka Analiz,
Warszawa 2001;
„Książki w codziennym życiu Polaków. Raport z badania Polskiej Izby Książki „Kierunki
i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”, Polska Izba Książki, Warszawa 2016;
Maj Jerzy (red.) „Biblioteki Publiczne w Liczbach”, Biblioteka Narodowa – Instytut Książki
i Czytelnictwa, Warszawa 2012;
Mosiek Tadeusz „Dla nauczyciela i ucznia”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2001;
Mosiek Tadeusz „Podręczniki 2000/01”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2000;
Mosiek Tadeusz „Ranking najlepszych podręczników”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2004;
Negroponte Nicholas „Cyfrowe życie”, Książka i Wiedza, Warszawa 1997;
Nowak Tomasz „Top Secret. Przewodnik po rynku książki o militariach i fortyfikacjach”,
Biblioteka Analiz, Warszawa 2001;
Nurnberg Geoffrey (red.) „Przyszłość książki”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2013;
Poulet Bernard „Śmierć gazet i przyszłość informacji”, Czarne, Wołowiec 2011;
„Raport o książce szkolnej 2000”, (praca zbiorowa: A. Chrzanowski, Ł. Gołębiewski, T. Mosiek),
Biblioteka Analiz, Warszawa 2000;
„Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010-2014”, Virtualo, Warszawa 2014;
„Raport roczny 1999”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999;
„Regulacja rynku książki w Polsce – projekt ustawy”, Biblioteka Analiz-Instytut Książki,
Warszawa-Kraków 2005;
Rettberg Jill Walker „Blogowanie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012;
„Rozmowy o rynku książki” (tomy 1-15), Biblioteka Analiz, Warszawa 2002-2016;
„Ruch wydawniczy w liczbach 2015”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016;
„Rynek książki w Polsce” (wydania 1998-2015); Biblioteka Analiz, Warszawa 1998-2015;
„Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2015”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016;
„Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016;

Wykaz tekstów źródłowych

•• Stoll Clifford „Krzemowe remedium”, Rebis, Poznań 2000;
•• Straus Grażyna, Wolff Katarzyna „Czytać, nie czytać... Kupować, nie kupować”, Biblioteka
Narodowa, Warszawa 2000;
•• Straus Grażyna, Wolff Katarzyna, Wierny Sebastian „Czytanie, kupowanie, surfowanie.
Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2008;
•• Tapscott Don, Williams Anthony D. „Wikinomia”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008;
•• „Trochę historii”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996;
•• Walker Rettberg Jill „Blogowanie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012;
•• Wischenbart Rudiger, „The Business of Books 2016: Between the first and the second phase
of transformation”, Frankfurt Book Fair, Frankfurt 2016;
•• Witkowski Kamil „Książka w Internecie”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2000;
•• „Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972”, WAM, Kraków 1972;
•• „Wydawnictwo WAM 1872-1997”, WAM, Kraków 1997;
•• Zając Michał „Raport o książce dla dzieci i młodzieży”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2002;
•• Zając Michał „Promocja książki dziecięcej”, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2000;
•• „Znak 1959-1999”, Znak, Kraków 1999;
•• Zasacka Zofia „Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Streszczenie z raportu końcowego z badania”,
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
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Oferta Biblioteki Analiz

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

Oferta Biblioteki Analiz

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

Biblioteka Analiz jest firmą specjalizującą się w badaniach rynku wydawniczo-księgarskiego. W ofercie mamy czasopisma o rynku książki – dwutygodnik „Biblioteka Analiz” i miesięcznik „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”.
Ponadto od 2007 roku nakładem Biblioteki Analiz ukazuje się kwartalnik
literacki „Wyspa”, adresowany do szerokiego kręgu czytelników. Wydajemy również książki (ponad 100 pozycji), w tym serię „Raporty” poświęconą analizom różnych sektorów rynku.
Przy Bibliotece Analiz działa Centrum Badań nad Rynkiem Książki, które świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego, opracowuje raporty i dysponuje 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 poświęconych rynkowi książki. W archiwum tym znajdują się teksty niektórych
z opublikowanych przez Bibliotekę Analiz książek, a także recenzje publikowane na łamach „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Pełna oferta cyfrowa naszych książek dostępna jest on-line.
Pracują dla nas najlepsi fachowcy specjalizujący się w zagadnieniach
rynku książki. Potwierdzeniem marki Biblioteki Analiz jest zarówno stabilna liczba prenumeratorów naszych czasopism, jak i grupa klientów zamawiających 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 Polska, Macmillan, LexisNexis, Egmont Polska, McKinsley, NetPress Digital,
Boston Consulting Group, Onet.pl, Publicat, WestLB Polska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, a także szereg
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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 inwestycyjnych. Pośredniczymy w transakcjach kapitałowych, pomagamy nawiązywać kontakty inwestorom oraz opracowujemy na ich zlecenie raporty
o wybranych podmiotach z polskiej branży książkowej. Współpracowaliśmy przy opracowaniu dwóch prospektów emisyjnych dla spółek pragnących wejść na giełdę papierów wartościowych.
Organizujemy szkolenia m.in. z zakresu redakcji tekstu, PR, prawa autorskiego, publikacji treści w formie cyfrowej czy pozyskiwania unijnych
funduszy. Organizujemy także wewnętrzne szkolenia w firmach adresowane do wydawców i księgarzy. Nasze atuty to doskonały warsztat, znajomość rynku książki, a także wieloletnie osobiste kontakty z dziennikarzami zajmującymi się książką.

Wszystkie tytuły są dostępne w sprzedaży wysyłkowej, zamówienia:
tel./faks (22) 828 36 31 lub e-mailem marketing@rynek-ksiazki.pl.

Seria „Raporty”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

„Raport o książce szkolnej 2000” (praca zbiorowa), Warszawa 2000, s. 104;
Jolanta Walewska: „Raport o księgarstwie”, Warszawa 2000, s. 72;
Łukasz Gołębiewski: „Polish Bookmarket. Basic Data”, Warszawa 2000, s. 72;
Kamil Witkowski: „Polish Books and Culture on the Web”, Warszawa 2000, s. 16;
Kamil Witkowski: „Książka w Internecie”, Warszawa 2000, s. 144;
Tadeusz Mosiek: „Podręczniki 2000/01 – raport”, Warszawa 2000, s. 214;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce. Edycja 2000”, Warszawa 2000, s. 416;
Łukasz Gołębiewski: „Polish Bookmarket. Basic Data. Frankfurt 2000 Edition”, Warszawa 2000,
s. 70;
Jacek Lewinson: „The Polish Export-Import Book Trade Directory. Import i eksport publikacji
w Polsce”, Warszawa 2000, s. 88;
Łukasz Gołębiewski: „Zaplanuj budżet na rok 2001”, Warszawa 2000, s. 40;
Jakub Frołow: „Raport o multimediach”, Warszawa 2001, s. 96;
„Książka szkolna 2001. Informator” (praca zbiorowa), Warszawa 2001, s. 218;
Tadeusz Mosiek: „Dla nauczyciela i ucznia”, Warszawa 2001, s. 250;
Jakub Frołow: „Raport o książce katolickiej”, Warszawa 2001, s. 144;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce. Edycja 2001”, Warszawa 2001, s. 476;
Jolanta Walewska: „Raport o książce akademickiej”, Warszawa 2001, s. 102;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2002 – Wydawnictwa”, Warszawa 2002, s. 476;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2002 – Dystrybucja”, Warszawa 2002, s. 212;
Michał Zając: „Raport o książce dla dzieci i młodzieży”, Warszawa 2002, s. 144;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2003 – Wydawnictwa”, Warszawa 2003, s. 444;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2003 – Dystrybucja”, Warszawa 2003, s. 260;
Marek Jaworski: „Trendy na rynku książki”, Warszawa 2004, s. 52;
Łukasz Gołębiewski: „Polish Book Publishing Industry”, Warszawa 2004, s. 66;
Tadeusz Mosiek: „Ranking najlepszych podręczników”, Warszawa 2004, s. 130;
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2004 – Wydawnictwa”, Warszawa 2004, s. 492;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2004 – Dystrybucja”, Warszawa 2004, s. 316;
Kuba Frołow, Jerzy Wolak: „Raport o książce katolickiej 2005”, Warszawa 2005, s. 112;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2005 – Wydawnictwa”, Warszawa 2005, s. 536;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2005 – Dystrybucja”, Warszawa 2005, s. 360;
Łukasz Gołębiewski, Piotr Kitrasiewicz: „Rynek książki w Polsce 1944-1989”, Warszawa 2005,
s. 294;
Łukasz Gołębiewski: „Bookmarket in Poland”, Warszawa 2006, s. 234;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2006 – Wydawnictwa”, Warszawa 2006, s. 572;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2006 – Dystrybucja”, Warszawa 2006, s. 370;
Kuba Frołow, Jerzy Wolak: „Raport o książce katolickiej 2007”, Warszawa 2007, s. 136;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2007 – Wydawnictwa”, Warszawa 2007, s. 600;
Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2007 – Dystrybucja”, Warszawa 2007, s. 364;
Tomasz Nowak: „Rynek książki w Polsce 2007 – Poligrafia”, Warszawa 2007, s. 172;
Piotr Dobrołęcki, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2007 – Who is Who”, Warszawa 2007,
s. 190;
Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow: „Rynek książki w Polsce 2008 – Wydawnictwa”, Warszawa 2008,
s. 574;
Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow: „Rynek książki w Polsce 2008 – Dystrybucja”, Warszawa 2008,
s. 352;
Tomasz Nowak: „Rynek książki w Polsce 2008 – Poligrafia”, Warszawa 2008, s. 240;
Piotr Dobrołęcki, Paweł Waszczyk, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2008 – Who is
Who”, Warszawa 2008, s. 272;
Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2009 – Wydawnictwa”,
Warszawa 2009, s. 592;
Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow: „Rynek książki w Polsce 2009 – Dystrybucja”, Warszawa 2009,
s. 384;
Tomasz Nowak: „Rynek książki w Polsce 2009 – Poligrafia”, Warszawa 2009, s. 240;
Piotr Dobrołęcki: „Rynek książki w Polsce 2009 – Papier”, Warszawa 2009, s. 136;
Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2009 – Who is Who”, Warszawa
2009, s. 344;
Kuba Frołow, Jerzy Wolak: „Raport o książce katolickiej 2009”, Warszawa 2009, s. 272;
Piotr Dobrołęcki (red.): „Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009)”, Warszawa
2010, s. 128;
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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„Rozmowy o rynku książki” (praca zbiorowa), Warszawa 2002, s. 228;
„Rozmowy o rynku książki 2” (praca zbiorowa), Warszawa 2003, s. 258;
„Rozmowy o rynku książki 3” (praca zbiorowa), Warszawa 2004, s. 284;
„Rozmowy o rynku książki 4” (praca zbiorowa), Warszawa 2005, s. 344;
„Rozmowy o rynku książki 5” (praca zbiorowa), Warszawa 2006, s. 282;
„Rozmowy o rynku książki 6” (praca zbiorowa), Warszawa 2007, s. 262;
„Rozmowy o rynku książki 7” (praca zbiorowa), Warszawa 2008, s. 288;
„Rozmowy o rynku książki 8” (praca zbiorowa), Warszawa 2009, s. 264;
„Rozmowy o rynku książki 9” (praca zbiorowa), Warszawa 2010, s. 272;
„Rozmowy o rynku książki 10” (praca zbiorowa), Warszawa 2011, s. 282;
„Rozmowy o rynku książki 11” (praca zbiorowa), Warszawa 2012, s. 364;
„Rozmowy o rynku książki 12” (praca zbiorowa), Warszawa 2013, s. 312;
„Rozmowy o rynku książki 13” (praca zbiorowa), Warszawa 2014, s. 272;

Seria „Biblioteka z Paragrafem”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andrzej Chrzanowski: „Reprografia. Legislacja i praktyka”, Warszawa 2002, s. 56;
Joanna Hetman: „Prawo Langa”, Warszawa 2003, s. 32;
Joanna Hetman: „Ustawa o prawie autorskim”, Warszawa 2004, s. 206;
„Ustawa o VAT 2004”, Warszawa 2004, s. 216;
Joanna Hetman: „Ustawa o prawie autorskim”, Warszawa 2007, s. 238;
Joanna Hetman: „Podstawy prawa własności intelektualnej”, Warszawa 2008, s. 146.
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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 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.
9.
10.
11.
12.
13.

Kuba Frołow: „PR na rynku wydawniczym”, Warszawa 2007, s. 96;
Łukasz Gołębiewski: „Śmierć książki | No Future Book”, Warszawa 2008, s. 148;
Łukasz Gołębiewski: „E-książka | book. Szerokopasmowa kultura”, Warszawa 2009, s. 134;
Łukasz Gołębiewski: „Gdzie jest czytelnik?”, Warszawa 2012, s. 190;
Andrzej Skrzypczak: „Ruch wydawniczy we Lwowie w latach 1929-1939”, Warszawa 2012, s. 166;
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Księgarnie w Polsce – baza danych”;
„Księgarnie katolickie w Polsce – baza danych”;
„Księgarnie edukacyjne w Polsce – baza danych”;
„Biblioteki w Polsce – baza adresowa”;
„Wydawnictwa w Polsce – baza adresowa”;
„Panorama Rynku Książki – sprawozdania finansowe firm z branży wydawniczo-księgarskiej”;
„Prasa i dziennikarze piszący o książkach – baza teleadresowa”;
„Książka edukacyjna – books-in-print”;
„Biblioteka Analiz – Archiwum”.

Indeks firm
omawianych w książce

Ab- Bi

ABC 110, 196, 198
ABC Księgarnie 22
ABE-IPS 16
Adam Marszałek, wydawnictwo 175
Adam, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna 14, 265
Adobe 88
Advent International 187, 188, 193,
194
Agencja Literacka Anaw 17
Agora 20, 37, 38, 104, 110, 111, 218, 246,
263, 318
Akademia 236
Akademia Wiedza i Praktyka 239
Akademiapwn.pl 219
Akapit Press 175
Akrybia 79, 244
Akurat 262
Albatros 37, 38, 102, 104, 110, 111, 177,
255, 272, 275, 295-297
Alfa Logis 192, 193
Alkama 333
All u Need 263
Allegro 77, 81, 317
Amacom Books a Division of The
American Management Association 341
Amazon 22, 77, 96, 156, 169, 171, 216
Amber 110, 111, 177, 321-324
Ameet 111, 177, 222-223
Andrew Nurnberg 17
Apax and Omers Capital Partners 163
Apollo Global 163
Apostolicum 21, 175

Apple 77, 156, 263
Arbitaż i Mediacja 231
Archiwum Państwowe w Łodzi 21
Arka, wydawnictwo 110, 184
Arkady 8, 16, 178, 329-331
Arlequin 115
Artes 227
Association of American Publishers
170
Ateneum 219, 263, 338
Atlantica 204
Atlantimpex 228
Auchan 222, 255
AudioBook.pl 100
Audioteka.pl 16, 75, 99, 100, 101, 104,
106, 288, 291, 307
Azymut OSDW 213, 218, 219, 221, 236,
263, 310, 323, 333
Beck Akademia 231
BeckOK 230
Bellona 22, 104, 110, 111, 115, 177, 192,
280-284, 302
Bernardinum 177, 292, 304-305
Bertelsmann 115, 119, 163, 219, 302,
310
Bertus 223
Bestseller Księgarnia 250
Bezdroża 13, 254, 256
Bezkartek.pl 87, 263
Biały Kruk 20, 110, 111, 177, 327-328
Bibliaaudio.pl 105
Biblionetka 116
Biblioteka Akustyczna 75, 79, 104,
117

Indeks firm omawianych w książce

Opisy firm oznaczono czcionką wytłuszczoną
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Biblioteka Analiz 43, 48, 51, 52, 53,
54, 67, 83, 85, 87, 89, 90, 96, 102,
106, 107, 116, 118, 120, 122, 123,
129, 131, 170, 183, 214, 216, 240,
241, 243, 248, 252, 273, 274, 275,
280, 282, 283, 284, 288, 290, 292,
296, 299, 300, 304, 314, 315, 332,
339, 343
Biblioteka Audio 102
Biblioteka Jagiellońska 48, 73, 131
Biblioteka Królewska w Kopenhadze
308
Biblioteka Narodowa (BN) 8, 9, 12, 15,
19, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 97, 106,
107, 124, 131, 176
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża
w Podgórzu 22
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin 22
Biblioteka Śląska 17
Bieszczadzkie Lato z Książką 15
Big Book Festival 15
Bistyp Consulting 197
Biuro Literackie 12, 19
Bonnier 119, 120, 164, 339
Book Expo America 273
Book House 192, 193
BookBook 22, 29, 244, 249
BookLab 17
Bookland.net 236
Bookszpan 274
Bosz 16
Brum 325
Buchmann 113, 117, 224, 227
Budownictwo i Architektura 330
Bukowy Las 9, 37, 38, 108, 115, 178,
302, 336-337
Bungeishunju 164
Burda International 115
Burda Książki (dawniej G+J Książki)
104, 115, 255
Burda Media 175
Burda, magazyn 115

C.H. Beck 10, 110, 111, 177, 229-233,
239
Cambridge University Press (CUP) 164,
175
Carrefour 222, 255
Carta Blanca 220
CartoMedia 175
CBOS 61
CBS 164
CD Projekt 318
CDP.pl 104
Cengage 163
Centrum Cyfrowe 90, 91, 92, 94
Centrum Edukacji Dziecięcej 248,
253
Centrum Książki w Olsztynie 232
Centrum Praw Kobiet 322
Centrum Zakupów dla Sądownictwa
Instytucja Gosporadki Budżetowej 230
China Education 163
China Publishing Group 100, 163
China South Publishing & Media Group 163
Chomikuj.pl 19, 81
Claudia 115
Codex 330
Compass 178, 346-347
Copyright Polska 130
Cornelsen 164
Cracovia 328
Creditero Holdings Limited 282
Czarna Owca 22, 36, 38, 39, 104, 111,
117, 177, 244, 277-279
Czarna Owieczka 278
Czarne 11, 15, 17, 18, 19, 23, 104
Czelej 175
Czerwona Torebka 24, 116
Cztery Kąty 245
Czwarta Strona 108
Czytelnik, Spółdzielnia Wydawnicza 175
Dashöfer Holding Ltd 345
Daunpol 175
DBG Osteuropa-Holding 218

De- Fe
Edition Wesley 202
Editions Fleurus 204
Edra Urban & Partner 10
Edukacja Prawnicza 231
Edukacjaprawnicza.pl 230
Edukacyjna.pl 333
Edycja św. Pawła 175
Egida Halina Kostka 36, 38
Egmont 23, 110, 111, 175, 222
Egmont Group 164
Ekologia i Rynek 239
EKSMO-AST 164
EkspertBeck.pl 230
Ekspertkadrowy.pl 230
eLib 75, 87
eLibri 124
Elipsa 248, 250, 252, 253
Elle 115
Elsevier Urban & Partner 10, 114
Ema 223
Empik 9, 33, 36, 44, 87, 114, 116, 134,
216, 222, 225, 226, 228, 244, 262,
263, 264, 265, 268, 286, 287, 293, 310,
316, 318, 322, 323, 338
Empik.com 116, 286
Era 184
Erotica 224
Euromedia TV 265
Euronext 199
European Educational Publisger Group 188
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(EBOiR) 218
Europejski Przegląd Sądowy 197
Express Publishing 175, 182
ExpressMap 117, 175, 206
Fabryka Słów 104, 175
Fabryka.pl 116
Fabrykawiedzy.com 239
Fabuła Fraza 12
Facebook 80, 93
Feminoteka 322
Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży
Czytajmy 18
Festiwal Literacki Sopot 14, 18, 291

Indeks firm omawianych w książce

DeAgostini 164
Debit 120, 272
Delta W-Z 175
Demart 110, 111, 175, 219
Deutsche Bank 218
Dictum 316, 342
Didasko 175, 236
Difin 177, 334-335
Dino 223
Disney 223
Diso 310
Dla Bystrzaków 254
Dlanauczyciela.pl 183
Dobra 28 330, 331
Dobre Rady 115
Dom Książki 36
Dom Książki Białystok 22, 29, 79, 244,
286
Dom Książki MDM 22
Dom Książki Warszawa 192
Dom Książki Częstochowa 192
Dom Wydawniczy ABC 198
Dom Wydawniczy Bellona 283
Dom Wydawniczy PWN 178, 220
Dorling Kindersley 203, 206
Dr Josef Raabe 114
Dream Book 108
Dressler Sp. z o.o. 283, 301
Drops.pl 124
Drukarnia Abedik 263
Drukarnia Biblioteczna Książnica 251
Drukarnia i Księgarnia Pielgrzym
305
Drukarnia im. W.L. Anczyca 342
Drukarnia Skleniarz 306, 310
Drzewo Babel 104, 175, 315
DTV 241
Dwie Siostry 8, 37, 38
Dyrektor Szkoły 197
Dziennik Gazeta Prawna 9, 255
Dzień Smyka 209
E.Leclerc 222
Ebookpoint.pl 79, 254, 255
eClicto 263
Editio 254
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Finanse Komunalne 197
Fis 265
FK Olesiejuk – Inwestycje 207
Focus 115
Fonopolis 75, 101, 104, 318
Forum 110, 111, 175, 226
Forum Media Group 226
Forum Media Polska 114
ForumBiznesu.pl 11
FoxGames 224
Franz Vahlen 233
Fresh Market 223
Frojal 164
Fronda 37, 38
Fundacja ABC XXI 311
Fundacja Czułego Barbarzyńcy 17
Fundacja Jasne Strony 23
Fundacja Kultura nie boli 15
Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia 11
Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury
i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza 18
Fundacja Sąsiedzi 12
Fundacja Teraz Książka 16
Fundacja Tygodnika Powszechnego
16
Fundacja Warszawa Walczy 22
Fundacja Zeszytów Literackich 11
Fundusz Ipopema Dressler Dublin
S.K.A 115, 283, 301
G+J Książki 111, 115
Gakken 164
Gala 115
Galeria Książki 108, 175
Gandalf.com.pl 116, 216, 286
Garażowa 246
Garmin 346
Garmond Press 222
Gazeta Wyborcza 9, 38, 39, 242, 281,
282
Gdański Dom Książki 29, 79, 244
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
(GWO) 110, 111, 175, 182, 236

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (GWP) 175, 255
Georg von Holtzbrinck Verlagsgruppe 163, 236
GfK Polonia 35, 39, 241
Ghelamco 283
Giełda Papierów Wartościowych 193,
266
Gildia 243, 244
Gimtasis Zodis 241
Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 197
Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie 232
Główna Księgarnia Naukowa w Krakowie 232
Główna Księgarnia Wojskowa 282
Główny Urząd Statystyczny (GUS) 47
Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach 22
Gofin 175
Google 77, 156, 215, 273
Graal Agencja Literacka 17
Granice.pl 80
Greg 175
Groupe Albin Michel 164
Groupe Madrigal 164
Grupa Edukacyjna 111, 118, 211, 236
Grupa Image 175
Grupa MAC 177, 208-212
Grupa MAC – Konsultanci Oświatowi
208
Grupa Wydawnicza Foksal (GWF) 111,
113, 117, 120, 177, 224-228
Grupo Planeta 163
Grupo Santillana 164
Hachette 110, 111, 117, 175, 182, 206
Hachette Book Group 162
Hachette Livre (Francja) 119, 162, 163
Harald G. 207
Harbor Point 309, 311
Harlequin 110, 111, 162, 255
Harmonia 178, 332-333
Harmonia Dystrybucja 333

Ha- Ks
Instytut Wydawnictw Naukowych
PZWS 191
Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia 269
Intermarche 222
Iskry 21, 37, 38, 178, 342-343
ITI 117
Jacek Santorski & Co. 279
Jaguar 104, 175
Jedność 9
Juka-91 110, 208, 211
K.E. Liber 36, 37, 38
Kadokawa 163
Kaktus 36, 38
Kama 110
Kancelaria Prawnicza Lex 199
Katowickie Zakłady Graficzne 251
Kielecka Oficyna Wydawnicza MAC
210
Klasówki.pl 189
Klett 164
Klub Dla Ciebie (KDC) 110, 111
Klub Książki Księgarni Krajowej
(KKKK) 244, 245
Klub Księgarza 20
Klub Miłośników Książki Historycznej 283
Klub Świata Książki 302
Kobo 171
Kodansha 164
Kolporter 222
Komitet Ochrony Praw Dziecka 322
Kompas 220
Konieczny i Kruszewski (KiK) 198,
239
KPMG 14
Krajowa Izba Gospodarcza 288
Krajowa Rada Sądownictwa 197
Krajowy Rejestr Długów (KRD) 19
Krakowskie Biuro Festiwalowe 16
Krytyka Polityczna 8, 23
Ksiazki.pl 281
Książka Szkolna 192
Książki. Magazyn do czytania 20

Indeks firm omawianych w książce

Harmonia Universalis 332
HarperCollins 115, 162, 163, 168, 175
Harvard Business School 341
Haufe Gruppe 164
HBO 290
Heidelberg 304
Helion 22, 37, 79, 110, 111, 118, 177, 244,
254-256, 295, 296
Helion Edukacja 254
Hestia 11
Hitotsubashi Group 163, 164
Hollywood.pl 309
Holtzbrinck 161, 162, 163
Houghton Mifflin Harcourt 163
Hueber 182, 234
IBBY 12, 23
iBookstore 313
Ibuk Libra 86, 217
Ibuk.pl 124, 216
Igloo 204
Informa 163
Informacja w administracji publicznej 231
Infover 263
Ingram Content Group 162
Inmedio 255
Innova Capital, fundusz 219
Innowacje 283
Inpingo 75, 87
Insignis Media 36, 37, 38, 104, 108, 177,
255, 313-314
Instytut Badań Literackich PAN (IBL)
19
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 288
Instytut Informacji Naukowej UW
22
Instytut Książki 16, 22, 24, 100, 216
Instytut Kultury Polskiej w Londynie 16
Instytut Kultury Polskiej w Nowym
Jorku 16
Instytut Nauk Prawnych PAN 232
Instytut Pamięci Narodowej (IPN) 21
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Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej 13,14
Książnica Polska 14, 16, 232
Książnica Wydawnictwo 248, 250, 251,
336
Księgarnia Akademicka w Szczecinie 232
Księgarnia Atlas 15
Księgarnia Ekonomiczna K. Leki 232
Księgarnia Ekonomiczno-Prawna Profit 232
Księgarnia Historyczno-Wojskowa 282
Księgarnia Iuris Prudentia w Lublinie 232
Księgarnia Iuris Prudentia w Rzeszowie 232
Księgarnia Kodeks 232
Księgarnia Menedżer w Poznaniu 232
Księgarnia Patronacka w Poznaniu 293
Księgarnia Prawnicza Domu Książki
w Białymstoku 232
Księgarnia Prawniczo-Ekonomiczna
w Poznaniu 232
Księgarnia św. Jacka (KSJ) 175
Księgarnie Świat Książki 116, 301
Kultura Gniewu 11
Kurpisz 110
Kyowon 164
La Martinière 164
Ladybird 203
Lagardère (Francja) 163
Langenscheidt 111, 119, 228
Langzie.pl 184
Larousse 204
Lato z książką 293, 294
Laurum 340
LCHG 219
Legalis 229, 230, 231
Legalna Kultura 317, 318
Legimi 75, 78, 85, 86, 87, 104, 263
LektorKlett 110, 111, 119, 175, 182
Les Editions Lefebvre-Sarrut 164

Lex 110, 196, 198, 229
LexisNexis 110, 111, 112, 113, 114, 193,
195, 199
Lider 331
Lideria.pl 116
Literatura 175
Livres Hebdo 161
Longman 202
LSM, Lubelska Składnica Medyczna 221
Lubimyczytać.pl 67, 68, 79, 80
Lufthansa 296
Lux Promocja 330
Luxemburg Cambridge Holding Group
(LCHG) 218
M. Rożak 110, 184
MAC 110
MAC Dydaktyka 208
MAC Edukacja 208, 210, 211
MAC Technologie 208
Macmillan Central Eastern Europe 161, 237
Macmillan Distribution 236
Macmillan Education 236
Macmillan Exam Services 235
Macmillan Kingfisher 204
Macmillan Polska 110, 111, 177, 182,
234-237
Macmillan Publishers 236
Macmillan Science & Education 236
Macmillan Small Talks 235
Macmillan Staffroom 235
Madrigal 164
Maeva Ediciones 241
Mag 175
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 8, 13, 36,
37, 38, 205, 206, 210, 254, 268, 275,
284, 288, 291, 293, 308, 327, 330
Malmberg 194
Mała Lingua & Lingua Teens Space 220
Mała Litera 104
Marginesy 119, 120, 178, 338-339
MarKa 192

Ma- Ne
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych 218
Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP)
121, 122, 124
Minitor Biznesu 206
Moje Bambino 333
Molokai 274
Mondadori 162, 164
Mondadori Libri 164
Monitor Podatkowy 231
Monitor Prawa Handlowego 231
Monitor Prawa Pracy 231
Monitor Prawniczy 231
Monitor Rynkowy 206
Mówią Wieki 282
M-Partner Jarosław Perzyński 124
MT Biznes 178, 211, 340-341
MTJ 104
Müller Martini 304
Multico 117, 175, 255
Muza 15, 36, 37, 38, 39, 104, 110, 111,
177, 228, 261-266, 339
Muza Marketing 265
Muza Szkolna 265
Muzeum II Wojny Światowej 21
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 24
Muzeum Niepodległości w Warszawie 21
MyEanglish Lab 201
Nadmorski Plener Czytelniczy 17
NajlepszyPrezent.pl 249
Na ro dowe C ent r u m Ku lt u r y
(NCK) 90
Narodowy Bank Polski (NBP) 47, 185
NASBI 254, 255
Nasza Księgarnia (NK) 9, 36, 37, 38,
111, 117, 177, 183, 267-270
National Geographic 115, 206
Nature 236
Neriton 21
NetPress Digital 75, 263
New Business Look 239
News Corporation 163

Indeks firm omawianych w książce

Matras (Grupa) 9, 12, 33, 36, 44, 78,
79, 113, 114, 192, 236, 244, 246, 263,
264, 286, 310, 323
Matras.pl 12
MBO 304
MC2 330
McGraw-Hill 163
Media Obok 309
Media Participations 164
Media Rodzina 8, 23, 104, 110, 111, 117,
177, 306-312
MediaMarkt 222
Medien Union 164
MediPage 175
Merlin.pl 19, 24, 33, 116, 216, 246,
286
Messagerie 164
Michelin 254
Microsoft 156
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa
Wybickiego w Sopocie 14
M iejsk a Bibl iotek a Publ iczna
im. W. Broniewskiego w Lubaczowie 14
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej w Wołominie 14
Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku 12
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 20
Międzynarodowy Festiwal Literatury
Apostrof 338
Migomedia 214
Millward Brown 62
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(MEN) 13, 15, 32, 45, 75, 133, 182,
184, 186, 188, 189, 193, 205, 208, 209,
220
Ministerstwo Finansów 94
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (MKiDN) 15, 22, 24,
57, 61, 71, 89, 121, 122, 123, 124, 125,
130, 132, 135, 216, 217, 331
Ministerstwo Kultury i Sztuki 73
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Nexto.pl 263, 281, 286
NFI Empik Media & Fashion 79, 116,
117, 120, 224, 227, 228
Niebieska Studnia 309
Nielsen BookScan 168, 171
Nieruchomości 231
Nisza 19
Noir sur Blanc 259
Nomos Verlagsgesellschaft 233
Northern Illinois University Press 16
Notabene 296
Nova 192
Nowa 101, 104, 177, 317-320
Nowa Era 110, 111, 112, 118, 177, 181185, 186, 194, 211, 219, 236
Nowa Szkoła 333
Nowe Horyzonty Edukacji 209
Nowe Ksiażki 8
Nowe Powierzchnie SA 113
Nowela 182
Odra 11
Oficyna 196
Oficyna Ekonomiczna 198
Oficynka 15
OLÉ 224
Olesiejuk, Firma Księgarska 9, 102, 114,
117, 204, 207, 263, 296, 301, 310, 314,
323, 336, 338
Olesiejuk, Wydawnictwo 23, 104, 110,
111, 204-207, 222
OLMA Media Group 164
Onepress 254, 256, 296
Operon 110, 111, 175, 236
Ortus 219
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 197
OSBI 254
Ossolineum 255
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr (ODDK) 111, 177, 298-299
Ośrodek Roz woju i Edu k acji
(ORE) 209
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych 190

Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie 21
Otwarte 36, 38, 79
OverDrive 274
Oxford University Press (OUP) 163,
175, 182, 203
Pahoa Investment 193
Palgrave 236
Pallottinum 105, 175
Pan Macmillan 168, 236
Państwo i Prawo 197
Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie 22
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych 191
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa
Zawodowego 191
Państwowe Wydawnictwa Techniczne 330
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 191, 217, 218
Państwowe Zakłady Wydawnictw
Szkolnych (PZWS) 191, 269
Państwowy Instytut Wydawniczy
(PIW) 14, 20, 120, 121, 122, 123, 175
Papilon 248, 250, 251
Park 219
Parragon 204
Pascal 110, 111, 117, 175
Pazdro Krzysztof, Oficyna Edukacyjna 9, 175
PBS 100
PCB Difin 334
Pearson 14, 161, 163, 177, 190, 203
Pearson Central Europe 111, 200-203
Pearson Education 110, 111, 202, 203
Pearson PLC 163
Penguin 203, 314
Penguin Random House 161, 163
Pepco 223
Personal Plus 197
PG 2000 226
Phoenix Publishing and Media Company 163

Pla- Pw
Porozumienie Wydawców Książki
Historycznej 283
Portalrb.pl 230
Power 235
Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej 22
Poznańskie Spotkania Targowe –
Książka dla Dzieci i Młodzieży 10,
307
Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza 211
Practical English for Lawyers 231
Pracuj.pl 100
Prasa Wojskowa 282
Prawo Zamówień Publicznych 231
Preseus 162
PRI 249
Prima Press 296
PRISA 164
Procter & Gamble 309
Profi-Lingua 119, 189, 190
Progresja 330
Proszynski.pl 244
Prószyński i S-ka 110, 111, 184, 241,
244, 246
Prószyński Media 8, 13, 16, 22, 36,
37, 38, 111, 114, 117, 177, 240-247,
295
Przed Szkołą 197
Przedsiębiorstwo Dom Książki 22, 29
Przedsiębiorstwo Państwowe Wydawnictwo Literackie 259
Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita 123
Przegląd Podatkowy 197
Przegląd Prawa Handlowego 197
Publicat 22, 111, 117, 118, 177, 244, 248-253, 293, 336
Publicat.pl 249
Publio.pl 263, 281, 313
Publishers Weekly 161, 185, 199, 203,
236
Puffin 203
PWN Inwestycje 214

Indeks firm omawianych w książce

Planeta Klocków 223
Plastic 325
Platforma Dystr ybucy jna EduKsiążka 202, 219, 235
Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw
(PDW) 104, 117, 118, 124, 244, 249,
258, 267, 273, 286, 293, 309
Platon 323, 338
Podsiedlik-Raniowski i S-ka 110, 249
Pogotownie Kazikowe 309
Polanglo 236
Polar 304
Poleng 214
Policealne Centrum Szkolenia Kadr
ODDK 299
Politechnika Warszawska 296
Polityka, tygodnik 19, 224
Polmap 265
Polo Market 223
Polsat 8
Polsat News 8
Polska Dystrybucja Książek (PDK) 192,
265
Polska Izba Książki (PIK) 11, 14, 16,
22, 23, 24, 34, 61, 62, 63, 64, 65, 67,
84, 88, 90, 95, 97, 129, 135, 199, 211,
266, 275
Polski PEN Club 9, 23
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga 14
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych (PPWK) 110, 111,
184, 211
Polskie Radio 20
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 11
Polskie Wydawnictwa Profesjonalne 110, 195, 198
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
(PWM) 125
Poltext 208
Poradnia K 309
Poradnik Domowy 243, 245
Porozumienie Kultura 22, 29, 79, 244,
249
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PWN Wydawnictwo Naukowe (Grupa
PWN) 11, 16, 86, 110, 111, 116, 125,
177, 182, 213-220, 232
PWN, Wydawnictwo Szkolne 110, 111,
177, 213, 219
PWN.pl 111, 216
QES Agency 104
Qlturka 263
Raabe 110, 111
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pro Memoria 22
Radio Białystok 20
Radio Obywatelskie 309
Radomskie Targi Wydawnictw Reginalnych 22
Rafael 21
Ravelo.pl 215, 216
RCS Libri 162
Rea 118, 175
Read Me (RM) 175
Reader’s Digest 110, 111
Real 255
Rebel.to 183
Rebis 8, 16, 22, 101, 104, 110, 111, 117,
177, 244, 285-289, 294
Redakcja Książki Kolorowej 261
Reed Elsevier Corp. 195
Reed Elsevier PLC & Reed Elsevier
NV 163
Relay 255
RELX Group 163
Reprint 192
Ringier Axel Springer Polska 205
Rossman 223
Rough Guides 203
Rozpisani.pl 216
Ruch S.A. 222
Rynek-Ksiazki.pl 43, 86, 95, 98, 100,
102, 105, 106, 114, 115, 118, 119, 120,
122, 123, 130, 187, 190, 191, 211, 220,
231, 239, 241, 242, 255, 258, 272, 296,
306, 311, 319
Rytm 21, 284
Rzecznik Praw Obywatelskich 96

Rzeczpospolita, dziennik 8, 9, 11, 22,
48, 282, 309
Sachoi 304
Salon Ciekawej Książki w Łodzi 22
Salon Technologii i Wyposażenia dla
Edukacji 209
Samorząd Terytorialny 197
Samsung 291
Sanoma 164, 185
Sanoma Learning & Literature 194
SanomaWSOY 164, 184, 185, 194
Sara 110
Saturn 222
SBM 177, 315-316
Schinchosha 164
Scholastic Corp. 162, 163
Schweitzer Professional 233
SEGRO Business Partner Warsaw 184
Selgros 255
Sensus 254
Septem 254
Serwiszoz.pl 238
Seventh Sea 330
Sezam 192
Shinohara 304
Shogakukan 164
Shueisha 163
Sic! 18, 20
Siedmioróg 111
Simon & Schuster 164
Sine Qua Non 108
Skarbnica Wiedzy 227
Składnica Księgarska 192
Słuchoteka.pl 102
SMC 249
Smyk 223
Solaris 18
Sonia Draga 8, 16, 36, 37, 38, 39, 104,
111, 114, 117, 118, 120, 177, 249,
271-276
Sound Tropez 103
Spojrzenia 305
Sport i Turystyka 261
Springer Nature 162, 163, 236
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Targi w Krakowie 16
Targi Wydawców Katolickich 12
Tarsago Polska 111, 175
Tesco 223, 255, 315
Testy-prawnicze.pl 230
The Crown Publishing Group 341
The Woodbridge Co Ltd 163
Thomson Reuters 163
T-Mobile 78
TNS OBOP 56
TOK FM 122
Tormont Publications 228
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego 11, 22
Traffic Club 113
Troy 316
Tulipan Park Gliwice 255
TVN Turbo 314
TVN24 8
TVP 1 292
Twórczość 17
Uczę.pl 189, 190
Unimex 175
Universitas 175
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 7
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 227
Uroboros 224
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 116, 310, 311
Usborne 204
Verlag Dashöfer 110, 111, 178, 344345
Verlag Norman Rentrop 239
Videograf Grupa 175
Videopoint 79, 254
Virtualo 7, 20, 75, 83, 87, 90, 98, 226,
255, 263, 281, 286, 313
Vulcan 184
W.A.B. 7, 9, 36, 37, 38, 111, 113, 117, 224,
225, 226, 227
WAM Wydawnictwo 36, 37, 110, 111,
175
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Springer Science and Business Media 161, 236
Stahl 304
Stentor 111, 175
Stock Book Market 315
Stokrotka 223
Story Box 104
Storytel 102, 103, 104
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
(SBP) 13
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
(SKP) 15
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
(SPP) 323
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich 323
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
(SWK) 289
Studia Pelpińskie 305
Studia Prawa Prywatnego 231
Studio Astropsychologii 175
Studio Emka 16
Studio Osorno Krzysztof Czeczot 100
Super Siódemka 22, 236, 244
SuperMemo World 213
Supernowa 101
Swiatksiazki.pl 206
Syntea 235
Szara Szafa 309
Śląsk wydawnictwo 251
Śląskie Targi Książki 22
Świat Czytników 86, 87
Świat Książki 10, 39, 104, 110, 111, 115,
116, 177, 300-303, 325, 337
Świerszczyk 183
Targi Edukacyjne Edukacja w Kielcach 9
Targi Kielce 13, 209
Targi Książki Akademickiej i Naukowej
Academia 14
Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży
Dobre Strony 14
Targi Książki Historycznej 22, 283
Targi Książki we Frankfurcie 164
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Warbook 18
Warszawskie Targi Książki (WTK) 14,
295
Warszawskie Wydawnictwo Literackie 261
Watra 207
Weka 164
Weltbild 111, 115, 119, 300
Weltbild Polska 115, 302
Weltbild.pl 115, 116
Wesley Longman 202
Westermann Verlagsgruppe 164
White Star-DeAgostini 204
Wiedza i Praktyka 110, 111, 177, 230,
238-239
Wiedza Powszechna (WP) 123
Wielka Litera 21, 37, 104, 108, 177, 302,
325-326
Wiking 175
Wikipedia 215
Wikiquote 215
Wikr 192, 219, 310, 333
Wikr Konsorcjum 192
Wiktionary 215
Wiley 162, 163
Wilga 111, 113, 117, 222, 224, 228, 265,
316
Wkra 192, 265, 310
WNK 267
Woblink 79, 87, 263, 281, 286, 313
Wojciech Sumliński Reporter 36, 37
Wojskowy Instytut Wydawniczy 282
Wolters Kluwer 19, 110, 111, 112, 113,
114, 163, 177, 181, 195-199, 230
Wolters Kluwer Legal & Regulatory Division 195
Woongjin Holding 164
Woongjin ThingBig 164
WPIS – Wiara, Patriotyzm, Sztuka
Miesięcznik Kulturalny 327
Wrocławskie Targi Dobrych Książek
23

Wrocławskie Targi Książki Naukowej
10
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (WAiP) 192, 193
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
(WNT) 10, 116, 124, 125, 330
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(WSiP) 20, 110, 111,118, 119, 177,
181, 186-194, 236, 265
Wydawnictwo Brama Grodzka 19
Wydawnictwo Czasopisma Wojskowe 283
Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz
(WDS) 175
Wydawnictwo Dolnośląskie 37, 101,
248, 250, 252, 336
Wydawnictwo Józef Częścik 332
Wydawnictwo Komiksowe 243
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 111,
177, 221
Wydawnictwo Literackie (WL) 11, 16,
17, 19, 21, 36, 37, 38, 104, 111, 117,
177, 252, 257-260, 295, 296
Wydawnictwo M 175
Wydawnictwo MON 282
Wydawnictwo MS 21
Wydawnictwo Nieoczywiste 196
Wydawnictwo Poznańskie 310
Wydawnictwo Prawnicze Lex 198,
199
Wydawnictwo Rodzinne 309
Wydawnictwo św. Stanisława BM 175
Wydawnictwo Taurus 21
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (WUJ) 21
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 21
Wydawnictwo WNT 10, 116, 124, 214,
216
Wydawnictwo Wyższego Seminarium
Duchownego Bernardinum 305
Wytwórnia 8
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Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 197
Zhejiang Publishing United Group 163
Zielona Sowa 110, 111, 186, 192, 193,
222
Złote Myśli 118, 254
Znak 8, 9, 11, 16, 17, 18, 23, 37, 38, 79,
87, 110, 111, 114, 175
Zysk i S-ka 16, 21, 22, 101, 111, 117, 177,
244, 287, 290-294
ZyskMedia 293
Żabka 223
Żak, Wydawnictwo Edukacyjne 7, 14,
110, 120
Żydowski Instytut Historyczny 21
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Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia 10
Wyższe Seminarium Duchowne i progimnazjum Collegium Marianum 304, 305
Young Digital Planet (YDP) 7, 110, 111,
184, 185
YouTube 80
ZAiKS 13
Zakamycze, Kantor Wydawniczy 198
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 11,
12, 123
Zakład Psychologii PAN 287
ZamKor 118, 120, 283
Zdasz.to 187, 190

379

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016

NOTATKI

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016

NOTATKI

Rynek książki w Polsce 2016. Wydawnictwa
seria „Raporty”, tom LXXXI
Biblioteka Analiz, Warszawa 2016
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416
tel./fax +48 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl
978-83-63879-74-7
cena 80 zł

Indeks firm omawianych w książce

385

