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Rok 2016 na rynku wydawniczym

Styczeń

•• W Maisons-Laffitte pod Paryżem, w obecności dr Magdaleny Gawin,
wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, odbyło się uroczyste
przekazanie ukończonego inwentarza na ręce Wojciecha Sikory, prezesa Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”. W uroczystości wzięli
udział dyrektorzy instytucji realizujących projekt: dr Tomasz Makowski
z Biblioteki Narodowej i dr hab. Władysław Stępniak z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

•• Laureatem Paszportów „Polityki” za 2015 rok w kategorii „literatura” został Łukasz Orbitowski za powieść „Inna dusza” (Od Deski Do Deski).

•• Po raz czternasty redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przy-

znała Nagrody za Książki roku. Nagrodzone tytuły to: „Mała Zagłada” Anny Janko (Wydawnictwo Literackie), „Turniej cieni” Elżbiety
Cherezińskiej (Zysk i S-ka), „Pływak” Joakima Zandera (Sonia Draga), „Miłosz w Krakowie” Agnieszki Kosińskiej (Znak) oraz „966.
Chrzest Polski”, Krzysztofa Ożoga (Biały Kruk). Ponadto dwiema Nagrodami Specjalnymi wyróżniono: „Lwów. Dzieje miasta” Ryszarda
Jana Czarnowskiego i Eugeniusza Wojdeckiego (Jedność) oraz „Historię książki” Rodericka Cavea i Sary Ayad (Arkady). Po raz pierwszy przyznano nagrodę Audiobook roku 2015 – otrzymała ją „Diuna”
Franka Herberta (Rebis i Audioteka.pl). Wydawnictwo Bellona zdobyło tytuł Wydawcy roku 2015, ks. Roman Szpakowski został Człowiekiem roku 2015.
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• Na początku roku rozpoczął działalność Wrocławski Dom Literatury,

którego szefem został prof. Andrzej Zawada, a stanowisko jego zastępcy
pełni Anna Morawiecka-Kowal, dyrektorka Wrocławskich Promocji Dobrych Książek. W tej strukturze jest też wydawnictwo Warstwy, prowadzone przez Jarosława Borowca. Zadaniem Domu Literatury jest promocja czytelnictwa, od organizacji targów, wydawania książek, organizacji
spotkań z pisarzami, konkursy literackie dla dzieci i młodzieży, organizację festiwali, po integrację wrocławskiego środowiska literackiego.

• Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych poinformował o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

• Wydawnictwo Naukowe PWN SA zawarło umowę przeniesienia wszystkich

praw, które przysługiwały Wydawnictwu WNT sp. z o.o., poszerzając tym
samym swoją ofertę naukowo-techniczną o całą ofertę tego wydawcy.

• Wydawnictwo Rosikon Press z Izabelina obchodziło jubileusz 25-lecia
połączony z 50-leciem pracy twórczej Janusza Rosikonia.

• Muza na początku roku zamknęła redakcję książki dziecięcej.
• Amazon zapowiedział stworzenie w Polsce do końca 2016 roku ponad

tysiąca nowych miejsc pracy, a pracownicy zostaną zatrudnieni w trzech
centrach logistycznych znajdujących się pod Poznaniem i Wrocławiem,
w Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku oraz w biurze Amazon
Web Services w Warszawie.

• Drukarnia OZGraf została wyłoniona spośród monitorowanych przez
firmę Euler Hermes jako złoty Płatnik.

• Ryszard Maćkowiak zakończył pracę w Drukarni Skleniarz, po czterech
latach pełnienia funkcji dyrektora naczelnego w tym zakładzie.

• Zmarł Józef Skrzypiec, prezes wydawnictwa Bellona, autorytet w środowisku książki.

• Rada nadzorcza wydawnictwa Bellona S.A. powołała Zbigniewa Czerwińskiego, poprzednio członka zarządu, na stanowisko prezesa zarządu tej oficyny. Wiceprezesem został Waldemar Michalski. Zbigniew Czerwiński jest
jednocześnie prezesem zarządu wydawnictwa Świat Książki Sp. z o.o.

8

Rynek książki w Polsce 2017

Luty

•• Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr
Gliński powołał Marka Mutora na stanowisko Dyrektora Narodowego
Centrum Kultury.

•• Andrzej Brzeziecki otrzymał Nagrodę im. Jerzego Turowicza za biografię „Tadeusz Mazowiecki. Nasz premier” (Znak).

•• Monika Małkowska została laureatką Nagrody im. Macieja Łukasiewicza za tekst „Mafia bardzo kulturalna” opublikowany w „Plusie Minusie”, dodatku do „Rzeczpospolitej”.

•• Empik poinformował, że w 2015 roku najlepiej sprzedającymi się książ-

kami w tej sieci były: „Okularnik” Katarzyny Bondy (Muza), „Dziewczyna z pociągu” Pauli Hawkins (Świat Książki), „Nela i tajemnice świata”
Neli Małej Reporterki (Burda Książki), „Wróć, jeśli pamiętasz” Gayle
Forman (Nasza Księgarnia) oraz „Red Lipstick Monster. Tajniki makijażu” Ewy Grzelakowskiej-Kostoglu (Znak).

•• Dotychczasowy prezes Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Adam Ra-

dzikowski został dyrektorem tej placówki, która została przekształcona
z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w państwową instytucję kultury.

•• Audioteka S.A., właściciel dynamicznie rozwijającego się serwisu Audioteka.com, zamknęła emisję prywatną akcji, w której udział wzięli m.in.
Ondrej Tomek, czeski przedsiębiorca specjalizujący się w przedsięwzięciach internetowych, jak również grono polskich inwestorów i przedsiębiorców, w tym m.in. Przemysław Gacek, założyciel Pracuj.pl, który
zwiększył swoje zaangażowanie w Audiotekę.

•• Jedno z najbardziej magicznych miejsc Warszawy, słynna klubokawiarnia Czuły Barbarzyńca przy ul. Dobrej 31 na warszawskim Powiślu, została niespodziewanie zamknięta.

•• We Frankfurcie nad Menem w wieku 94 lat zmarł Karl Dedecius, jeden
z najważniejszych tłumaczy polskiej literatury na język niemiecki, twórca
Instytutu Polskiego w Darmstadt, „Europejczyk z Łodzi”, jak sam o sobie pisał. Za dzieło życia uznawał siedmiotomową „Panoramę literatury polskiej XX wieku”.
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wydawnictwa Wiedza Powszechna.

Marzec

•• Fundacja im. Zbigniewa Herberta ogłosiła, że laureatem Międzynarodo-

wej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta za 2016 rok został Lars
Gustafsson, szwedzki poeta, prozaik, eseista i filozof.

Rok 2016 na rynku wydawniczym

•• Podczas pobytu w Zakopanem zmarł Michał Jagiełło.
•• Zmarł senior polskiej poligrafii Apolinary Brodecki.
•• Zmarła też Ewa Stanisława Stańczuk, szefowa redakcji i wicedyrektor

•• Podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Europejskiej Nagrodę Li-

teracką Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności otrzymała Ana Blandiana z Rumunii za tom „Moja ojczyzna A4” (słowo/obraz terytoria). Uhonorowano także tłumaczkę nagrodzonego tomu Joannę Kornaś-Warwas.

•• Laureatem Honorowej Nagrody Wielkiego Kalibru została Tess Gerrit-

sen, amerykańska pisarka, autorka powieści tłumaczonych na ponad
30 języków, jedna z najpopularniejszych twórczyń thrillerów medycznych na świecie.

•• Fundacja Wisławy Szymborskiej przyznała Nagrodę im. Adama Włodka
za rok 2015 poecie Marcinowi Orlińskiemu za napisanie tomu wierszy
o roboczym tytule „Państwo środka”.

•• Ewa Pajestka-Kojder i Elżbieta Nowakowska-Sołtan z Oficyny Naukowej zostały odznaczone przez prezydenta Republiki Francuskiej Kawalerskimi Narodowymi Orderami Zasługi.

•• Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne poinformowały, że powołany przez

tego wydawcę w 2014 roku niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli ORKE zrealizował ponad 200 szkoleń z 12 obszarów edukacyjnych dla
dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół w Polsce. Jest to „kolejny
etap dynamicznie wdrażanej strategii WSiP, zakładającej przekształcenie
wydawnictwa w dostawcę usług i serwisów edukacyjnych”.

•• Wydawnictwo Dwie Siostry przekazało, że „Mapy” autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich są największym bestsellerem tej oficyny,
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a najpewniej również największym polskim sukcesem w segmencie
książki dziecięcej ostatnich lat i to na skalę światową. Od 2012 roku tytuł ten został sprzedany na całym świecie w ilości sięgającej 2 mln egz.,
w 25 wersjach językowych, a kolejnych kilka ma się wkrótce ukazać.

•• Firma Empik Media & Fashion była w trakcie zaawansowanego procesu

sprzedaży Gandalf Sp. z o.o. Ponadto w styczniu Grupa EM&F podpisała
umowę przedwstępną sprzedaży Grupy Smyk oraz umowę przedwstępną sprzedaży Grupy Optimum.

•• Spółka Topmall podpisała umowę dzierżawy domeny i znaku towarowego Merlin.pl. Podano, że w ciągu 17 lat Merlin.pl zdobył i obsłużył
ponad 3 mln klientów, co miesiąc wysyłając do nich setki tysięcy książek, filmów i płyt.

•• Na wrocławskiej Politechnice odbyły się XXII Wrocławskie Targi Książki Naukowej, podczas których nagrodę główną – puchar Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za najtrafniejszą szatę edytorską przyznano publikacji „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie”
(Muzeum Narodowe w Warszawie).

•• Odbyły się 15. Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci, Mło-

dzieży i Rodziców. Prestiżowe nagrody targowe nazywane Pegazikami
otrzymali: w kategorii „Twórca książki dla dzieci i młodzieży” Wojciech
Widłak, autor książek dla dzieci, a w kategorii „Przyjaciel książki dla
dzieci i młodzieży” Marta Lipczyńska-Gil, twórca i redaktor naczelny
czasopisma „Ryms”.

•• W Warszawie trwała szósta edycja „Wierszy w metrze”, której głównym

organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów
Kultury EUNIC Warszawa, a projekt finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Kwiecień

•• Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr
Gliński powołał Dariusza Jaworskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Książki po odwołaniu Grzegorza Gaudena.

•• Laureatami dziewiątej edycji Nagrody Literackiej m. st. Warszawy
12

zostali: w kategorii „proza” Anna Janko za książkę „Mała Zagłada”
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(Wydawnictwo Literackie), w kategorii „poezja” Piotr Matywiecki za
tom „Którędy na zawsze” (Wydawnictwo Literackie), w kategorii „literatura dziecięca tekst i ilustracje” Justyna Bednarek i Daniel de Latour (ilustracje) za książkę „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek
(czterech prawych i sześciu lewych)”, (Poradnia K.), a w kategorii „edycja warszawska” Magdalena Kicińska za książkę „Pani Stefa” (Czarne).
Tytuł Warszawskiego twórcy otrzymał Eustachy Rylski.

•• Julian Kornhauser został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej
Silesius za całokształt twórczości.

•• Wydawnictwo Czarne zostało laureatem pierwszej edycji Narody Lew

Hieronima dla wydawcy przyjaznego tłumaczom literackim, ustanowionej przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

•• Serwis aukcyjny Allegro poinformował, że w 2015 roku sprzedano

za jego pośrednictwem 6,87 mln książek (o blisko 470 tys. więcej niż
w 2014 roku, co oznacza wzrost o 7,5 proc.) i o 1,28 mln więcej niż
w 2013 roku.

•• 17 niezależnych księgarń w Warszawie utworzyło Kolektyw Księgarzy
Kameralnych, aby „animować i edukować warszawiaków”.

•• Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne kupiły sieć szkół językowych Pro-

fi-Lingua i poinformowały, że zakończyły kolejny etap transformacji
z wydawcy podręczników tradycyjnych w dostawcę nowoczesnych produktów, serwisów i usług edukacyjnych, czego odzwierciedleniem jest
nowa struktura firmy składająca się z dwóch pionów biznesowych – Pionu Rynku Szkolnego oraz Pionu Rynku Otwartego.

•• Wydawnictwo Szkolne PWN dokonało zakupu ogólnopolskiej sieci szkół
językowych dla dzieci i młodzieży Mała Lingua & Lingua Teens Space.

•• W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskiego w Warszawie odbyły
się XXII Targi Wydawców Katolickich z udziałem blisko 180 wystawców,
którzy zaprezentowali 10 tys. tytułów książek religijnych.

•• W 5. Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku wzięło udział
78 wystawców i odbyło się ponad 20 spotkań autorskich.

•• Zmarł Jacek Krzekotowski, były dyrektor Instytutu Wydawniczego
14

PAX.

•• Laureatem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki został Piotr Paweł Reszka za książkę „Diabeł i tabliczka czekolady”
(Agora).

•• Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego ufundowaną
przez Bank Pekao S.A. otrzymał Andrzej Wajda.

•• Stypendium im. Albrechta Lemppa za rok 2016, przyznawane przez Fun-

dację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches
Colloquium Berlin otrzymały: Renate Schmidgall, tłumaczka literatury
polskiej na język niemiecki oraz Marek Zagańczyk, pisarz, eseista, wydawca, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”.

Rok 2016 na rynku wydawniczym

Maj

•• Trzecia edycja Festiwalu Literatury dla Dzieci trwała od 10 maja do
12 czerwca i obejmowała ponad 140 wydarzeń w czterech festiwalowych
miastach: Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

•• Na Stadionie PGE Narodowym odbyły się 7. Warszawskie Targi Książki

i towarzyszące im 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia.
Wzięło w nich udział 815 wystawców z 25 krajów, 1017 autorów i ponad
70 tys. zwiedzających. Odbyło się blisko 1500 spotkań, dyskusji, debat,
prezentacji nowości wydawniczych i bestsellerów, konkursów, atrakcji
literacko-artystycznych i wystaw.

•• Podczas Warszawskich Targów Książki wręczono szereg nagród.

W konkursie Economicus w kategorii „Najlepsza książka szerząca
wiedzę ekonomiczną” zwyciężył Marcin Popkiewicz za „Rewolucję
energetyczną” (Sonia Draga), w kategorii „Poradnik” – Monika Nieradka-Bernaciak i Joanna Rodek-Kietlińska za „Przedsiębiorca w internecie. Kompendium” (Poltext). Pierwsze miejsce w kategorii „Tłumaczenie najlepszej książki ekonomicznej” zdobył „Kapitał w XXI wieku”
Thomasa Piketty (Krytyka Polityczna). W konkursie Technicus 2016
w kategorii „Poradnik techniczny” nagrodę zdobył „Poradnik górnika
naftowego” (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego), a w kategorii „Najlepsza książka techniczna” Ewa B. Skrodzka za „Eksperymentalną analizę
modalną gitar i skrzypiec” (Wydawnictwo Naukowe UAM). Główną
nagrodę w konkursie prof. Jerzego Skowronka zdobył Wiesław Walkiewicz za książkę „Bałkany Słowiańskie. Aspiracje – Uwikłania –
Sprzeczności” (Libra).

15

Rynek książki w Polsce 2017

•• W Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową Academia Na-

grodę Główną „Academia 2016” otrzymały Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego za „Wspólnotę rzeczy: Sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380-1520”, tom III monografii „Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500” autorstwa Antoniego Ziemby.

•• W 56. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek wzięło

udział 113 firm wydawniczych, które nadesłały 207 tytułów opracowanych przez twórców (ilustratorów, grafików, typografów) zamieszkałych
na stałe w Polsce. Jury przyznało następujące nagrody: Dział I – literatura piękna: „Edessy – poemat sowizdrzalski” (Episteme), dział II – książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka): „Wesela 21” (Muzeum
Etnograficzne w Krakowie), dział IV – książki dla dzieci i młodzieży:
„Pszczoły” (Dwie Siostry), dział V – podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe: „Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów” (Biblioteka Narodowa), dział VII – albumy: „21 myśli o teatrze” (Fundacja Win-Win), dział VIII – katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne:
„O melomanie, który wyleczył zapominanie” (Fundacja Alpha i Drukarnia Petit).

•• Nagrodę im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów dla najlepszego przekładu

książek z dziedzin przyrodniczo-matematycznej lub technicznej otrzymało 600-stronicowe tłumaczenie książki „Nasz matematyczny wszechświat” Maxa Tegmarka (Prószyński i S-ka) autorstwa duetu translatorskiego Ewa Łokas i Bogumił Bieniok.

•• W ramach współpracy Grupy PWN z wydawnictwem Cambridge University Press Wydawnictwo Szkolne PWN zostało partnerem tego brytyjskiego wydawcy materiałów do nauki języka angielskiego, a należący
do grupy OSDW Azymut został wyłącznym dystrybutorem jego publikacji w Polsce.

•• Poinformowano, że wydawnictwo Wolters Kluwer SA stopniowo wycofuje się z oferty ekonomicznej i biznesowej po podpisaniu w listopadzie
2015 roku umowy o współpracy z Wydawnictwem Nieoczywiste (www.
nieoczywiste.pl), dotyczącej dystrybucji i sprzedaży jej części.

•• Powstała nowa grupa wydawnicza po włączeniu Wydawnictwa Debit,
specjalizującego się w literaturze dziecięcej, do struktury Wydawnictwa Sonia Draga
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a wiceprezesem zarządu został Patryk Tomczyk. Dotychczasowy zarząd
firmy w składzie Seweryn Kubicki i Piotr Kwapisz zakończył kadencję.

•• Spółka Platon przekazała, że zamknęła rok 2015 przychodami na poziomie 105 mln zł (wzrost o ponad 18 proc. w stosunku do roku 2014),
a wynik ten „był rezultatem rozwoju portfela klientów jak również rozszerzenia oferty wydawniczej spółki i tym samym powiększenia wachlarza dostępnych usług”.

•• Odbyło się Walne Zgromadzenie PIK, podczas którego posumowano

kończącą się kadencję władz Izby (2012-2015) oraz wybrano władze na
nową kadencję. Prezesem PIK został ponownie Włodzimierz Albin, prezes wydawnictwa Wolters Kluwer, który był jedynym kandydatem na to
stanowisko i otrzymał 95 proc. głosów poparcia oraz szczere podziękowania za dotychczasowe działania.

Rok 2016 na rynku wydawniczym

•• Stanowisko prezesa zarządu Grupy MAC S.A. objął Grzegorz Kowalski,

•• Zmarli: prof. Janusz Tazbir, historyk i publicysta, członek Polskiej

Akademii Nauk, badacz reformacji i kontrreformacji; prof. Jadwiga
Kołodziejska, bibliotekoznawca i bibliolog, założycielka i prezes Polskiego Towarzystwa Czytelniczego; prof. Ryszard Przybylski, eseista,
tłumacz i znawca literatury, oraz Maria Czubaszek, pisarka i satyryk, autorka tekstów piosenek, scenarzystka, felietonistka i dziennikarka.

Czerwiec

•• Laureatem Nagrody Transatlantyk został Constantin Geambaşu, tłu-

macz literatury polskiej na język rumuński, którego dorobek przekładowy obejmuje kilkadziesiąt tytułów, jakie ukazały się w prestiżowych
rumuńskich wydawnictwach.

•• Niemiecki poeta, tłumacz i krytyk literacki Jan Wagner oraz polski poeta, eseista i tłumacz Kazimierz Brakoniecki odebrali w Getyndze polsko-niemieckie Nagrody Miast Partnerskich Getyngi i Torunia im. Samuela Bogumiła Lindego.

•• Laureatami Nagrody im. Wisławy Szymborskiej zostali: Jakub Kornhauser za „Drożdżownię” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
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Animacji Kultury w Poznaniu) i słoweński poeta Uros Zupan za „Nie-

spieszną żeglugę” (Instytut Mikołowski).

•• Małgorzata Szejnert została laureatką Nagrody Odry za rok 2015 za
„Usypać góry. Historie z Polesia” (Znak).

•• Jakub Szamałek otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru za „Czytanie z ko-

ści” (Muza), a Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru – Remigiusz
Mróz za „Kasację” (Czwarta Strona). Nagrodę Specjalną im. Janiny Paradowskiej przyznano Mariuszowi Czubajowi, który za powieść „Piąty
Beatles” (W.A.B.) był nominowany do Wielkiego Kalibru po raz siódmy.
Honorową Nagrodę Wielkiego Kalibru za całokształt twórczości roku
otrzymało trzech autorów: Tess Gerritsen, Pierre Lemaitre oraz Peter
Robinson.

•• Ukonstytuowała się Rada Polskiej Izby Książki, której prezesem został

Włodzimierz Albin (Wolters Kluwer), a wiceprezesami: Barbara Jóźwiak
(Wydawnictwo Naukowe PWN) i Grzegorz Majerowicz (IPS/Biblioteka
Akustyczna). W skład Prezydium weszli również: Magdalena Duszyńska-Walczak (Nowa Era) i Marcin Garliński (Muza). Do Rady podczas Walnego Zgromadzenia wybrano poza tym: Elżbietę Brzozowską (Wydawnictwo Akademickie Dialog), Sonię Dragę (Wydawnictwo Sonia Draga),
Jerzego Okuniewskiego (Książnica Polska), Jacka Popko (Pearson Central
Europe), Krzysztofa Przestrzelskiego (Instytut Wydawniczy PAX, Grupa
Inco SA), Małgorzatę Skowrońską (Agora), Dorotę Twarowską (Wydawnictwo Szkolne PWN) i Bogdana Szymanika (Bosz). Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej został Piotr Dobrołęcki (Biuro Marketingowe – Porozumienie Wydawców), jego zastępcą została Aldona Zawadzka (01 Media
Wydawnictwo Jeden Świat). Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został
Jerzy Kozłowski (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności), a jego zastępcą
ks. Roman Szpakowski (Wydawnictwo Salezjańskie).

•• Stowarzyszenie Autorów ZAiKS poinformowało, że w roku 2015 obję-

ło ochroną 50 mln utworów z repertuaru krajowego i zagranicznego,
a każdego roku do ZAiKS-u zgłaszanych jest średnio 27 tys. nowych
utworów. Reprezentując ponad 20 tys. polskich autorów i wydawców,
Stowarzyszenie chroni w Polsce prawa ponad 3,5 mln twórców i wydawców zagranicznych. Wpływy z inkasa w roku 2015 wyniosły 321 mln zł,
a między twórców podzielono 411 mln zł. Fundusz Popierania Twórczości przekazał na indywidualne stypendia i współfinansowanie wydarzeń
kulturalnych 3 mln zł.
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garń, zorganizował Warszawski Weekend Księgarń Kameralnych z blisko 60 wydarzeniami w placówkach księgarskich. Jego inicjatorką i koordynatorką była Anna Karczewska, która założyła na Facebooku stronę
„Książki kupuję kameralnie”. W Weekendzie wzięli udział pisarze: Anna Dziewit-Meller, Zygmunt Miłoszewski, Łukasz Orbisowski, Marcin
Świetlicki oraz Grzegorz Kasdepke.

•• Na Zgromadzeniu Wspólników spółki Targi Książki powołano nową

Radę Nadzorczą, której przewodniczącą została ponownie Aldona
Zawadzka, jej zastępcą Zbigniew Czerwiński, a sekretarzem ks. Roman Szpakowski. Do Zarządu weszli: Rafał Skąpski (prezes), Jacek
Oryl (wiceprezes i dyrektor Warszawskich Targów Książki) oraz Sonia Draga jako członek Zarządu. Prokurentem spółki został Tadeusz
Górny.

Rok 2016 na rynku wydawniczym

•• Kolektyw Księgarzy Kameralnych, składający się z 25 stołecznych księ-

•• We Wrocławiu odbyły się 7. Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre

Strony, które odwiedziło kilkanaście tysięcy osób, a uczestniczyło w nich
pięćdziesiąt wydawnictw literatury dziecięcej i młodzieżowej z całej Polski. Laureatem Nagrody Dobre Strony zostało Wydawnictwo Wytwórnia, które nagrodzono za książkę „Kern. Wiersze dla dzieci”.

•• Ponad 7 tys. uczestników wzięło udział w pierwszym Festiwalu Książki

w Opolu, który obejmował targi książki. Uczestniczyło w nich 41 wystawców z całej Polski, zorganizowano spotkania autorskie i warsztaty,
a także koncerty i Wielkie Opolskie Dyktando. Z czytelnikami spotkało się 37 autorów. Organizatorami byli: drukarnia Opolgraf i Fundacja
Fabryka Inspiracji.

•• Na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbył się plener literacki „Odkryj
książkę na nowo” z udziałem 50 wystawców oraz pisarzy, a wśród nich
byli: Ilona Łepkowska, Ewa Ornacka i Wojciech Cejrowski.

•• W ponad 3470 miastach i miejscowościach odbył się XV Ogólnopolski

Tydzień Czytania Dzieciom, największe doroczne święto kampanii czytania obchodzone pod hasłem „Czytanie uskrzydla”. Była to 15. edycja
kampanii organizowanej przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom.

•• Podczas czwartego warszawskiego Dużego Festiwalu Czytania przez
jeden weekend w Pałacu Szustra i Parku Morskie Oko na leżakach,
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skrzynkach i kocach zgromadziło się ponad 10 tys. czytelników, aby
spotkać się z pisarzami z kilkunastu państw.

Lipiec

•• Andrzej Stasiuk otrzymał Austriacką Nagrodę Państwową w dziedzinie
„literatury europejskiej”.

•• Adam Zagajewski został odznaczony insygniami Kawalera Legii Honorowej.

•• Nagrodę im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy

tom poetycki roku 2015 przyznano Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi za „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie” (Sic!), natomiast Orfeusza
Mazurskiego za najlepszy tom wydany w Polsce północno-wschodniej
(Warmia, Mazury, Podlasie) otrzymał Erwin Kruk za „Nieobecność”
(Wydawnictwo Stowarzyszenie Pisarzy Polskich).

•• Po raz trzeci w Rabce-Zdroju odbył się Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej.

•• Zmarł Włodzimierz Odojewski.
•• Zmarł Tadeusz Górny, który był jedną z najbardziej wyrazistych postaci

środowiska książki – jako dziennikarz radiowy i telewizyjny, twórca telewizyjnych „Książek z górnej półki”, a także jako inicjator i organizator
działań społecznych promujących książkę i czytelnictwo.

Sierpień

•• Robert M. Wegner został laureatem Nagrody im. Janusza A. Zajdla i to

w dwóch kategoriach – za powieść „Pamięć wszystkich słów” (Powergraph) oraz za opowiadanie fantastyczne „Milczenie owcy” (Allegro).

•• W Plebiscycie Czytelników Biblioteki Śląskiej na Książkę roku 2015 najwięcej głosów oddano na: „13 pięter” Filipa Springera (Czarne), drugie
miejsce zajęła „Mała Zagłada” Anny Janko (Wydawnictwo Literackie),
a trzecie „Pięćdziesiątka” Ingi Iwasiów (Wielka Litera).
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w tym „Nasi Izraelczycy”, przedstawiającą losy polskich Żydów w Izraelu, a także targi książki, warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży.

•• Podczas konwentu Polcon – Eurokonferencja 2016 przez pięć dni Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 była również stolicą polskiej fantastyki i fanów fantastycznych światów.

•• W piątej edycji Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego w Gdyni wzięło
udział 95 wydawców i blisko 60 autorów.

•• W trakcie pierwszego Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego odbyły

się spotkania z ciekawymi książkami, ich wydawcami i przede wszystkim z autorami.

Rok 2016 na rynku wydawniczym

•• W trakcie festiwalu „Literacki Sopot” zorganizowano liczne wystawy,

•• Ponad 13 tys. gości wzięło udział w II edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, gdzie odbyło się ponad 80 wydarzeń związanych z literaturą.

•• Z Instytutu Książki odeszła Elżbieta Kalinowska, uważana m. in. za autorkę

sukcesu programu Dyskusyjnych Klubów Książki. Odszedł też Tomasz Pindel, iberysta i tłumacz, specjalista od hiszpańskojęzycznych rynków książki,
a także Małgorzata Kanownik, odpowiedzialna za kontakty z mediami.

•• Prezesem zarządu spółki Empik Media&Fashion został Marek Ondrejka.
•• Zmarł Jerzy Górzański, poeta, prozaik, autor słuchowisk radiowych i stały felietonista „Kwartalnika Literackiego Wyspa”.

•• Zmarł prof. Marek Kwiatkowski, varsavianista, historyk sztuki, zwany
„Panem na Łazienkach”.

•• Zmarł Eugeniusz Piliszek, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Wydawnictwa Arkady.

•• Zmarł Jan Stanisław Kopczewski, pisarz, redaktor, popularyzator historii, autor książek, podręczników i audycji radiowych.

•• Zmarła Jadwiga Chibowska-Włodek, legenda warszawskiej kawiarni
Czytelnika w jej najświetniejszych czasach.
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Wrzesień

•• „Cały rynek książki (nie tylko beletrystyka, ale i książki dla profesjonalistów oraz podręczniki) do 2020 roku skurczy się o 3,05 proc., do 667 mln
USD, przy czym najbardziej (o 7,2 proc.) spadną w tym czasie przychody
ze sprzedaży literatury pięknej”, zapowiedziała Magdalena Lemańska
w „Rzeczpospolitej”, opierając się na prognozach firmy PwC.

•• W ponad 2000 miejsc w całej Polsce oraz za granicą odbyło się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

•• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powo-

łał Krzysztofa Olendzkiego na stanowisko dyrektora Instytutu Adama
Mickiewicza.

•• Maciej Płaza został laureatem Nagrody im. Kościelskich za książkę „Skoruń” (W.A.B.).

•• W jedenastej edycji Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii „eseistyka”

nagrodę otrzymał Michał Książek za esej „Droga 816” (Fundacja Sąsiedzi), w kategorii „poezja” uhonorowano Barbarę Klicką za tom poetycki
„Nice” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu), w kategorii „proza” nagrodę wręczono Maciejowi Płazie za
zbiór „Skoruń” (W.A.B.), a w kategorii „przekład na język polski” nagroda przypadła Annie Wasilewskiej za nowe tłumaczenie „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego (Wydawnictwo Literackie).

•• Nagrodę im. Cypriana Norwida w kategorii „literatura” otrzymała Uta
Przyboś za zbiór wierszy „Prosta” (Forma).

•• Weronika Murek, autorka opowiadań „Uprawa roślin południowych

metodą Miczurina” (Czarne) oraz Maciej Hen, autor powieści „Solfatara” (W.A.B.) zostali laureatami I edycji Nagrody Literackiej im. Witolda
Gombrowicza przyznawanej za debiut literacki przez prezydenta Radomia i Muzeum Witolda Gombrowicza.

•• W Gorlicach odbyła się druga edycja Festiwalu im. Zygmunta Haupta,

którego dyrektorem artystycznym jest Andrzej Stasiuk. Program obejmował spotkania tematyczne i autorskie, koncerty oraz prezentację fotografii z archiwum rodziny pisarza.
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•• Legimi, e-księgarnia udostępniająca e-booki i audiobooki w modelu abonamentowym, zapowiedziała działania na najbardziej perspektywicznych rynkach zagranicznych.

•• Zakończyła się pierwsza edycja Polskiej Akademii Księgarstwa – Pody-

plomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, czyli pierwszych w Polsce studiów księgarskich na poziomie uniwersyteckim, jakie
były prowadzone w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW na podstawie trójstronnego porozumienia z Instytutem
Książki i Polską Izbą Książki.

•• Dariusz Kuźmina, prodziekan ds. finansowych nowego Wydziału Dzien-

nikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał od Prezydenta RP nominację profesorską.

•• Zmarła Izabella Majerowicz, zasłużona redaktorka, człowiek książki.
Październik

•• Olga Tokarczuk i Jan Henrik Swahn, szwedzki tłumacz „Ksiąg Jakubowych”, zostali laureatami pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody
Literackiej Kulturhuset Stadsteatern (Domu Kultury i Teatru Miejskiego) w Sztokholmie.

•• Jury Nagrody Literackiej Nike nagrodziło „Nakarmić kamień” (Biuro

Literackie) – debiutancki tom krótkiej prozy poetyckiej autorstwa Bronki Nowickiej, artystki wizualnej, reżyserki filmowej i teatralnej. Nagrodę Literacką Nike 2016 w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej”
otrzymała Magdalena Grzebałkowska za książkę „1945. Wojna i pokój”
(Agora).

•• Varujan Vosganian, rumuński ekonomista, polityk, pisarz i poeta pochodzenia ormiańskiego, autor „Księgi szeptów” (Książkowe Klimaty),
otrzymał Nagrodę im. Natalii Gorbaniewskiej, a także został laureatem
Nagrody Angelus.

•• Żanna Słoniowska, autorka debiutanckiej powieści „Dom z witrażem”

(Znak Literanova), została laureatką Nagrody Conrada za najlepszy debiut literacki 2015 roku.
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ki przypływ” (Dowody na Istnienie) i Dariusz Rosiak za „Ziarno i krew.
Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan” (Czarne).

•• Wspólnikiem Wydawnictwa Albatros Andrzej Kuryłowicz s.c. została fir-

ma Notabene Polska, sp. z o.o., która wchodzi w skład grupy kapitałowej
FK Olesiejuk. Jednocześnie ze spółki wystąpiła Renata Kuryłowicz.

•• Amazon potwierdził plany budowy w Kołbaskowie centrum logistyki
e-commerce o powierzchni 67 tys. mkw.

•• Na jesieni sieć Księgarnie Świat Książki powiększyła się o kolejne pięć

lokalizacji – w Galeriach Pestka i Posnania w Poznaniu, w Galerii Wołomin, w Hali Koszyki w Warszawie oraz Galerii Metropolia w Gdańsku. Zapowiedziano, że do końca roku 2016 sieć powiększy się jeszcze
o kilka księgarń.

Rok 2016 na rynku wydawniczym

•• Nagrodę im. Beaty Pawlak otrzymali: Jarosław Mikołajewski za „Wiel-

•• W rankingu drukarń dziełowych redakcji „Magazynu Literackiego

KSIĄŻKI” najwyżej oceniono drukarnię Opolgraf, drugie miejsce przypadło po raz kolejny Olsztyńskim Zakładom Graficznym OZGraf, a na
trzecim miejscu był Abedik z Poznania.

•• 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odbyły się z udziałem

ponad 700 wystawców z 25 krajów, 759 autorów z Polski i zagranicy oraz
68 tys. zwiedzających. Gościem Honorowym był Izrael. Laureatem 19.
edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza została Anna Machcewicz za książkę „Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980” (Europejskie Centrum Solidarności).

•• Odbyły się 2. Śląskie Targi Książki, w których uczestniczyło 150 wystaw-

ców, a w ich trakcie odbyły się spotkania z blisko 100 autorami, zaś frekwencja wyniosła 25 tys. osób.

•• Mateusz Matyszkowicz, dyrektor TVP Kultura, rozpoczął prowadzenie

programu radiowej Trójki o literaturze. Zastąpił Michała Nogasia, który odszedł z Polskiego Radia.

•• Zmarła Krystyna Kolińska (Krystyna Kolińska-Sochaczewska), dziennikarka, pisarka, autorka popularnych powieści biograficznych, pitavali i wspomnień.
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•• Zmarł Krzysztof M. Pazdro, założyciel i wieloletni prezes Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro, doktor chemii, dydaktyk, autor wielu podręczników i publikacji z zakresu chemii.

Listopad

•• Prezesem zarządu Grupy Wydawniczej Foksal został Krzysztof Leśniewski, który od 2009 roku kierował wydawnictwem Zielona Sowa i zastąpił
Mariusza Pietuszyńskiego, a dziennikarz Marcin Meller zastąpił Anitę
Musioł na stanowisku dyrektora wydawniczego.

•• W XXV Targach Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskiego w Warszawie uczestniczyło ponad 200 wystawców z całej Polski – wydawcy książek historycznych oraz edukacyjnych książek
dla dzieci, wydawnictwa muzealne, antykwariaty, instytucje kultury,
a także producenci koszulek patriotycznych. Po raz pierwszy udział wzięli wydawcy z Ukrainy.

•• 55 wystawców wzięło udział w jubileuszowych 20. Poznańskich Dniach

Książki nie tylko Naukowej. Zapowiedziano, że od 2017 roku impreza
będzie organizowana na wiosnę we współpracy z Międzynarodowymi
Targami Poznańskimi wraz z 16. Poznańskimi Spotkaniami Targowymi
– Książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Targami Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz Targami Edukacyjnymi.

•• Odbył się VI Salon Ciekawej Książki w Łodzi, w którym udział wzięło
87 wystawców oraz ponad 50 autorów, a odwiedziło je 12 tys. osób.

•• W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyły się XIX Targi Wydawców
Katolickich, organizowane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w których uczestniczyło
ponad 30 oficyn wydawniczych z całej Polski.

•• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wypożyczanie

książek elektronicznych (e-booków) należy traktować tak samo jak wypożyczanie książek drukowanych, jeżeli zostanie zapewnione odpowiednie wynagrodzenie dla autorów za użyczenie biblioteczne (public lending
right) oraz wypożyczanie w tzw. modelu „one copy one user”.

•• W VI edycji rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek, zorganizowanym
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przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą” nagrodzono samorządy najbar-

Grudzień

•• Komisja Europejska zaproponowała nowe zasady dotyczące VAT w sektorze e-handlu, które umożliwią objęcie elektronicznych wydań książek
i gazet obniżoną stawką tego podatku, o co od lat występowało środowisko książki.

•• Zainicjowano platformę cyfrową IBUK Libra Light, czyli projekt „Wy-

Rok 2016 na rynku wydawniczym

dziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Laureatami zostały:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, Miejska Biblioteka Publiczna
we Włodawie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju.

dawcy niewidomym”, którego celem jest stworzenie serwisu dla osób
niewidomych i niedowidzących, a także niepełnosprawnych ruchowo,
realizowanego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Polską
Izbą Książki.

•• Wydawnictwo Sonia Draga zainaugurowało imprint nazwany Młody
Book, skierowany do nastoletnich czytelników, jako kolejny element
strategii rozwoju w obszarze książki dla dzieci i młodzieży po przejęciu
wydawnictwa Debit z Bielska-Białej.

•• Firma Mattel nagrodziła Wydawnictwo Olesiejuk za „Najlepszą kolekcję
Fisher-Price 2016”, jaka obejmuje kartonowe książeczki z rymowankami
i ruchomymi elementami, kartonowe książeczki z układankami i kolorowankami, a także megakolorowanki dla dzieci.

•• W warszawskim Klubie Księgarza świętowano jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, zasłużonej organizacji kontynuującej
chlubne tradycje Związku Księgarzy Polskich, przedwojennej organizacji działającej od 1908 roku.

•• W Ogólnopolskiej Bazie Księgarń prowadzonej przez PIK na zlecenie
Instytutu Książki zarejestrowanych zostało 1727 księgarń.

•• Instytut Książki we współpracy z Polską Izbą Książki zorganizował szkolenie księgarzy w Toruniu, Poznaniu i Rzeszowie.

•• Steven Harman, dyrektor operacyjny firmy Amazon na Polskę, przekazał, że jego firma, która zobowiązała się we wrześniu 2014 roku (kiedy
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rozpoczęła działalność w Polsce) do utworzenia 4500 miejsc pracy
w trzech centrach logistyki e-commerce, obecnie zatrudnia ponad 5700
osób na stałych umowach o pracę i rekrutuje 12 tys. osób na świąteczny szczyt sezonu.

•• Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli przez Penta Invest-

ments nad Empik Media & Fashion, spółką holdingową wchodzącą
w skład Grupy EMF, która działa na rynku dystrybucji książek i multimediów za pośrednictwem salonów Empik oraz sklepu internetowego
Empik.com.

•• Sieć Empik powiększyła się o sześć salonów i liczy 236 sklepów. W całym 2016 roku powstało 14 placówek Empiku.

•• Poinformowano, że po wprowadzeniu w sierpniu nowego programu lo-

jalnościowego Empiku 30 proc. wartości sprzedaży przechodzi przez karty Mój Empik. Do programu w ciągu stu dni przystąpiło milion osób.

•• Jubileuszowe 25. Wrocławskie Targi Dobrych Książek odbyły się po raz

pierwszy w monumentalnej Hali Stulecia. Udział wzięło ponad 150 wystawców, a Targi odwiedziło 63 tys. osób.

•• Po 25 latach znane i zasłużone wydawnictwo Trio zakończyło działalność.
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Opracowali: Daria i Piotr Dobrołęccy

KLASYKA LITERATURY
ŚWIATOWEJ XX WIEKU
Z NIE PUBLIKOWANYM DOTĄD ROZDZIAŁEM
ODNALEZIONYM W ARCHIWACH AUTORA

Na nieludzkiej ziemi – mrożąca
krew w żyłach relacja z życia
i śmierci w gułagu.
Książka Józefa Czapskiego
to klasyk, który należy stawiać
obok Archipelagu Gułag
Sołżenicyna czy Innego świata
Herlinga-Grudzińskiego.
Norman Davies
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Rok 2016 zakończył się minimalnym spadkiem przychodów ze sprzedaży
książek o 1,7 proc., do poziomu 2,37 mld zł. Negatywna dynamika przychodów okazała się – kolejny rok z rzędu – nieco mniejsza, ale sama tendencja
stopniowej utraty wartości całego rynku wydaje się trwała.
Oszczędności wygenerowane przez wydawców w latach rynkowej prosperity i zbudowane dzięki nim kapitały zapasowe pozwalały, w poprzednich latach, zachować płynność finansową, nawet w przypadku notorycznie przeciągających się opóźnień w egzekwowaniu należności za sprzedane
książki od dystrybutorów (głównie sieci detalicznych).
Jednak szybko pogłębiające się problemy finansowe, a następnie upadek
sieci Matras, spowodowały olbrzymie perturbacje dla wielu firm z segmentu
wydawniczego. Zwłaszcza, że charakter zadłużenia sieci wobec dostawców
i kontekst funkcjonowania firmy w kolejnych miesiącach 2016 i 2017 roku
uprawniają tezę, że pieniądze te nigdy nie zasilą kont wydawnictw.
Już wcześniej wydawcy w celu zachowania cash flow zmuszeni byli 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.
Od kilku lat rynek charakteryzowała pewnego rodzaju stabilizacja –
w segmencie wydawnictw brakuje znaczących fuzji czy przejęć, ale także widowiskowych upadłości. Przyczyną braku koncentracji kapitału jest
przede wszystkim fakt, że większość prywatnych podmiotów wydawniczych powstałych po 1989 roku to firmy rodzinne. Jest zatem zbyt wcześnie
na „zmianę wart”, w większości przypadków najważniejsi menedżerowie
zbliżają się do granicy wieku na poziomie 60 lat, jednocześnie nie myśląc
o oddaniu sukcesji we własnych firmach. Wyjątkiem była inwestycja firmy
Notabene (grupa kapitałowa Dressler) w wydawnictwo Albatros, tu jednak
mieliśmy do czynienia ze śmiercią założyciela firmy.
Nieco inaczej sytuacja wygląda w sektorze dystrybucyjnym, gdzie z areny
rynkowych zmagań stopniowo zniknęło kilka niewielkich lokalnych firm
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dystrybucyjnych, a przede wszystkim kolejnych kilkadziesiąt księgarń indywidualnych. W 2015 roku doszło do fuzji hurtowni Wikr oraz Milo. Na
przełomie 2016 i 2017 roku Grupa Empik rozpoczęła starania o przejęcie
kontroli właścicielskiej hurtowni w Platon, co udało się – po pozytywnej
decyzji UOKiK – w drugiej połowie roku.
W 2015 roku najważniejszym wydarzeniem o charakterze konsolidacyjnym było przejęcie przez podmiot o nazwie Porozumienie Kultura większościowych udziałów Przedsiębiorstwa Dom Książki, które operacyjnie
zarządzało dwoma rozpoznawalnymi markami księgarskimi: Domem
Książki Białystok 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.
Lata 2016-2017 to okres dynamicznego rozwoju kilku sieci stacjonarnej
sprzedaży detalicznej. O ile sam kierunek ekspansji podmiotów takich jak
Księgarnie Świat Książki, wspomniany już BookBook czy Książnica Polska,
związany był z przyjętą wcześniej strategią, o tyle ich dynamika, to efekt
problemów sieci Matras. Zwłaszcza rok 2017 naznaczony był procesem
wymiany księgarń upadłej sieci na punkty sprzedaży wymienionych już
marek, a także nowej – sieci Mole Mole, zależnej od Grupy Empik. Szerzej
wątek ten omawiamy w tomie poświęconym dystrybucji.
Powodów spadku wartości sprzedaży w 2016 roku jest kilka: mniej sprzedanych egzemplarzy, duże przeceny i rabaty (w detalu średnia cena była
wyższa rok do roku o 1,9 proc.). Uśredniony rabat, z jakim były sprzedawane książki w 2015 roku w kanałach detalicznych, przekracza obecnie
poziom 25 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 oraz zmian, jakie jeszcze w 2014 roku zaszły w obrocie podręcznikami szkolnymi, w tym wprowadzenie projektu rządowego podręcznika dla
uczniów I klasy szkoły podstawowej. W praktyce, w 2016 roku mieliśmy do
czynienia z wprowadzeniem nieodpłatnego dla konsumenta podręcznika
także dla uczniów III 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 2016 roku wydano 36114 tytułów, zatem o 3,4 proc. więcej niż
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rok wcześniej. Wyższa niż w 2015 roku (o 10,3 proc.) była również liczba
pierwszych wydań wprowadzonych do sprzedaży – 23250 pozycji.
To tendencja charakteryzująca rynek od wielu lat, jednak w coraz mniejszym stopniu odpowiadają za nią wydawcy komercyjni, a w znacznie większym amatorzy-wydawcy, wykorzystujący coraz łatwiejszy dostęp do technologii wydawniczych i produkcyjnych.
Tymczasem czołowi wydawcy poszczególnych segmentów starają się
stopniowo ograniczać liczbę tytułów wprowadzanych do sprzedaży, z uwagi na dynamicznie rosnącą konkurencję o miejsca ekspozycji w punktach
sprzedaży detalicznej. Mniejsza liczba tytułów pozwala na bardziej odpowiedzialne zarządzanie polityką ofertową i sprzedażową, większą dbałość
o rentowność prowadzonej działalności.
Wzrost liczby wydawanych tytułów 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. Większość z nich ma fundamentalne problemy
z przebiciem się w wydawałoby się nieograniczonym pod tym względem
internecie.
Nastały czasy, w których każdy może być autorem, a nawet wydawcą.
Nastąpił gwałtowny rozwój self-publishingu, który w Polsce – inaczej niż
w USA lub niektórych krajach Europy Zachodniej – nie może przebić się
do głównego rynku. Jeszcze dynamiczniej rozwija się sektor wydawnictw
typu vanity, gdy profesjonalna firma wydawnicza współpracuje z autorami
przy wprowadzeniu na rynek ich twórczości. Oczywiście dzieje się to przy
wymiernym zaangażowaniu finansowym autorów.
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 trzecią wydawanych
w Polsce książek stanowią publikacje niskonakładowe, które nie trafiają do
ogólnopolskiej dystrybucji.
Na drugim biegunie znajdują się natomiast średnie nakłady. Łączny nakład opublikowanych książek w 2016 roku wyniósł 94,2 mln egz. Był zatem
niższy o 3,6 proc. niż w 2015 roku, kiedy wyprodukowano 97,7 mln egz.
Wynik 2016 roku to jednocześnie 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 2016 roku wyniósł 2435 (spadek o 13 proc., z 2798 egz.),
a w liczbie tej uwzględnia się przecież także serie dystrybuowane w kioskach czy podręczniki szkolne. Dla beletrystyki średni nakład wynosi nieco
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ponad 1600 egz., co stanowi być może zapowiedź odwrócenia wieloletniego negatywnego trendu.
Widać zatem wyraźnie, że o ile rynek wciąż zasypywany jest nadmierną liczbą nowych tytułów, to odbywa się to kosztem nakładów. Takie relacje automatycznie przekładają się na potencjalny rynkowy zasięg pozycji
wydawniczej i zakres, w jakim jest ona prezentowana klientowi ostatecznemu. Biorąc pod uwagę dostępne statystyki, jak choćby liczbę księgarń
zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń (blisko 1900 w drugiej
połowie 2016 roku), sieci dystrybucji prasy liczące kilka tysięcy punktów,
kolejne kilka tysięcy marketów i dyskontów, czy nawet punkty Poczty Polskiej, gdzie również obecna jest książka, wydaje się jasne, jak trudne staje
się wypracowanie odpowiedniej polityki handlowej.
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. Po
kilku latach konsekwentnego wzrostu rabatu dla klienta ostatecznego ich
poziomy ustabilizowały się, w zależności od kanału sprzedaży, na kilku
poziomach:
25-30 proc. – księgarnie internetowe wydawców;
30-35 proc. – księgarnie internetowe z rynku otwartego;
20-35 proc. – księgarnie sieciowe.

•
•
•
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Kolejnym zjawiskiem, które przybiera na dynamice, jest wspomniana
już coraz aktywniejsza sprzedaż własna wydawców za pośrednictwem firmowych sklepów internetowych. Tu rabaty niemal dorównują 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. Według podręczników
określających zasady działalności wydawniczej, jakie stały się na początku
lat 90. lekturą obowiązkową polskich wydawców, i w oparciu o które budowali oni swoje firmy, średnia rentowność powinna wynosić 12-15 proc.

WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ
Jedyna pełna opowieść o ŻYCIU
i ŚMIERCI
ŚMIERCI, o KULCIE i o CUDACH
błogosławionego ks. Jerzego POPIEŁUSZKI

Historia kapłana, który w czasach
przemocy i beznadziei stał
się sumieniem Kościoła
i narodu. Kiedy inni się bali, on
podczas mszy św. za Ojczyznę
upominał się o prawdę, wolność
i solidarność w życiu społecznym
– i oddał za to swe życie. Moc,
która w skromnym chłopaku
z Białostocczyzny objawiła się
w sierpniu 1980 roku, przyciągała
wszystkich – od robotników
po intelektualistów i artystów,
ludzi różnych przekonań, także
niewierzących.

Patroni:

Książka dostępna we wszystkich dobrych księgarniach oraz na hitsalonik.pl
Znajdź nas na: facebook.com/edipresseksiazki • instagram.com/edipresseksiazki
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Jeszcze kilka lat temu rentowność wydawców książek wynosiła jednak
7-8 proc. rocznie, a obecnie dominują zyski netto na poziomie 4-5 proc.,
a nawet mniej. Powiększa się grupa oficyn przynoszących straty lub oscylujących na granicy dodatniego wyniku finansowego.
Do spadku rentowności dochodzi mimo wspominanych cięć kosztów –
często drastycznych, zarówno produkcyjnych, jak i osobowych. Dodajmy, że
cięcia kosztów oznaczają trwałe obniżanie się jakości treści – oszczędności
dotyczą tłumaczeń, redakcji, korekty, grafiki, oczywiście także reklamy.
Mimo wspomnianych wyżej zjawisk, w tym upadku sieci drugiej pod
względem wysokości przychodów realizowanych ze sprzedaży, spadek
przychodów branży wydawniczej zaledwie o 2,8 proc. w 2015, a zwłaszcza
o 1,7 proc. w 2016 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. Natomiast utrata
przychodów z obrotu podręcznikami spowodowała potężne zawirowanie
w segmencie hurtowym. Zdawałoby się zdrowe i stabilne księgarstwo hurtowe wyspecjalizowane w sprzedaży podręczników podzieliło los tradycyjnych księgarń. W rezultacie podjęły działania sprzedażowe, które skutkowały rozpoczęciem potężnych wojen marżowych i cenowych. O problemach
tego segmentu piszemy jednak w drugim tomie naszej publikacji.
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 kolejna reforma
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edukacji z 2017 roku, polegająca na likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu
do systemu szkolnego ośmioletniej szkoły podstawowej zaowocowała, rozłożoną na lata, potrzebą dostarczenia nowych podręczników. Co więcej,
po dwóch latach rząd wycofał się z samodzielnego tworzenia podręcznika do edukacji zintegrowanej (klasy I-III), i od 2017 roku dostarczaniem
podręczników do tej kategorii wiekowej zajmują się ponownie profesjonalni wydawcy.
Od początku bieżącej dekady podstawowym narzędziem kreowania promocji i sprzedaży pełni sprzedaż rabatowa. W Polsce mamy do czynienia
z płytkim rynkiem detalicznym, charakteryzującym się stosunkowo małą grupą konsumentów nastawionych przede wszystkim na zakup po jak
najniższej cenie. Doprowadza do absurdalnej sytuacji, w której rynkowe
nowości w dniu premiery dostępne są z 30, a nawet 35 proc. rabatem od ceny detalicznej. 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.
Dominacja ciągłej rotacji akcji promocyjnych i rabatowych objęła nie
tylko internet, ale także największe sieci detaliczne, typu Empik czy Matras, na ogólnoasortymentowych dyskontach i marketach kończąc. Jak już
wspomniano, do tego trendu włączyli się również wydawcy, oferujący obecnie – jako standard – rabaty na poziomie 25 proc. w firmowych sklepach
internetowych, a w najważniejszych dla sprzedaży okresach organizując
promocje sięgające 35-45 proc.
Zjawisko to jest elementem wspólnym zarówno dla mniejszych oficyn,
dysponujących ofertą o charakterze popularnym, ale także kilku czołowych
marek wydawniczych, liderów wśród wydawców popularnej beletrystyki,
literatury pięknej czy literatury faktu.
Rynkowa rzeczywistość powoduje, że w najgorszej sytuacji znajduje się
tzw. tradycyjne księgarstwo. Wspomniane warunki rabatowe oferowane
klientom ostatecznym często przewyższają bowiem warunki finansowe, na
jakich zakupów dokonują małe niezależne księgarnie, które tym samym nie
są w stanie konkurować ceną z innymi kanałami sprzedaży i konsekwentnie tracą przychody ze sprzedaży.
Nie sprawdziły się nadzieje części aktywnych uczestników rynku, że wraz
z utratą oferty podręcznikowej księgarze otworzą się na alternatywną ofertę,
w tym publikacje beletrystyczne. Jednak za tymi nadziejami nie poszły żadne
konkretne rozwiązania związane ze zmianą polityki marżowej wydawnictw.
Mówiąc wprost – wydawcy nie zainwestowali w ten sposób w księgarstwo
indywidualne w momencie, w którym potrzebowało ono tego najbardziej.
Część rynku wybrała natomiast inną drogę – inwestycję w rozbudowę
własnych sieci detalicznych, które najczęściej mają służyć zabezpieczeniu
sprzedaży własnej produkcji wydawniczej.
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Wydaje się jednak, że 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.
Jednak taka polityka oznacza jeszcze jeden potencjalny skutek dla segmentu wydawniczego – kolejne ograniczenie rynków zbytu dla znacznej
części aktywnych firm wydawniczych, wprowadzających do sprzedaży co
najmniej kilka lub kilkanaście książek rocznie.
W latach 2015-2016 z rynku zniknęło kolejne kilkadziesiąt placówek księgarskich. Co gorsze, znaczna liczba księgarzy sztucznie przedłużyła funkcjonowanie swoich firm o kolejne miesiące 2016 roku. Jednocześnie nie chcąc
narażać się na niebezpieczeństwo związane z handlem z podmiotami podejrzewanymi o brak wydolności finansowej, ograniczały sprzedaż do tego typu
kontrahentów. Doprowadziło to do pogłębiających się problemów finansowych większości firm z sektora księgarstwa hurtowego, a przede wszystkim do
pogorszenia się atmosfery wokół większości głównych firm hurtowych. Wydawcy zarzucają im przede wszystkim marazm w poczynaniach handlowych,
brak zaangażowania w kreowaniu sprzedaży i opóźnienia w płatnościach.
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. W kolejnej kadencji parlamentu
PIK powróciła do promowania w nim swojego projektu. Nawiązała także
współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trochę
nieoczekiwanie, ponownie za sprawą Polskiego Stronnictwa Ludowego,
projekt ustawowej regulacji rynku wrócił do Sejmu wiosną 2017 roku. Jednak oprócz jednej dyskusji w Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, nie doczekał się on rozpoczęcia rzeczowej pracy na rzecz jego wprowadzenia w życie.
Wysoką dynamikę rozwoju utrzymują z kolei dwa segmenty rynku dedykowane alternatywnym, wobec wersji drukowanej, formom książki:
e-booki oraz książki audio. Mimo stosunkowo niewielkiej skali obrotów
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– 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 kilku- lub kilkunastoprocentowym tempie,
co w wymierny sposób odzwierciedla potencjał komercyjny książek cyfrowych. Rozwój obydwu segmentów napędza przede wszystkim wzrost oferty o wysokim potencjale sprzedażowym. Większość czołowych wydawców
jako standard traktuje obecnie jednoczesne wprowadzanie do sprzedaży
nowości w wersji drukowanej i cyfrowej.
Przy czym o ile rozwój asortymentu e-booków odbywa się przede wszystkim za sprawą większej produkcji samych wydawców, o tyle dynamiczny
wzrost nagrań wersji audio w ostatnich dwóch latach to efekt konkurencji
między głównymi graczami segmentu sprzedaży audiobooków dostępnych online. Wyższa dynamika to efekt polityki inwestycyjnej serwisów
Audioteka, jak i Storytel, które nakłaniają wydawców do nagrywania coraz większej liczby tytułów, deklarując swoje zaangażowanie finansowe
w proces produkcyjny.
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. Polski e-czytelnik to klient korzystający zazwyczaj z zasobów kilku
e-sklepów, co wynika ze specyfiki rynku dystrybucji książek w plikach,
w tym częstych wyłączności na ofertę wybranych wydawców.
W Polsce stopniowo 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.
Dla segmentu publikacji cyfrowych istotnym problemem pozostaje zdecydowanie zawyżona w stosunku do potencjału sprzedażowego produktów
elektronicznych stawka podatku VAT, wynosząca 23 proc.
Jednocześnie jest to sektor wymagający ciągłych inwestycji, zatem nie
dający możliwości dyskontowania zysków z bieżącej działalności.

Listy bestsellerów w 2016 roku
Niezmienny brak jednej ogólnopolskiej, rzetelnej i opartej na wynikach
sprzedaży listy bestsellerowych tytułów, to jedna z istotnych bolączek
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polskiego rynku wydawniczego. Stąd konieczność zadowalania się dostępnymi zbiorczymi zestawieniami miesięcznymi, które prezentują najlepiej
sprzedające się tytuły w poszczególnych kanałach sprzedaży, w tym w sieciach księgarskich, niezależnych księgarniach stacjonarnych czy księgarniach internetowych.
Wśród wydawców 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 uważamy, że 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.
Listy bestsellerów pozostają przede wszystkim narzędziem wykorzystywanym przez wydawców, dla których jest to istotne narzędzie analizy rynkowych mód i trendów, stanowiące podstawę do kreowania własnej polityki ofertowej, marketingowej i promocyjnej. Struktura i charakterystyka
polskiego rynku powoduje, że 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.
Z kolei analiza porównawcza różnych list bestsellerów pozwala na określenie specyfiki poszczególnych kanałów i podmiotów sprzedaży detalicznej.
W efekcie, 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.
Wraz ze znacznym rozwarstwieniem rynku dystrybucji nastąpiła bowiem jego swoista specyfikacja. Największe sieci i czołowi detaliści z obszaru e-commerce koncentrują się na promocji i sprzedaży tytułów o najwyższym potencjale sprzedażowym. Mniejsze podmioty sieciowe, księgarnie
indywidualne oraz punkty sprzedaży oddalone od wielkich miast i galerii
handlowych, lepiej radzą sobie ze sprzedażą książek nieco bardziej ambitnych, dla bardziej wyrobionego czytelnika.
Dodatkowo, z uwagi na postępującą koncentrację rynku i kapitałowe
powiązanie podmiotów detalicznych z reprezentantami sektora wydawniczego, stopniowo zmienia się ich oferta tytułów, a co za tym idzie również
charakter zestawień najlepiej sprzedających się tytułów.
Poniżej prezentujemy autorskie zestawienie Biblioteki Analiz, uwzględniające najpopularniejsze – pod względem osiągniętej sprzedaży – tytuły
2016 roku. Zestawienie w dwóch kategoriach „literatura polska” oraz „literatura zagraniczna” powstało w oparciu o dane pochodzące od wydawców.

Rynek książki w Polsce 2017

Literatura polska

•• Ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka „Życie na pełnej petardzie, czyli wiara,
polędwica i miłość” (Wydawnictwo WAM) – 223 tys. egz.
•• Ks. Jan Kaczkowski „Grunt pod nogami” (Wydawnictwo WAM) –
220 tys. egz.
•• Katarzyna Grochola „Przeznaczeni” (Wydawnictwo Literackie) –
190 tys. egz.
•• Ks. Jan Kaczkowski, Joanna Podsądecka „Dasz radę. Ostatnia rozmowa”
(Wydawnictwo WAM) – 168 tys. egz.
•• Katarzyna Bonda „Lampiony” (Muza) – 160 tys. egz.
•• Maria Czubaszek „Nienachalna z urody” (Prószyński Media) –120 tys.
egz.
•• Artur Górski, Jarosław Sokołowski „»Masa« o kilerach polskiej mafii”
(Prószyński Media) – 75,9 tys. egz.
•• Piotr C. „Brud” (Novae Res) – 69 tys. egz.
•• Patryk Vega „Służby Specjalne. Podwójna przykrywka” (Wydawnictwo
Otwarte) – 56 tys. egz.
•• Marek Krajewski „Mock” (Znak) – 56 tys. egz.
Literatura zagraniczna

•• Joanne K. Rowling, John Tiffany, Jeff Thorne „Harry Potter i przeklęte
dziecko” (Media Rodzina) –528 tys. egz.
•• Paula Hawkins „Dziewczyna z pociągu” (Świat Książki) – 323,6 tys.
egz.
•• Jojo Moyes „Zanim się pojawiłeś” (Świat Książki) – 171,5 tys. egz.
•• Hanya Yanagihara „Małe życie” (W.A.B.) – 110 tys. egz.
•• Gregory David Roberts „Shantaram” (Marginesy) – 105 tys. egz.
•• Harlan Coben „Nieznajomy” (Albatros) – 90 tys. egz.
•• Jojo Moyes „Kiedy odszedłeś” (Znak) – 77 tys. egz.
•• Nicholas Sparks „Spójrz na mnie” (Albatros) – 72,5 tys. egz.
•• Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew” (Wydawnictwo Otwarte) –
71 tys. egz.
•• M.L. Stedman „Światło między oceanami” (Albatros) – 65,5 tys. egz.
•• Regina Brett „Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu” (Insignis) – 53 tys. egz.
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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, Książnicy Polskiej, BookBook a więc tylko pośrednio odzwierciedla wyniki realnej sprzedaży.
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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 2016 rok (liczba w nawiasie oznacza
zdobyte przez daną publikację punkty w łącznym podsumowaniu dwunastu miesięcy).
1. Paula Hawkins „Dziewczyna z pociągu”, Świat Książki (312)
2. Ks. Jan Kaczkowski, „Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica,
miłość”, Wydawnictwo WAM (259)
3. Jerzy Zięba „Ukryte terapie”, Egida Halina Kostka (206)
4. Gregory David Roberts „Shantaram”, Marginesy (192)
5. Ks. Jan Kaczkowski „Grunt pod nogami”, Wydawnictwo WAM (182)
6. Jojo Moyes „Zanim się pojawiłeś”, Świat Książki (160)
7. Katarzyna Grochola „Przeznaczeni”, Wydawnictwo Literackie (139)
8. Maria Czubaszek „Nienachalna z urody”, Prószyński Media (130)
9. Hanya Yanagihara „Małe życie”, W.A.B. (120)
10. Jojo Moyes „Kiedy odszedłeś”, Między Słowami (113)
11. Elżbieta Cherezińska „Harda”, Zysk i S-ka (88)
12. Harlan Coben „Nieznajomy”, Albatros (75)
13. Patryk Vega „Służby specjalne. Podwójna przykrywka”, Wydawnictwo
Otwarte (73)
14. Michał Rusinek „Nic zwyczajnego”, Znak (71)
14. Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”, Wydawnictwo Otwarte (71)
15. Kinga Dębska „Moje córki krowy”, Świat Książki (69)
16. Ewa Grzelakowska-Kostoglu „Red Lipstick Monster. Tajniki makijażu”,
Flow Books (68)
17. Maja Lunde „Historia pszczół”, Wydawnictwo Literackie (60)
17. Joanne K. Rowling, John Tiffany, Jeff Thorne „Harry Potter i przeklęte
dziecko”, Media Rodzina (60)
18. Robert Galbright „Żniwa zła”, Wydawnictwo Dolnośląskie (59)
19. Anna Ficner-Ogonowska „Czas pokaże”, Znak (58)
19. Jeff Kiney „Dziennik cwaniaczka. Stara bieda”, Nasza Księgarnia (58)
19. Katarzyna Bonda „Lampiony”, Muza (58)
20. Charlotte Link „Złudzenie”, Czarna Owca (56)
21. Ks. Jan Kaczkowski, Joanna Podsądecka „Dasz radę. Ostatnia rozmowa”, Wydawnictwo WAM (54)
22. Nicholas Sparks „Dasz radę”, Albatros (53)
23. Justyna Kopińska „Polska odwraca oczy”, Świat Książki (52)
24. Gregory David Roberts „Cień góry”, Marginesy (51)
25. Marek Krajewski „Mock”, Znak (50)
25. Szczepan Twardoch „Król”, Wydawnictwo Literackie (50)
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25. Marta Abramowicz „Zakonnice odchodzą po cichu”, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej (50).
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.
Jak powyższy obraz rynku koresponduje z deklaracjami Polaków dotyczącymi ich lekturowych wyborów? Według badań Biblioteki Narodowej
te ostatnie cechuje niewielka zmienność.
Najwięcej czytelników ma literatura popularna – romansowo-obyczajowa i kryminalno-sensacyjna. Wydania kolejnych tytułów takich autorów jak
Danielle Steel, Stephen King czy Joanna Chmielewska utrwalają ich obecność
w czytelniczym obiegu. Literatura fantastyczna to przede wszystkim przedmiot fascynacji młodzieżowych (cykle powieści Stephenie Meyer, J.K. Rowling
i J.R.R. Tolkiena) – to ogólna konkluzja podsumowująca analizę wyborów
lekturowych Polaków w 2016 roku1.
Autorzy wymieniani przez badanych najczęściej w odpowiedzi
na pytanie o książki czytane w ciągu ostatniego roku
2015
Henryk Sienkiewicz

2016
Henryk Sienkiewicz

Stephen King

E. L. James

Katarzyna Michalak

Paula Hawkins

Dan Brown

Stephen King

Andrzej Sapkowski

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

J. K. Rowling

Nora Roberts

Joanna Chmielewska

Agatha Christie

Danielle Steel

Maria Rodziewiczówna

Stephenie Meyer

Harlan Coben

Katarzyna Bonda

Danielle Steel

Katarzyna Grochola

Camilla Läckberg

Małgorzata Kalicińska

Stieg Larsson

Nicholas Sparks

Monika Szwaja

Paulo Coelho

J.K. Rowling

ks. Jan Kaczkowski

Katarzyna Grochola

Stefan Żeromski

E.L. James

Helen Fielding
Andrzej Sapkowski

1. „Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017.
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COMFORT! CENIONY W EUROPIE
DZIAŁANIE I UZNANIE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

MAPY LAMINOWANE
TRWAŁE, PRAKTYCZNE, WYGODNE

PRZEWODNIKI
PRZEWODNIK, ATLAS I MAPA
W JEDNYM

ATLASY SAMOCHODOWE
SZCZEGÓŁOWE, AKTUALNE, NIEZAWODNE;
TAKŻE DLA PROFESJONALISTÓW

Pełna oferta na www.comfortmap.com

Rynek książki w Polsce 2017

Z analizy powyższych informacji widać wyraźnie, że wśród książkowych
wyborów lekturowych Polaków niezmiennie dominuje literatura gatunkowa: popularna powieść romansowo-obyczajowa oraz powieść kryminalna i thriller.
Jednak paradoksalnie, mimo ciągle zmieniających się faworytów szerokiej
publiczności czytelniczej reprezentujących powieść gatunkową, autorem mającym najliczniejszą publiczność czytelniczą – przynajmniej w deklaracjach
badanych przez Bibliotekę Narodową – pozostaje Henryk Sienkiewicz.
Czytelnicy chętnie wybierają nowości, tytuły, o których się mówi i które w formie ekranizacji ogląda się na wielkim ekranie. Nawet tych, którzy
z książkami nie są zaprzyjaźnieni i czytają je sporadycznie, wydarzenie czytelnicze – tekst, o którym jest w ich otoczeniu głośno – potrafi zmobilizować
do lektury (…) Czytelnicy wszystkożerni, swobodnie przekraczający granice jednego gatunku czy tematyki, potrafiący znaleźć dla siebie coś z bestsellerów, którzy chętnie je kupują lub pożyczają od bliskich, ale też poszukują
w bibliotekach nieznanej im jeszcze literatury ambitniejszej, współczesnej
i dawnej, to bardzo wąska, elitarna grupa – czytamy w raporcie z badania
Biblioteki Narodowej2.
Literatura fantastyczna pozostaje w niszach swoich publiczności czytelniczych, najczęściej młodzieżowych, chyba że zyskuje wsparcie w postaci
ekranizacji. Literatura wysokoartystyczna, znajdująca uznanie krytyków
wyrażające się nagrodami i pochlebnymi recenzjami, nie przebija się do
masowego obiegu.

Wydawniczy biznes
Przychody wydawnictw w 2016 roku spadły o 1,7 proc. – w cenach zbytu
wydawców, osiągając wartość 2,37 mld zł3.
Postępujący, choć notujący niższą dynamikę niż w ostatnich latach,
spadek wartości branży wydawniczej ma kilka przyczyn, niekiedy pozostających w bliskiej korelacji. Jak już pisaliśmy, fundamentalne znacze2. Ibidem.
3. Dane dotyczące sprzedaży książek oraz produkcji wydawniczej pochodzą z wyników

badań prowadzonych przez firmę Biblioteka Analiz w latach 1999-2017, w tym projektu „Badanie
kulturowo-ekonomicznego obiegu książek drukowanych i elektronicznych w latach 2016-2017”
realizowanego w ramach programu MKiDN „Rozwój sektorów kreatywnych” na rok 2017.
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 serwisie Rynek-Ksiazki.pl
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nie mają zmiany w sektorze sprzedaży detalicznej, które można sprowadzić do stałych spadków efektywności sprzedaży stacjonarnej, zwłaszcza
w segmencie związanym z tzw. tradycyjnym księgarstwem, na rzecz szybko rosnącego znaczenia i przychodów realizowanych poprzez sprzedaż
w internecie.
Kolejny czynnik związany jest z kontynuacją rewolucji w finansowaniu
podręczników szkolnych. W związku ze zmianą systemu zapoczątkowaną w 2014 roku i finansowaniu zakupu oferty edukacyjnej z, pozostającej
w kompetencji gmin, dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
wartość segmentu wynosi obecnie 65-70 proc. kwoty przypadającej na przychody segmentu sprzed roku 2014.
Ostatnie lata to z kolei okres względnej stabilizacji dla segmentu 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 zarówno wydawców, jak
i czołowych detalistów.
Wyjątkiem są straty, jakie część branży poniosła w 2016 roku, zaopatrując, pomimo wciąż pogarszającej się sytuacji, sieć Matras.
Pomijając tę kwestię, pozostała część rynku wydaje się znacznie bardziej
przewidywalna i ustabilizowana.
Ostatnie lata przyniosły znaczące ograniczenie, w stosunku do lat poprzednich, fali zwrotów po sezonie świątecznym, co nie obciążyło tak wyników kolejnych miesięcy.
Polski rynek książki pozostaje pod silnym wpływem konkurencji cenowej, która dotyczy całego rynku, a uczestniczy w niej większość graczy
zarówno z sektora hurtowego i detalicznego, jak i wydawniczego (m.in. za
pośrednictwem własnych sklepów internetowych).
Począwszy od 2011 roku przeceny stały się podstawowym narzędziem
kreowania sprzedaży. W ostatnich latach doszło też do zmiany przyczyn
takiego stanu rzeczy.
Obecnie to stale rosnąca liczba dostępnych nowych tytułów, na które rzekomo czeka rynek (a nie wysokie stany magazynowe), zmusza wydawców
i detalistów do szybkiej przeceny premierowej oferty. Rynkowe realia powodują, że coraz większy udział w tym procederze mają 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.
Tymczasem kilkuletnia praktyka zaowocowała przyzwyczajeniem
się klientów do wysokich rabatów, nawet – a coraz częściej zwłaszcza –
w przypadku nowości wprowadzanej dopiero do sprzedaży, co skutkuje
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wstrzymywaniem się z zakupem przez kilka tygodni od premiery w oczekiwaniu na przewidzianą przecenę.
Paradoksalnie taka praktyka doprowadza do wydłużania się rotacji tytułu na rynku detalicznym, spadku marż poszczególnych segmentów łańcucha dystrybucyjnego, a także realizowanych przychodów ze sprzedaży.
W rezultacie niższe zasoby gotówki pozyskiwane przez sektor detaliczny
powodują opóźnienia w płatnościach do hurtu i wydawców, czyli wydłużenie obiegu gotówki.
Z drugiej strony – utrzymujące się przeceny stanowią usprawiedliwienie
dla sektora detalicznego, jako próba odpowiedzi na realnie coraz niższy popyt na książki w skali globalnej. Z kolei internet nie kreuje już tak intensywnie, jak działo się to m.in. przed dekadą bazy nowych klientów, a najczęściej
przejmuje dotyczących klientów punktów sprzedaży stacjonarnej.
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.
Bardzo trudno jest obecnie tworzyć możliwe scenariusze na kolejne lata. Bardziej niż rok 2016, kluczowy dla przyszłości rynku wydawniczego,
a zwłaszcza kondycji segmentu publikacji szkolnych, będzie obecny rok,
który przyniósł 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. Oznaczało 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 lokalnych księgarń. Jednak obecny system
finansowania publikacji szkolnych zabezpiecza jedynie interesy finansowe
wydawnictw szkolnych, działających na rynku zdecydowanie bardziej scentralizowanym, niż miało to miejsce przed 2014 rokiem.
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
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premiera kolejnego hitu 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.
Ten ostatni okres przynosi także sporo niewiadomych z uwagi na wydarzenia, jakie rozegrały się wokół i za sprawą sieci Matras. W ich wyniku
segment wydawniczy poniósł nie tylko znaczne straty finansowe, ale i zablokowanie produkcji wydawniczej w magazynie i punktach sprzedaży
sieci księgarskiej, a jej odzyskanie okazało się przez wiele miesięcy bardzo
trudne, a dla wielu firm wręcz niemożliwe.
Płytki charakter rynku książki w Polsce powoduje, że jego kondycja jest
nierozerwalnie uzależniona od wydarzeń jednorazowych, jak pojawienie
się lub brak na rynku w danym okresie jednego lub kilku bestsellerów,
które uzyskują znaczący udział w ogólnych przychodach oraz wolumenie
sprzedaży.
W 2016 roku taka rola przypadła m.in. tytułom takim jak „Harry Potter i przeklęte dziecko” (Media Rodzina) czy „Dziewczyna z pociągu” Pauli
Hawkins, wydana co prawda w 2015 roku, ale w 2016 roku weszła do kin
ekranizacja bestselleru, a Świat Książki przygotował nowe wydanie – z filmową okładką.
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 amerykański czy niemiecki, gdzie w 2016 roku udział
sprzedaży publikacji self-publisherów w rynku (pod względem przychodów ze zrealizowanej sprzedaży) wzrósł z 4 do 8 proc.
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 Czytelnictwa
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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 –
pisaliśmy w poprzedniej edycji naszej publikacji. Jednak problemem wydaje
się spadek wskaźników czytelniczych dotyczący bibliotek, przede wszystkim
ujemna dynamika liczby jej użytkowników i wypożyczeń.
Należy pamiętać, że 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
elektronicznych. 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, a więc i konsumencka 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 i fakt, że książki cyfrowe konkurują z wieloma innymi formami spędzania wolnego czasu.
Znacznie wolniej niż oczekiwano postępuje proces kapitałowo-operacyjnej konsolidacji polskiego rynku książki. Wydaje się, że olbrzymie znaczenie ma tu jego rozwarstwienie. Jak już wspomniano, 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. Na rynku działa obecnie zaledwie kilka grup wydawniczych, kapitałowo powiązanych z podmiotami z segmentu dystrybucyjnego:
Grupa WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Zielona Sowa), Grupa
PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo PZWL, Dom Wydawniczy PWN), Grupa Muza (kilka osobnych znaków wydawniczych, historycznie kilka konsolidowanych spółek
wydawniczych i dystrybucyjnych), Grupa Wydawnicza Foksal (W.A.B.,
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Wilga, Buchmann), Grupa Dressler (Świat Książki, Bellona, Notabene,
Albatros, Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz), Wolters Kluwer SA (Wolters Kluwer, LexisNexis).
W 2015 roku, identycznie jak rok wcześniej, większość segmentów rynku
zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży. Spadki dotyczyły publikacji
szkolnych, naukowych i fachowych, religijnych i turystycznych.
Po raz pierwszy od dłuższego czasu nastąpił wzrost sprzedaży literatury
pięknej (większa niż w poprzednich latach liczba bestsellerów), dziecięcej,
a także w segmencie książek ilustrowanych.
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.
Zatem realny spadek wartości rynku był niższy i wyniósł 1,9 proc., choć
ceny książek w tym czasie wzrosły o wartość podobną.
Rok 2016 był okresem utrzymującej się deflacji w wysokości o 0,6 proc.4
Zatem po jej uwzględnieniu realny spadek wartości rynku wyniósł zaledwie 1,1 proc.
Porównując wartość polskiego rynku książki w przeliczeniu na amerykańską walutę, przyjmując średnioroczny kurs NBP, przychody w 2016 roku
4. „Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 w sprawie

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 roku”; za:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/
komunikat-w-sprawie-sredniorocznego-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnychogolem-w-2016-r-,50,4.html.
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spadły o 8,1 proc., z 635,7 do 566 mln dolarów (kurs wzrósł z 3,90 do 4,18 zł)5.
Rok wcześniej zanotowano spadek o 11,1 proc., z 707,1 do 635,7 mln dolarów (kurs dolara wzrósł z 3,50 do 3,90 zł), a w 2015 o 16,6 proc.
Biorąc pod uwagę z kolei kurs euro na poziomie 4,42 zł6 wobec 4,42 zł
w latach 2014-2015 wartość rynku wyrażona w tej walucie wyniosła
w 2016 roku 536,2 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
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. Kolej5. Za: http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a252z161230.
6. Ibidem.
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ne lata przyniosły dynamiczny wzrost liczby publikowanych tytułów z jednoczesnym znacznym spadkiem średniego nakładu. Wynika to m.in. z faktu,
że 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.
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 33490 pozycji. W 2016 roku wskaźnik ten
wzrósł natomiast o 3,4 proc., do 36411 tytułów.
Niemal stała dodatnia 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,
w 2015 roku o 12 proc., do 21130 tytułów oraz w 2016 roku o 10,3 proc.,
do 23250 pozycji.
Powyższe statystyki 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 – 52 proc., a w 2014 roku już 58 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.
Kolejny rok przyniósł kolejny wzrost, tym razem do poziomu 64,4 proc.
Według globalnej tradycji 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.
Jeszcze do niedawna wydawało się, że w kolejnych latach ta negatywna tendencja osłabnie. Asumpt do takiej tezy stanowiło zjawisko migracji sprzedaży z księgarń stacjonarnych do internetu. W teorii powinno to
sprzyjać prezentacji znacznie szerszej oferty tytułowej. Na tym zresztą bazował ten segment dystrybucji książek w pierwszej połowie bieżącej dekady.
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Tymczasem w ostatnich latach dystrybucja internetowa coraz wyższą
wagę przywiązuje do sprzedaży premierowej oferty, a przede wszystkim
komercyjnych hitów, które cechuje szybka rotacja, dzięki którym można
w szybki sposób pozyskać zasoby gotówkowe na bieżącą działalność operacyjną, która opierając się na agresywnej polityce rabatowej, skutkuje niskim poziomem realizowanej marży handlowej.
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, w jakich funkcjonują 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 2015-2016 można szacować nawet na 8-10 proc.
Jak kilkakrotnie już wspominano, 2016 rok był kolejnym, w którym odnotowano dalszy, dwucyfrowy spadek wysokości średniego nakładu. Spadek wyniósł w tym okresie 13 proc. – z 2798 do 2435 egz. Rok wcześniej
spadek ten wyniósł ponad 13 proc.
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 proc., do poziomu 97,7 mln egz., a w 2016 roku o 3,6 proc.,
do poziomu 94,2 mln egz.

Ruch wydawniczy w liczbach
Według statystyki Biblioteki Narodowej w 2016 roku w Polsce ukazało się
34235 pozycji7 (w 2015 – 33454).

7. „Ruch wydawniczy w liczbach, t. 63: 2016. Książki”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017;
za: http://ksiegarnia.bn.org.pl/421/Ruch-wydawniczy-w-liczbach-t-63-2016-ksiazki.html.
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Według najświeższych dostępnych danych, struktura zarejestrowanych
przez Zakład Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej tytułów za
2016 rok prezentowała się następująco: publikacje naukowe (34 proc.), publikacje popularno-naukowe (6 proc.), publikacje fachowe (6 proc.), poradniki (4,5 proc.), dokumentalne (6 proc.), literatura piękna (7 proc.),
romans (6 proc.), kryminał (3 proc.), fantastyka (2 proc.), literatura dla
dzieci (7 proc.), literatura dla młodzieży (1 proc.), publikacje religijne
(6 proc.), albumy (2 proc.), komiksy (2 proc.) oraz podręczniki szkolne
(3 proc.).
W 2016 roku książki wydane w oryginale po polsku stanowiły 68 proc.
wszystkich opublikowanych tytułów, 21 proc. stanowiły przekłady z języków obcych, 5 proc. – książki napisane częściowo w języku polskim, a częściowo w językach obcych, 4 proc. – w językach obcych. Przekłady z polskiego na języki obce stanowiły 3 proc. całego zbioru. Pozostałe 1 proc.
tworzyły przekłady z języka obcego na obcy.
Zasady przyjęte przez Bibliotekę Narodową, rządzące 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 Biblioteki Narodowej, 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 3 proc. (1150 pozycji), podczas gdy np.
w latach 2008-2012 sięgała nawet 20-30 proc. W 2016 roku różnica ta wyniosła 1879 pozycji (– 5 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
robi to Biblioteka Narodowa, korzystająca z prawa, a jednocześnie przywileju, jakim jest egzemplarz obowiązkowy.

59

Rynek książki W Polsce 2017

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 17 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%

2002

19370

22960

–3590

–16%

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%

2016

34235

36114

1879

–5%

W tym momencie powraca niezmiennie pytanie o naturę statystyki Biblioteki Narodowej, o rzeczywistą strukturę ewidencjonowanych tytułów,
w tym o rzeczywisty udział książek oraz innego typu publikacji zwartych,
m.in. druków o charakterze okazjonalnym, drukowanych w niewielkich
nakładach, np. do 100 egz.
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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.

Sprzedaż egzemplarzowa
Według szacunków Biblioteki Analiz 2016 rok przyniósł spadek liczby
sprzedanych egzemplarzy książek o 1,3 proc. Łącznie sprzedaż wyniosła
100,4 mln egz. Obserwujemy kontynuację negatywnej tendencji – przy
niższej dynamice – która z wyjątkiem 2013 roku, kiedy sprzedaż wzrosła
o 6,5 proc., utrzymuje się od drugiej połowy poprzedniej dekady.
Analiza danych historycznych wskazuje, 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 spadła o ponad 14 proc. W kolejnych latach tendencja utrzymywała się, jednak
jej dynamika zdecydowanie spadła.
Należy podkreślić, że powyższe proporcje uwzględniają nie tylko obrót nowościami, ale w znacznym wymiarze również masowe wyprzedaże
starszej produkcji wydawniczej, które coraz bardziej charakteryzują sprzedaż realizowaną na otwartym rynku. 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 2016 roku wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 106,6 proc. (104,1 proc.
w 2015).
Wciąż wyprzedawane są zapasy z lat poprzednich – sprzedaż przekracza produkcję już czwarty rok z rzędu. Poprzednio wydarzyło się 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).
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba
sprzedanych
egz. (w mln)

Lata

129,9

140,4

147,1

143,6

139,8

119,3

115,5

123,0

105,8

101,7

100,4

Stosunek
sprzedaży do
nakładu

97,2%

95,9%

101,0%

99,4%

100,0%

97,5%

93,4%

109,4%

100,6%

104,1%

106,6%

W 2016 roku spadki sprzedaży raportowało ponad 45 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, w tym wsparcia w punktach sprzedaży
detalicznej, udzielanego najlepiej rokującym komercyjnie tytułom. 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.
Jednocześnie podmioty z segmentu wydawniczego, które zaangażowały
się w ostatnich latach kapitałowo w sieci księgarskie, muszą w dalszym ciągu potwierdzać wcześniejsze inwestycje za pośrednictwem pożyczek. Środki te przeznaczane są na rebranding i modernizację działających wcześniej
księgarń, a także na pozyskiwanie nowych punktów sprzedaży. To normalne postępowanie w przypadku prowadzenia polityki inwestycyjnej.
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Liczba sprzedanych egzemplarzy w latach 2006-2016
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W rezultacie z jednej strony stopniowemu uszczupleniu ulegają także rosnące przez całą dekadę lat 2000-2010 kapitały własne wydawców, a z drugiej – problemów nastręczają opóźnienia w płatnościach od odbiorców
produkcji wydawniczej. W efekcie niektóre firmy decydują się na krótkoterminowe akcje sprzedaży promocyjnej we własnej księgarni internetowej,
obliczone na maksymalizację sprzedaży z pominięciem sektora dystrybucyjnego. To często jedyny sposób na szybkie pozyskanie gotówki.
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
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. Rok 2016 przyniósł kolejny wzrost tego wskaźnika, tym razem o 10,3 proc., do 23250 premierowych tytułów.
Kolejne tabele 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.
Przychody ze sprzedaży książek w latach 1991-2016 w cenach zbytu wydawców
Przychody
w mln zł

Wzrost
nominalny

1991

240

1992

270

Lata

64

Wzrost w stosunku
do inflacji

Przychody
w mln USD

Wzrost w przeliczeniu
na 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%

Przychody
w mln zł

Wzrost
nominalny

Wzrost w stosunku
do inflacji

Przychody
w mln USD

Wzrost w przeliczeniu
na USD
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

–2%

2%

819

3%

2013

2680

0%

– 1%

848

3%

2014

2480

–1%

–1%

709

–16%

2015

2410

–4%

–4%

616

–13%

2016

2370

–2%

–1%

566

–8%

Przychody
w mln USD

Wzrost
w przeliczeniu na USD

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

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%
–1%

2012

865

–5%

–9%

265

2013

855

–1%

–2%

271

2%

2014

785

–8%

–8%

224

–17%

2015

755

–3,8%

–3,8%

193

–14%

2016

759

+0,5%

+1,1%

172

–12%

Główne trendy na rynku wydawniczym

Lata

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
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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 Biblioteki Narodowej 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 odsetek 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, że 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.
W badaniu z 2015 roku deklarowane czytelnictwo przynajmniej jednej
książki w ciągu roku poprzedzającego badanie wyniosło 37 proc. Wynik

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

2016

Czytający co najmniej
1 książkę rocznie

Lata

54%

56%

58%

50%

38%

44%

39%

41%

37%

37%

Czytający 7 i więcej
książek rocznie

24%

22%

22%

17%

11%

12%

11%

11%

8%

10%

Źródło: Biblioteka Narodowa 2000-2016

Z perspektywy czasu widać, że w latach 2004-2008 liczba deklarujących
lekturę co najmniej jednej książki w ciągu roku wyraźnie spadła. O ile przed
tym okresem odsetek czytelników oscylował wokół 55 proc., o tyle od 2008 roku wynosi około 40 proc. W tym samym czasie wyraźnie zmalał odsetek
czytelników intensywnych, a więc takich, którzy czytali 7 i więcej książek
w ciągu roku. Spadek z poziomu około 22 proc. do około 10-11 proc., a więc
o połowę, potwierdza, że we wskazanym okresie dokonało się istotne zmniejszenie społecznego zasięgu książki. Obecnie mamy do czynienia ze stabilizacją – podstawowe wskaźniki mogą nieznacznie drgnąć w górę lub w dół, co
jednak nie zmienia ogólnego obrazu. 37 proc. czytelników w 2016 roku, w tym
10 proc. intensywnych to wynik, który bardzo dobrze wpisuje się w dotychczasowy trend – czytamy w raporcie z badania Biblioteki Narodowej9.
Badacze BN podkreślają, że praktyki lekturowe są praktykami społecznymi. Mimo że czytanie książek koreluje z wykształceniem na poziomie
wyższym, to nie wykształcenie jednostki, lecz jej środowisko społeczne oddziałuje pozytywnie z największą siłą – poprzez dokonującą się w rodzinie
socjalizację czytelniczą, a jeszcze bardziej przez wpływ otoczenia: domowników, przyjaciół czy znajomych. Natomiast czynnikiem, który zmniejsza
prawdopodobieństwo czytania książek, jest orientacja materialistyczna.
Jak wynika z badań Biblioteki Narodowej, książki czytane w 2016 roku najczęściej były pożyczane lub otrzymywane od znajomych (łącznie 51 proc.),
kupowane (30 proc.) lub pochodziły z księgozbioru domowego (25 proc.). Na
dalszym planie jako źródło książek znalazły się biblioteki (22 proc.), w tym
biblioteki publiczne (13 proc.). Legalne i nieformalne pobranie książki z internetu wciąż stanowi marginalny sposób jej pozyskania (łącznie 4 proc.).
Podkreślmy od razu, że badacze odnotowują malejącą intensywność zakupów książkowych (jeszcze w 2012 roku osoby korzystające z tego źródła
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ten powtórzył się również w 2016 roku8. Tabela poniżej prezentuje dynamikę podstawowego czytelnictwa oraz czytelnictwa intensywnego (powyżej 7 książek rocznie).

8. „Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017.
9. Ibidem.
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wymieniały średnio dwie przeczytane w ten sposób książki, cztery lata
później – już półtorej)10.
Jak wynika z badań Biblioteki Narodowej coraz więcej osób deklaruje, że
nie kupuje książek, stąd coraz więcej jest takich gospodarstw domowych,
w których nie ma ani jednej książki (22 proc.). Większość domowych bibliotek składa się z mniej niż 50 tomów (64 proc.), a takie, w których jest
ich co najmniej 500, stanowią około 2 proc. Księgozbiory domowe zmieniają się pod kątem potrzeb edukacyjnych – rośnie odsetek tych, w których
znajdują się wyłącznie podręczniki i książki dla dzieci.
W badaniu z 2016 rok odsetek osób, które zadeklarowały, że w ich gospodarstwie domowym nie kupiły żadnej książki wyniósł 66 proc., a kolejne
10 proc. zadeklarowało, sami nie dokonali takiego zakupu, jednak zrobił
to ktoś z ich domowników.
Oprócz tradycyjnych deklaracji dotyczących czytanych w 2016 roku
książek oraz typów prasy, w segmentacji wykorzystano szereg dodatkowych informacji, m.in. na temat zakupów książek i skali przeznaczanych
na to kwot, objętości księgozbiorów domowych, stopnia zanurzenia w społecznych interakcjach towarzyszących obiegowi książek, korzystania z bibliotek, e-booków i audiobooków, natężenia praktyk czytelniczych oraz
zróżnicowania zaspokajanych w ten sposób potrzeb czy intensywności socjalizacji czytelniczej. Dodatkowym wymiarem różnicowania był aspekt
emocji i postaw towarzyszących lekturze książek, co przełożyło się na podział czytelników na pięć segmentów: generalnie nieczytający (48 proc.),
nieczytający książek (5 proc.), czytelnicy tradycyjni (26 proc.), czytelnicy
zaangażowani (13 proc.) oraz czytelnicy emocjonalnie zdystansowani wobec książek (7 proc.).
Jak czytamy w raporcie Biblioteki Narodowej: Nieczytający oraz nieczytający książek to łącznie ponad połowa Polaków w wieku 15 i więcej lat. Jest to
grupa, na którą typowe formy promocji czytelnictwa będą oddziaływać z potencjalnie mizernym skutkiem, ponieważ strukturalne i biograficzne czynniki
sprzyjające nieczytaniu są w tym przypadku wzmacniane przez negatywne
emocje towarzyszące lekturze książek. Z kolei grupa czytelników emocjonalnie zdystansowanych, to „płynny elektorat”, który w przyszłości może porzucić dzisiejsze sympatie lekturowe, zasilając grupę nieczytelników. Najbardziej
„lojalne” względem książek grupy – czytelnicy zaangażowani oraz czytelnicy tradycyjni – to także segmenty, w których tradycyjne formy promocji, jak
festiwale literackie, spotkania z autorami czy audycje w mediach, przyniosą
skutek najbliższy oczekiwaniom11.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
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Zmiany jakie dokonały się w metodologii badań czytelnictwa prowadzonych w ostatnich kilku latach przez Bibliotekę Narodową niejako wymusiły
popyt na wiarygodne dane statystyczne, dotyczące tego aspektu kulturowej
aktywności Polaków. Nieco nieoczekiwanie w tym obszarze pojawiła się
także swoista konkurencja dla badań Biblioteki Narodowej.
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 projektu12.
Projekt Polskiej Izby Książki nie dotyczył wyłącznie czytelnictwa książek – jego charakter był znacznie szerszy i obejmował 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.
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.
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
12. „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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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 postaci13.
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., 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.).
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.).
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.pl14. Liczba zebranych
ankiet (24 tys. osób) 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
13. Ibidem.
14. Paweł Kuczyński, „Książka jest kobietą. Badanie użytkowników serwisu Lubimyczytać.
pl (2016) na tle ogólnopolskiego badania czytelnictwa (PIK/MB 2015)”, nck.pl/czytelnictwo
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– twierdzi dr Paweł Kuczyński, odpowiedzialny od strony socjologicznej
zarówno za badanie internautów, jak i wspomniane ogólnopolskie badanie czytelnictwa PIK15.
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
zaledwie 1 proc. badanych internautów zadeklarowało lekturę tylko jednej
książki w poprzednim roku.
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.).
Kolejną edycję badania zrealizowano wiosną 2017 roku. Ankietę wypełniło ponad 6000 osób. I tak, najbardziej zaangażowani w Polsce czytelnicy
najczęściej deklarują lekturę ponad 20 książek (59 proc.) rocznie, i co ważniejsze prezentują w tym zakresie dodatnią dynamikę, bowiem rok wcześniej ich odsetek wyniósł 49,7 proc. Między 11 a 20 książek czyta 17,8 proc.
ankietowanych, co oznacza niewielki spadek (o 0,7 proc.) w porównaniu
z poprzednim rokiem, a między 7 a 10 pozycji książkowych czyta 8,7 proc.
badanych (12,5 proc. rok wcześniej).
Brak kontaktu z e-bookami zadeklarowało 34,2 proc. ankietowanych internautów (33,4 proc. rok wcześniej), a wśród cyfrowych czytelników blisko
20 proc. czyta ponad 20 tytułów rocznie. Natomiast aż 71,2 proc. badanych
w 2017 roku nie miało z kolei żadnego kontaktu z książką audio.
Cechą charakterystyczną dla intensywnych czytelników, a jednocześnie
członków społeczności Lubimyczytać.pl, jest czytanie kilku książek jednocześnie. Przyznaje się do tego nieco mniej niż 85 proc. badanych. Najczęściej
są to dwie-trzy książki (46,5 proc. wskazań). Brak finalizacji lektury danej
publikacji zadeklarowało natomiast 79 proc. ankietowanych.
Gdzie czytelnicy najczęściej szukają informacji o książkach? Odpowiedź jest dość oczywista – zazwyczaj w internecie. W porównaniu do
15. Paweł Waszczyk, „Czytelnik jest kobietą?”, „Biblioteka Analiz” nr 9/2016.
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ubiegłego roku wzrosło znaczenie informacji o książkach wyszukiwanych w sieci – zarówno w Lubimyczytać.pl, jak i na książkowych vlogach. Jednocześnie wśród internautów mniej popularne stało się poszukiwanie informacji na stronach księgarni i wydawnictw czy innych
portali informacyjnych. Nie dziwi fakt, że wspomniane Lubimyczytać.pl
pozostało liderem rynku informacji o książkach do czytania, umacniając swoją pozycję w tym zakresie z 85,7 do 87 proc. Zgodnie z zapowiedzią spadło zainteresowanie stronami e-księgarń – z 74,9 do 71,2 proc.,
a wzrosło książkowymi blogami i vlogami (52,1 w 2017 przy 56,2 proc.
w 2016 roku). Co ciekawe, niewielki spadek (o 1 proc.) zanotował z kolei Facebook, o 1,4 proc. strony wydawnictw, a o 2,6 proc. portale informacyjne. Spadek popularności zanotowały ponadto strony autorów
(20,2 proc. w 2016 oraz 16,8 proc. rok wcześniej). Natomiast inni niż Facebook reprezentanci mediów społecznościowych notowali wzrost znaczenia w oczach czytelników-internautów (z 8,2 proc. w 2016 roku do
11,1 proc. w kolejnym roku).
W badaniu sprawdzano także, co wpływa na to, że sięgamy po konkretną książkę? I znowu bez specjalnych zaskoczeń – główna motywacja to
własne zainteresowania. Chętnie rozmawiamy o przeczytanych książkach
ze znajomymi, rzadziej z nauczycielami, księgarzami czy osobami, które
zajmują się profesjonalnie literaturą. W praktyce oznacza to, że 94,9 proc.
badanych w pierwszej kolejności wskazało na własne zainteresowania. Na
drugim miejscu wśród wskazywanych czynników znalazły się internetowe
rekomendacje, oceny i opinie o książkach (69,4 proc. wskazań), a na trzecim polecenia znajomych i rodziny (59,2 proc.).
Co warte podkreślenia, znacznie mniejsze znaczenie najbardziej intensywni czytelnicy przywiązują do kwestii takich jak cena, zwłaszcza niska cena uosabiana przez promocje i oferty specjalne (27,7 proc.), listy bestsellerów (25,4 proc.), okładka i sposób ekspozycji książki w księgarni
(24,9 proc.), także nagrody jakie otrzymują dane publikacje (20,1 proc.),
wymogi związane z pracą lub edukacją (18,6 proc.), jak również recenzje
dziennikarzy (14,5 proc.). Natomiast śladowe znaczenie zdają się mieć elementy takie jak rekomendacje księgarzy (4,5 proc.) oraz czynniki innego
rodzaju (3,6 proc.).
Analizie poddano również źródła pozyskiwania książek. W porównaniu z 2016 rokiem w tym zakresie wzrosło znaczenie księgarni internetowych i bibliotek, przy jednoczesnym istotnym spadku firm sieciowych takich jak np. Empik. Ponadto średnio na książki czytelnicy – użytkownicy
Lubimyczytać.pl, wydają 100-500 zł w skali roku. Co ciekawe, w dość powszechnej ocenie ankietowanych zarówno książki papierowe, jak i e-booki
są za drogie – cena tych pierwszych nie powinna przekraczać 35 zł (53 proc.
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wskazań), a tych drugich – 25 zł, za czym opowiada się ponad 91 proc.
uczestników badania.
Jednak badani niekoniecznie są przekonani co do zależności między niższymi cenami książek i wzrostem czytelnictwa. Okazuje się, że przy niższych cenach 56,3 proc. ankietowanych czytałoby tyle samo książek, choć
zapewne kupowałoby ich więcej. Intensywniejszą lekturę zadeklarowało
tylko nieco ponad 30 proc. badanych.
W 2017 roku na księgarnie internetowe, jako źródło pozyskiwania książek, wskazało ponad 55 proc. badanych internautów, podczas gdy rok wcześniej odsetek ten wyniósł 35 proc. Większym zainteresowaniem ankietowanych cieszyły się w tym roku również biblioteki (53 wobec 44,3 proc.
w 2016 roku). Sieciowe księgarnie stacjonarne (np. Empik) zanotowały
42,5 proc. wskazań, przy 48,5 proc. rok wcześniej.
Niższy poziom wskazań notują kolejne źródła lektur: pożyczanie
od znajomych i rodziny (34,4 wobec 30,5 proc. wskazań w 2016 roku), supermarket, hipermarket i sklep dyskontowy (28,5 przy 17,1 proc.
rok wcześniej), serwisy aukcyjne, w tym np. Allegro (20,6 przy
16 proc. w 2016), stacjonarny dyskont książkowy, tzw. tania książka (20,4 wobec 19,8 proc.). Jeszcze mniejszym uznaniem cieszą się
tradycyjne niezależne księgarnie (12,8 proc. wskazań), choć tu negatywna dynamika była nieznaczna i wyniosła zaledwie 0,3 proc. Z pozostałych wymienionych i możliwych źródeł na uwagę zasługuje natomiast dodatnia dynamika odnotowana w przypadku ulicznych
stoisk z książkami – z 2 do 5,5 proc., a wzrost zainteresowania kioskami Ruchu (z 2,5 do 6,5 proc.) należy przypisywać popularności księgarń internetowych, a nie kolekcji prasowych czy kioskowych.
Jakie zatem wnioski jesteśmy w stanie wyciągnąć z przywoływanych
powyżej wyników ogólnopolskich badań czytelnictwa? Niestety, realizowane w ostatnich latach projekty badawcze nie przynoszą jednoznacznej
odpowiedzi. Szczegółowy opis kontekstów czytelnictwa lub nieczytania
współczesnych Polaków dostarcza wskazówek pozwalających odnaleźć
odpowiedź na pytanie, dlaczego czytelnictwo nie rośnie? W debacie publicystycznej wymienia się wiele zjawisk odciągających od czytania, jak
wpływ konkurencyjnych mediów czy brak mody na czytanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Dostępne opracowania wskazują także,
że moment, w którym decyduje się czytelnicza przyszłość przypada na
okres edukacji szkolnej i dlatego ważnym wyzwaniem dla promujących
czytelnictwo wydaje się znalezienie nie tylko sposobu na to, by młodzież
czytała więcej. Drugim z fundamentalnych wyzwań na rzecz promocji
czytelnictwa jest sprawienie, by osoby po długim okresie nieczytania
wróciły do książek.
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Biblioteka Narodowa w liczbach
W lipcu 2017 roku Biblioteka Narodowa opublikowała sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 roku16. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku wszystkie
typy publikacji nadsyłanych jako egzemplarz obowiązkowy są katalogowane
do 24 godzin od wpływu do Biblioteki Narodowej, dzięki czemu biblioteki
w Polsce szybko otrzymują możliwość pobrania pełnych opisów katalogowych, użytkownicy zaś – dostęp do aktualnej oferty rynku wydawniczego.
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 2016 roku zbiory Biblioteki Narodowej, obejmujące książki
(wydawnictwa zwarte) od 1801 roku, czasopisma (wydawnictwa ciągłe) od
1801 r., druki ulotne (dokumenty życia społecznego), dokumenty 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 8498448 wol./j. (w 2015 roku
– 8545248 wol./j.), a wraz z dubletami, których było 97970 wol./j., łącznie
8596418 wol./j. Zbiory BN przechowuje się w magazynach, które zajmują
powierzchnię ok. 13 tys. mkw.
I tak, zbiory zgromadzone w poprzednim roku kalendarzowym objęte
rejestracją, pochodziły z:
wpływu egzemplarza obowiązkowego – 178646 wol./j. (w 2015 – 72634
wol./j.);
zakupów – 4327 wol./j. (w 2015 – 5336 wol./j.);
wymiany krajowej i zagranicznej – 3836 wol./j. (w 2015 – 5374 wol./j.);
darów – 7374 wol./j. (w 2015 – 11123 wol./j.).
Łącznie było to zatem 194183 wol./j. (w 2015 – 194467 wol./j).

••
••
••
••

16. „Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2016”, Biblioteka Narodowa, Warszawa
2017.
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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.
W 2016 roku rejestracją objęto 178646 wol./j. (w 2015 roku – 172634 wol./j.)
przekazanych Bibliotece Narodowej przez wydawców w ramach egzemplarza obowiązkowego.
W 2016 roku w stosunku do całości wpływu materiałów bibliotecznych
egzemplarz obowiązkowy stanowił 92 proc. (w 2015 roku – 88,8 proc.).
Od 2012 roku obowiązują w Bibliotece Narodowej 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 Biblioteki
Narodowej. Dzięki zmianie każdy egzemplarz obowiązkowy, po rejestracji w Kancelarii Biblioteki Narodowej, 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.
Wpływ materiałów bibliotecznych według sposobów nabycia w 2016 roku
Sposób nabycia
Wpływ z egzemplarza
obowiązkowego

Liczba (woluminy)
178646

Dary

7374

Wymiana

3836

Zakupy

4327

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.
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Wpływ egzemplarza obowiązkowego według typów dokumentów
w latach 2012-2016 (w wol./j./tyt.)
Rok

Liczba książek

Czasopisma

2012

60542

7756

2013

66157

8455

2014

66454

7338

2015

66647

7638

2016

67405

7742

Wpływ egzemplarzy obowiązkowych w zbiorach Biblioteki Narodowej w latach 2006-2016
Rok

Liczba eo

2006

134711

2007

153920

2008

158849

2009

155066

2010

155580

2011

171814

2012

156864

2013

188067

2014

188148

2015

172634

2016

178646

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.
W 2016 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.
Od 2014 roku nadawanie numerów ISBN odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem serwisu e-ISBN. Narzędzie to 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
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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. Serwis jest udoskonalany. Każda nowa wersja serwisu musi być
przetestowana przed jej wgraniem – czytamy w „Sprawozdaniu Biblioteki Narodowej”17.
W 2016 roku do najważniejszych z najnowszych funkcjonalności serwisu należała jego integracja z katalogami BN. Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu konwersji danych z MARC-a do ONIX-a. I tak, w 2016 roku
uruchomiono funkcjonalność „Pobierz dane z BN”, dzięki której wydawcy
mogą uzupełniać opisy swoich tytułów w bazie e-ISBN poprzez pobieranie
informacji z katalogu Biblioteki Narodowej. Funkcjonalność ta jest wykorzystywana przy promowaniu roli egzemplarza obowiązkowego wpływającego do BN.
W 2016 roku przydzielono wydawcom 4294 pule numerów ISBN
(w 2015 roku – 3228), w tym 2464 nowych (w 2015 roku – 2464) i 1544 kontynuacje (w 2015 roku – 763). Stan bazy polskich wydawców na koniec
2016 roku wynosił 50045 rekordów (w 2015 roku – 46400). Do największych wydawców, którzy w okresie sprawozdawczym zaczęli współpracę
z serwisem e-ISBN należą m.in.: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Prószyński Media, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Media Rodzina, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wolters Kluwer i Sonia Draga.
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.
Stan księgozbioru podręcznego w Czytelni Ogólnej i Czytelni Humanistycznej wynosił na koniec 2016 roku 21152 tytuły w 34328 woluminach
(w 2015 roku – 20094 tytuły).
17. Ibidem.
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Ogółem w 2016 roku Bibliotekę Narodową odwiedziło 116281 osób
(w 2015 roku – 126283), którym we wszystkich czytelniach udostępniono
403246 wol./j. (w 2015 – 405609).
Ponadto w 2016 roku zarejestrowano 12491 nowych czytelników (w 2015
– 14225). Tym samym BN odnotowała spadek liczby nowo zarejestrowanych o 12 proc.
Przez lata najliczniejszą grupę wśród nowych czytelników Biblioteki
Narodowej stanowili studenci (blisko 50 proc.). W 2016 roku studenci stanowili 35 proc. czytelników, pracownicy naukowi – 7,5 proc., uczniowie –
4 proc., nauczyciele – 1,5 proc., zaś najliczniejszą grupę tworzyli przedstawiciele innych zawodów – 52 proc.
Liczba czytelników w latach 2006-2016
Lata
Liczba
czytelników

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

176275 166589 154216 150497 136061 118283 108904 102918 123132 126283 116281

W 2016 roku konsekwentnie rozwijano także serwisy internetowe Biblioteki Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem multimediów i blogów.
Witrynę www.Bn.org.pl odwiedziło 523690 unikatowych użytkowników.
W 1228740 sesjach dokonano 5928386 odsłon strony. W portalu społecznościowym Facebook na koniec roku 2016 liczba zarejestrowanych fanów
BN przekroczyła 20 tysięcy.
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.
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.
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Ceny książek
W 2016 roku średnia cena książki w detalu wynosiła 42,60 zł, była zatem
o 2 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Średnia cena zbytu wydawcy
(uwzględniająca zarówno rabaty hurtowe jak i sprzedaż bezpośrednią) do
detalu wyniosła w 2016 roku 24,20 zł, była zaledwie o 50 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
wojny marżowe i cenowe obejmujące niemal cały rynek sprzedaży detalicznej. Jak już wielokrotnie podkreślano, obecnie to cena stanowi fundamentalne narzędzie promocji i wsparcia sprzedaży książek drukowanych,
zarówno w internecie, jak i segmencie stacjonarnym.
Tworząc kalkulację książki i ustalając cenę detaliczną, wydawca jest
obecnie zmuszony do uwzględnienia rabatów dla poszczególnych elementów łańcucha dystrybucji, choć decydujące znaczenie ma rabat dla klienta
ostatecznego.
W rezultacie wydawca praktycznie utracił wpływ na cenę, po jakiej
sprzedawany jest jego produkt. To kolejny paradoks polskiego rynku książki, zwłaszcza jeżeli podkreślić fakt, że dominująca część sprzedaży na rodzimym rynku ma charakter konsygnacyjny, a standardem umów handlowych jest wysokie, a nierzadko 100 proc. prawo zwrotu. Mamy zatem do
czynienia z sytuacją, w której wydawca pozostaje faktycznym właścicielem
książki do momentu jej sprzedaży klientowi ostatecznemu, czyli przejścia
przez kasę fiskalną. Jednak wraz ze sprzedażą – choć może lepiej byłoby
określić tę transakcję przekazaniem – do dystrybucji, traci kontrolę nad
swoim produktem.
Obecnie w znacznie mniejszym stopniu o cenie książki decydują 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,

Główne trendy na rynku wydawniczym

W latach 2014-2016 wydawcy przekazali do Repozytorium kolejno:
50243 jednostek zasoby, 50243 jednostki oraz 10302 obiekty.
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kosztów pozyskania kapitału), a także większe zapotrzebowanie na kredytowanie sprzedaży realizowanej przez podmioty z sektora hurtowego
i detalicznego.
Wzrost cen książek w latach 2003-2016 (w zł)
Lata

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cena zbytu

17,50

17,60

17,70

18,20

18,40

19,80

19,90

21,00

22,70

22,38

21,78

23,60

23,70

24,20

Cena detaliczna

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

42,60

Zatrudnienie w branży
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.
Inną przyczyną spadków zatrudnienia w ostatnich latach była ingerencja
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.
W 2016 roku zatrudnienie w wydawnictwach książkowych spadło o blisko 3,7 proc. – z 4870 do 4690 osób. Jednak gdyby porównać rok 2016 do
2010, kiedy zatrudnienie osiągnęło najwyższy poziom, to spadek liczby etatów wynosi blisko 25 proc., a zatem jest niższe o niemal 1/4.
W 2016 roku efektywność pracy zanotowała 3,4 proc. spadku w stosunku
do 2015 roku – roczny przychód na jednego pracownika wyniósł 487 tys. zł,
wobec 504 tys. zł w roku poprzednim.
Jak już wspomniano, wiele segmentów branży bazuje na korzystaniu z usług podmiotów zewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim:
prac redakcyjnych, korektorskich czy translatorskich, a także procesów
produkcyjnych, w tym związanych z graficznym opracowaniem książek
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oraz DTP. W bieżącej dekadzie powstał także osobny rynek usług
dedykowanych publikacjom cyfrowym. 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 Audioteka, Biblioteka Akustyczna, Storytel i Fonopolis.
Inny trend dotyczy także wzmożonej tendencji do korzystania z podmiotów zewnętrznych w obszarze działań promocyjnych, z zakresu public
relations i reklamy.
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 sektora dystrybucyjnego.
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%
11%

2005

6140

400

2006

5770

410

3%

2007

5770

410

3%

2008

5920

490

19%

2009

5880

485

–1%

2010

6230

470

–3%

2011

5960

455

–3%

2012

5680

470

3%

2013

5480

489

4%

2014

5100

486

7%

2015

4870

504

4%

2016

4690

487

–3,7%

Tabela poniżej przedstawia zmieniającą się w ciągu ostatnich lat wielkość produkcji wydawniczej oraz zmniejszający się średni nakład publikacji książkowych. W 2016 roku liczba wydanych tytułów wzrosła o 3,4 proc.,
liczba pierwszych wydań aż o 10,3 proc., natomiast średni wydrukowany
nakład zmniejszył się o 13 proc., a łączny nakład o 3,6 proc.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rok 2016
w stosunku
do 2015

Wydane tytuły

21740 22460 24380 24920 27060 29710 32480 34920 36114

3,4%

Liczba pierwszych
wydań

13280 13310 13430 12180

13410 15580 18870 21130 23250

10,3%

Nakłady (w mln egz.)

145,7

144,4

139,2

122,4

107,9

112,4

105,1

97,7

94,2

–3,6%

Średni nakład (w egz.)

6702

6429

5710

4912

3987

3783

3236

2798

2435

–13,0%

Nowe źródła przychodów
Według prognoz firmy PwC rynek mediów i rozrywki w Polsce będzie rósł
w latach 2017-2021 średniorocznie o 3,3 proc. W 2021 roku przychody sektora mają – według prognozy – sięgnąć ok. 45,3 mld zł. Według raportu „Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021”18 w skali
całego świata rynek mediów i rozrywki będzie rósł w średniorocznym tempie
4,2 proc., czyli szybciej niż w Polsce. Wzrost branży na świecie ma być w najbliższych latach napędzany przez rosnące przychody generowane przez wideo
w internecie (6 proc. średniorocznej stopy wzrostu w latach 2016-2021), reklamę internetową (4,3 proc. wzrostu) oraz gry wideo (2,7 proc. wzrostu).
Analitycy PwC prognozują, że najsilniejsze spadki w latach 2016-2021
dotyczyć będą: sprzedaży gazet (8,3 proc. spadku średniorocznie), czasopism (6 proc. spadku), książek (4,5 proc. spadku) oraz przychodów telewizji i wideo (4,2 proc. spadku). Takie perspektywy dla elektronicznych
i tradycyjnych mediów nie zwiastują zbyt pozytywnych scenariuszy dla
branży wydawniczej.
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 egzemplarza.
Fundamentalnym problemem dla wydawców jest zatem postępujący spadek średnich nakładów. Dodatkowe trudności to wydłużający się formalny,
a przede wszystkim realny okres oczekiwania na zwrot z poniesionych inwestycji, czyli na należności od odbiorców hurtowych i detalicznych, a także
praktykowane powszechnie prawo zwrotu, pozwalające podmiotom z segmentu dystrybucyjnego zwrócić do wydawcy część – a przy umownym pełnym
prawie zwrotów – całość nakładów. To z kolei umożliwia proceder „płacenia

Główne trendy na rynku wydawniczym

Produkcja książek w latach 2006-2016

18. „Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021”; za: www.pwc.
pl/pl/publikacje/2017/media-outlook-2017.html
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zwrotami”, który był w ostatnich latach często wykorzystywany przez firmy
detaliczne i hurtowe, w ramach rozliczenia sprzedaży wobec wydawców.
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 wykorzystanie narzędzi nowoczesnych platform internetowych,
z portalem aukcyjnym Allegro.pl na czele. Ostatnie lata to także okres szybkiego wzrostu znaczenia firmowych e-księgarń poszczególnych oficyn wydawniczych jako sposobu na szybkie generowanie gotówki. Szerzej o sprzedaży internetowej piszemy w tomie „Dystrybucja”.
Na przestrzeni ostatnich 10 lat najbardziej aktywni rynkowo wydawcy
dojrzeli także do świadomego działania na rzecz optymalizacji już istniejących oraz wykreowania nowych modeli biznesowych w obszarze dystrybucji treści cyfrowych.
Rynek obrotu wydaniami elektronicznymi znajduje się w stadium ciągłego rozwoju, w największym stopniu opartego na jednoczesnym rozwoju atrakcyjnej oferty i tworzeniu trwałej grupy konsumentów treści,
znacznie szerzej niż ograniczone ilościowo kręgi miłośników nowych
technologii.
Segment publikacji cyfrowych rozwija się stopniowo od kilkunastu lat,
niestety mimo wciąż wstępnego etapu tego ewolucji, musi już spełniać oczekiwania biznesowe wydawców, którzy inwestują w licencje na e-wydania,
koszty produkcji, dystrybucji i promocji plików. Poziom trudności tego
zadania zwiększa fakt, że 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.
Działalność biznesowa oparta w znacznym stopniu na IT wymaga ciągłej reinwestycji, a obsługiwana obecnie grupa klientów, a co za tym idzie
również skala realizowanej sprzedaży, nie jest jeszcze zbyt imponująca.
Nie zmienia to jednak faktu, że dystrybucja książek w plikach stanowi
obecnie integralną część działalności produkcyjnej i handlowej znacznej
części najaktywniejszych firm wydawniczych.
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Dzieje się tak, mimo wciąż niewielkiego udziału sprzedaży oferty cyfrowej w całym rynku książki, który 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 – choć i tak
znacznie dynamiczniej niż ma to miejsce w przypadku książek drukowanych – poprzez konsekwentne, aczkolwiek dość wolne powiększanie oferty
oraz dzięki kreacji nowatorskich narzędzi promocyjno-marketingowych.
Najistotniejszy dla powodzenia tych starań wydaje się proces budowania
społeczności e-czytelników, grupy konsumenckiej, która na szczęście stale
rośnie i będzie rosnąć wraz z wymianą pokoleniową i dorastaniem obecnych nastolatków, od dziecka przyzwyczajonych do czytania na monitorze. Wzrost przychodów w segmentach dystrybucji elektronicznej, zarówno
e-booków, jak i książek audio, utrzymuje dwucyfrową dynamikę.
Na polskim rynku dominujący charakter ma 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 rynkowy
pionier tego modelu, czyli platforma Legimi, która, rozwijając własne zasoby i platformę biznesową, konsekwentnie buduje bazę klientów i rynek
zbytu także dzięki nawiązywaniu współpracy z partnerami zewnętrznymi,
jak operatorzy telefonii komórkowych (T-Mobile, Play, Plus) i producenci
czytników (PocketBook), udostępnia swoją aplikację na najpopularniejsze
wśród polskich e-czytelników urządzenia marki Kindle, a także rozwija
dystrybucję cyfrowych wydań do bibliotek.
Od 2016 roku abonamentowy model dostępu bez ograniczeń do książek
audio oferuje polski oddział szwedzkiej firmy Storytel. Czołowy dystrybutor audiobooków online na rodzimym rynku, czyli platforma Audioteka,
aktywnie rozwijająca asortyment tytułów do słuchania, również oferuje
książki audio w modelu subskrypcyjnym, ale o charakterze transakcyjnym,
w którym w ramach stałej miesięcznej opłaty użytkowników zyskuje możliwość pobrania jednego, wybranego przez siebie tytułu.
Mimo kilkuletnich starań na rzecz rozwoju tak scharakteryzowanego
systemu sprzedaży, wciąż jego największym problemem pozostaje brak fundamentalnego dla całego procesu elementu, jakim jest świadomy, masowy użytkownik o wykształconej już potrzebie konsumenckiej i gotowości
płacenia za e-treści. Kolejne ograniczenie leży także w istocie dystrybucji
abonamentowej, która w większości funkcjonujących obecnie systemów
opierających się na modelu All You Can Eat i przybiera de facto formę nie
sprzedaży a wypożyczania, bowiem klient zamiast pliku na własność otrzymuje czasowy dostęp do wybranej publikacji.

•• silny trend sprzedaży promocyjnej, oferującej wysokie rabaty od ceny detalicznej, zapoczątkowany przez sieć Matras, w największym stopniu zintensyfikowany przez sklepy internetowe, który w ciągu kilku lat objął większość rynku
detalicznego;
•• długoletnie utrzymywanie wysokiego poziomu zadłużenia sieci księgarskiej Matras wobec dostawców oferty książkowej oraz podmiotów wynajmujących lokale pod działalność operacyjną sieci, stale powtarzające się okresy opóźniania,
a w efekcie również trwałe wstrzymanie płatności wobec dostawców oraz odmowa zwrotu towaru do dostawców;
•• dynamiczny wzrost znaczenia sprzedaży przez internet kosztem sprzedaży realizowanej przez podmioty stacjonarne (sieciowe i indywidualne) wprost wynikający
z migracji klientów;
•• normalizacja polityki zakupowej sieci Empik; zmiana paradygmatów w polityce inwestycyjnej sieci – odejście od finansowaniu rozwoju z tzw. kredytu kupieckiego,
na rzecz wykorzystywania własnych środków finansowych;

Główne trendy na rynku wydawniczym

Najważniejsze czynniki, które w ostatnich latach wpłynęły
na obraz rynku książki:

•• edycja i promocja literatury młodzieżowej, jako realnej alternatywy dla mediów
elektronicznych i gier komputerowych;
•• brak ustawowej regulacji rynku opartej m.in. o zakaz rabatowania sprzedaży
w okresie od 6 do 12 miesięcy od premiery publikacji;
•• rozwój popularności szeroko rozumianej literatury faktu;
•• wzrost sprzedaży bardziej ambitnej oferty książkowej dla dzieci, rozwój autorskiej
oferty opartej na polskich autorach i ilustratorach;
•• 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);
•• wojny marżowe i cenowe w całym łańcuchu dystrybucji (wydawca-hurt-detal);
•• 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;
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•• bliska współpraca z koncernami medialnymi – zarówno w zakresie sprzedaży
informacji, treści, licencji na specjalne wydania, udzielania praw autorskich,
a także dystrybucji;
•• stopniowy rozwój współpracy z sektorem medialnym w zakresie promocji i marketingu książki, rozwój współpracy wydawców książki dziecięcej z telewizyjnymi stacjami tematycznymi;
•• dynamiczne poszerzanie oferty o nowoczesne formy wydawnicze – publikacje elektroniczne i książki audio, postępujący hybrydowy charakter rynku,
na którym książka w momencie swojej premiery dostępna jest jednocześnie
w trzech formatach;
•• stosunkowo niewielkie tempo rozwoju współpracy z operatorami telefonii komórkowych 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);
•• dynamiczny rozwój zinstytucjonalizowanych internetowych społeczności miłośników książek w postaci portali internetowych i kanałów rekomendacji książki, jak Lubimyczytać.pl oraz 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;
•• rozwój subskrypcyjnych systemów dostępu do publikacji cyfrowych (e-booki,
audiobooki) w modelu abonamentowym oraz transakcyjnym dla klienta indywidualnego;
•• tworzenie usług dystrybucji książek w formatach cyfrowych dla klientów instytucjonalnych, przede wszystkim bibliotek;
•• 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;
•• 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 wynik długotrwałej polityki sprzedażowej opartej na wysokich rabatach od ceny detalicznej;
•• 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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•• 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 i działania
wydawców skutkujące znacznym obniżeniem wolumenu plików z ofertą książkową
w zasobach serwisu, a w efekcie także ich nieautoryzowanej dystrybucji;
•• wzrost aktywności w działaniach kontrolnych wobec dynamicznie rozwijającej się
nieautoryzowanej dystrybucji publikacji w plikach i znaczące ograniczenie tego
procederu;
•• dynamiczny rozwój wtórnego obrotu książką poprzez serwisy aukcyjne jak Allegro.
pl oraz ich zaangażowanie w rozwój sprzedaży nowej oferty;
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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;

•• 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;
•• 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 zaczyna kreować tytuły świadomie reklamowane, typowane przez
wydawcę (a niekiedy i dystrybutora) na bestsellery.

Bodźców do dynamicznego rozwoju takiej formy sprzedaży nie zapewnia
też ekonomika tego biznesu. Subskrypcja e-książek przegrywa również konkurencję cenową 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. Z drugiej strony do konsumentów nie trafia jeszcze argumentacja dotycząca okresu, na jaki udostępniana jest
książka. Zazwyczaj jest to 30 lub 60 dni, podczas gdy emisja filmu ma charakter
jednorazowy. Ostatecznie decyzja zakupowa zależy od tego, jakie środki finansowe trzeba zainwestować w momencie uzyskania dostępu do treści.
Uzupełnienie przychodów wydawców, a w większym jeszcze stopniu
autorów, może stanowić wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne. Po
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wielu latach zapowiedzi i prac koncepcyjnych, w 2015 roku Polska wdrożyła
bowiem unijną dyrektywę Public Lending Right, a w kolejnych miesiącach
przygotowano odpowiednie oprzyrządowanie prawne i organizacyjne dla
tego przedsięwzięcia. Od 2016 roku za realizacje programu odpowiada, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. Wypłaty dotyczą wypożyczeń książek
drukowanych wydanych w języku polskim, ponieważ system nie obejmuje
wypożyczeń elektronicznych, audiobooków i wypożyczeń publikacji obcojęzycznych, jak również publikacji wykorzystywanych tylko w czytelniach
bibliotecznych.
Prawo do wypłat z tytułu Public Lending Right mają wszystkie osoby
(autorzy, współtwórcy, tłumacze, spadkobiercy) i podmioty (wydawnictwa),
które złożą do Copyright Polska odpowiednie oświadczenia dotyczące swoich tytułów dostępnych w obiegu bibliotecznym.
Aby zostać objętym wypłatami za bieżący rok należy zarejestrować swoje utwory do 31 sierpnia. Następnie 31 marca kolejnego roku upływa termin
przekazania danych o wypożyczeniach w roku poprzednim przez biblioteki
wyznaczone przez MKiDN. W kolejnych miesiącach Copyright Polska analizuje otrzymane dane, ustala listy podmiotów (autorów i wydawców) kwalifikujących się do wypłat i realizuje je do końca danego roku kalendarzowego.
Środki na wypłaty pochodzą z Funduszu Promocji Kultury, a pośrednio
z opłat od gier hazardowych. 75 proc. pieniędzy z puli trafia do twórców,
a 25 proc. do wydawców. Lista wypłat powstaje w oparciu o raporty dotyczące wypożyczeń pochodzące od 60 bibliotek publicznych, które znalazły
się na liście MKiDN. W 2016 roku budżet na wypłaty za rok 2015 osiągnął
poziom 3,80 mln zł, w 2017 za 2016 rok będzie to 3,88 mln zł, a w 2024 za
2023 rok – 4,57 mln zł. Resort kultury przewiduje systematyczny wzrost
kwot na wypłaty.
Realizowane po raz pierwszy wypłaty z 2016 roku dotyczyły wypożyczeń
za poprzedni rok kalendarzowy i objęły 1187 uprawnionych – 1075 twórców i 112 wydawców w łącznej kwocie 3,43 mln zł. Według regulaminu nie
mogły być niższe od kwoty 21,40 zł i nie wyższe niż 21,4 tys. zł.

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 cyklicznych badań Biblioteki Narodowej. W edycji z jesieni 2015 roku na pytanie „Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy czytał(-a) Pan(-i) książkę w formacie e-booka?” 4 proc.
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uczestników badania odpowiedziało, że „tak, raz”, a zaledwie 2 proc., że
„tak, co najmniej kilka razy”19.
Późniejsze o rok badanie przynosi wzrost tego co najmniej jednorazowego kontaktu z e-bookami do 7 proc., a poziom intensywnego e-czytelnictwa
określa na 4 proc.20.
Podstawowym źródłem, z którego badani czerpali książki w formatach
cyfrowych, było pobranie z internetu. W dalszej kolejności badani deklarowali, że otrzymali e-booki lub audiobooki w prezencie, pożyczyli je od
znajomych lub wypożyczyli z biblioteki.
Z analiz Biblioteki Narodowej wynika również, że najwięcej książek
w formatach cyfrowych czytają osoby na stanowiskach kierowniczych oraz
specjaliści, czyli grupy zawodowe, których praca w największym stopniu
wymaga posługiwania się komputerem, internetem oraz różnego rodzaju
tekstami, także w formie elektronicznej. Nie zaskakuje natomiast fakt, że
w najmniejszym stopniu sięgają po nie emeryci i renciści oraz nieaktywne
zawodowo osoby zajmujące się domem.
Co ciekawe, wśród osób deklarujących kupowanie e-booków i korzystanie
z książek w formatach cyfrowych znajduje się proporcjonalnie więcej mieszkańców wsi poza obrzeżami miast oraz zwłaszcza miast do 20 tys. mieszkańców. Tak fakt ten komentują autorzy raportu: Jako badaczy czytelnictwa cieszy
nas każda deklaracja dotycząca przeczytanych w ostatnim czasie książek, bez
względu na źródło ich pochodzenia. Korzystanie z książek w formatach cyfrowych może zredukować niektóre z kosztów związanych z koniecznością osobistego odwiedzania bibliotek, choć pozbawia też związanych z tym korzyści
(np. sensualnych doznań towarzyszących lekturze papierowych egzemplarzy).
Nie musi się również odbywać kosztem lub w opozycji do zinstytucjonalizowanych bibliotek, gdyż – jak wskazują wyniki naszych badań – co dziesiąta wymieniona książka w formacie cyfrowym pochodziła z biblioteki publicznej lub
szkolnej. Z kolei w pewnych sytuacjach, np. na terenach wiejskich i w małych
miastach, e-booki i audiobooki uzupełniają skromny asortyment okolicznych
księgarni, bibliotek i księgozbiorów znajomych, o ile w ogóle takie istnieją21.
Szacunkowa wartość sprzedaży książek elektronicznych w 2016 roku
wyniosła 75 mln zł, co oznacza wzrost o 19 proc. w stosunku do 2015 roku. Segment utrzymał dwucyfrową dynamikę rozwoju. Udział publikacji
cyfrowych w całym rynku w dalszym ciągu nie przekracza 3 proc.
19. „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016.
20. Kolejne dane dotyczące użytkowania e-booków pochodzą z raportu „Stan czytelnictwa

w Polsce w 2016 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017; za: www.bn.org.pl/download/
document/1493378303.pdf
21. Ibidem.
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Wysoki wzrost notujemy także w zakresie dostępnej w sprzedaży liczby tytułów w wydaniach cyfrowych. W 2016 roku rynek wzrósł w tym zakresie o 12 proc.
Liczba dostępnych tytułów polskojęzycznych przekroczyła na koniec
2016 roku 43 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 20-30 proc. Szacunki pokazują także,
że średni wzrost wolumenu sprzedaży e-booków kształtował się szacunkowo w 2016 roku na poziomie 15-23 proc., na co wpływ ma, utrzymująca
się kolejny rok z rzędu na poziomie ok. 15 proc., relatywnie niższa dynamika wzrostu sprzedaży u większości wydawców nie należących do rynkowej czołówki.
Od początku procesu budowania krajowego rynku książki cyfrowej,
oprócz wydawców, którzy dysponując licencjami na wykorzystanie wydawanych utworów, odpowiadali za rozwój wolumenu dostępnej na rynku
oferty cyfrowej, największą pracę na rzecz budowy rynku, w tym przede
wszystkim edukacji użytkowników i propagowania książek cyfrowych
wykonywały i nadal wykonują platformy wyspecjalizowane w sprzedaży e-treści.
Po blisko dekadzie intensywnego kreowania rynku można zaryzykować
stwierdzenie, że inaczej niż dzieje się to w przypadku obrotu książką drukowaną, konkurencja między działającymi na nim dystrybutorami w najmniejszym stopniu dotyczy cen e-książek. Oczywiście narzędzie marketingowo-promocyjne w postaci stale realizowanych akcji sprzedażowych
w oparciu o przecenę jest notorycznie wykorzystywane i w tym obszarze
rynku książki. Jednak to, co wydaje się w tym przypadku znacznie istotniejsze, to fakt nieustannej rotacji tematycznej takich promocji. Ciągłe kształtowanie popytu w oparciu o dostępną w katalogach ofertę, w zasadzie wręcz
utrzymywanie konsumenta w stanie podwyższonej gotowości zakupowej
– to najbardziej widoczny element prosprzedażowej strategii wszystkich
podmiotów wyspecjalizowanych w sprzedaży e-wydań.
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 utrzymuje się na poziomie 19-21 zł, jednocześnie
średnia cena sprzedaży publikacji drukowanej o porównywalnych parametrach sprzedażowych jest wyższa o 25-30 proc.
Wartość sprzedaży (w tym niższy poziom wzrostu tego wskaźnika), to
efekt polityki cenowej wydawców i dystrybutorów, stąd dysproporcja mię-
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dzy dynamiką wolumenu (12 proc.) a wartością sprzedaży (15 proc.), choć
akurat w 2016 roku relacja ta uległa pewnemu wypłaszczeniu. Rok wcześniej
było to odpowiednio: 20 i 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 powinny być traktowane jako zagrożenie dla książki drukowanej. Dowodzą tego m.in. analizy zachowań czytelników, a jednocześnie użytkowników serwisów oferujących
e-booki. Dla przykładu, spośród klientów platformy Legimi blisko 60 proc.
pytanych deklaruje, że kupuje książki drukowane. Nieco ponad 30 proc. wskazań otrzymały zjawiska takie jak „korzystanie z biblioteki” oraz legalny zakup
e-booków i książek audio. Jednocześnie zaledwie nieco ponad 5 proc. badanych
korzysta z nielegalnych źródeł publikacji cyfrowych, jak np. Chomikuj.pl22.
Mimo trwałego już 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, 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. Według najbardziej aktywnych biznesowo uczestników rynku aktualny pozostaje postulat jeszcze silniejszej symbiozy na
rzecz szybszego rozwoju rynku.
Przy okazji analizy kondycji tego segmentu rodzimej branży wydawniczej kusi postawienie tezy, że w przeciwieństwie do swojego odpowiednika
ze świata materialnego, rynek e-booków jest względnie zdrowy. Pozwala
na swobodną, opartą na uczciwych warunkach konkurencję. Trzeba przyznać, że spora w tym zasługa wydawców, którzy na przestrzeni lat nie oddali kontroli nad całym segmentem dystrybutorom, z czym mamy do czynienia na tradycyjnym rynku.
Pod koniec 2012 roku została powołana spółka dystrybucyjna Platforma
Dystrybucyjna Wydawnictw (PDW). W gronie udziałowców nowego podmiotu znalazło się siedem oficyn: Sonia Draga, Nasza Księgarnia, Czarna
22. Paweł Waszczyk „Mały gigant”, „Biblioteka Analiz” nr 19/2017.
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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 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
Dobrowolski23.
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. Taka wspólnota wydawców
w zakresie wizji kształtu rynku e-wydań spowodowała, że wprowadzoną
przez nich narrację musiał przyjąć segment dystrybucyjny, co z kolei doprowadziło do pewnej standaryzacji zasad obrotu książką elektroniczną
w obszarze marż między wydawcą a dystrybutorem.
Rynek koncentruje się 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 w dalszym ciągu istotnym problemem pozostaje zatem
niewystarczająca, w stosunku do przychodowych oczekiwań, biznesowa
efektywność sprzedaży e-książek. Zwłaszcza, jeżeli pod uwagę weźmie się
fakt, że dla wydawcy koszty wprowadzenia do oferty publikacji cyfrowej
nie muszą być znacząco niższe od wydatków na rzecz książki drukowanej.
 23. Rozmowa z Markiem Dobrowolskim, prezesem i Anną Gajewską, wiceprezesem zarządu
Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw, „Biblioteka Analiz” nr 18/2014.
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Składają się na nie m.in.: koszty licencji na 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 większe24.
Teza sformułowana przez Łukasza Gołębiewskiego pod koniec 2013 roku
wciąż pozostaje do pewnego stopnia aktualna.
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. A to stawia
przed wydawcami pewnego rodzaju wymagania, jak choćby konieczność
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 dość długo pozostawały
głównymi hamulcami rozwoju rynku książki cyfrowej, zwłaszcza publikacji niefachowych, niesłużących edukacji czy rozwojowi zawodowemu.
Przez lata szczególnie nieufnie do tematu rozbudowy oferty podchodzili
zwłaszcza wydawcy książek popularnych, beletrystycznych czy literatury
faktu, służących bardziej rozrywce, czy po prostu będących formą spędzania wolnego czasu, pożytkowaną dotychczas na tradycyjną lekturę książek
drukowanych. Tymczasem na obecnym etapie rozwoju rynku to właśnie
beletrystyka jest jego motorem. Wskazują na to nie tylko wyniki badań
wśród użytkowników sklepów z e-bookami, ale także analizy sprzedaży
realizowanej przez dystrybutorów i wydawców.
Obecnie polski rynek książek cyfrowych dysponuje kilkoma rozwiązaniami, które stawiają go – pod względem wykazywanej innowacyjności –
w światowej czołówce. A pod pewnymi względami jest wręcz unikatowy.
24. Łukasz Gołębiewski „Na e-bookach trudno zarabiać”, „Biblioteka Analiz” nr 27/2013.
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W 2015 roku miano przełomu na rodzimym, ale również globalnym, 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, stąd decyzja o publicznej emisji obligacji (miała miejsce w grudniu), w celu przyspieszenia rozwoju tej unikatowej, nie tylko w skali kraju, oferty – komentował wyniki
akcji, na początku 2016 roku, Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi25. 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 Drózd 26. 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 zasługuje 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 – uzasadniał strategię Legimi prezes
firmy, Mikołaj Małaczyński27.
W drugiej połowie 2017 roku platforma dysponowała zasobem ponad
22 tys. tytułów, miała na koncie kilka udanych edycji akcji wprowadzającej ofertę abonamentu z czytnikiem w oparciu o urządzenia kilku czołowych marek. W bogatej palecie funkcjonalności Legimi znajduje się również usługa abonamentowa dostępna na urządzenia marki Kindle. Jeszcze
w 2017 roku platforma, obecna od pewnego czasu również na rynku niemieckim, zaproponuje – po raz pierwszy w jego historii – e-czytelnikom
w Niemczech usługę abonamentowego dostępu do e-książek wraz z czytnikiem w symbolicznej cenie 1 euro.

25. „Abonament z czytnikiem”, Rynek-Ksiazki.pl z dn. 5 stycznia 2016.
26. „Abonament Legimi z czytnikiem”, www.Swiatczytnikow.pl z dn. 5 listopada 2015.
27. „Abonament z czytnikiem”, Rynek-Ksiazki.pl z dn. 5 stycznia 2016.
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Ekspansja finansowana jest przede wszystkim ze środków pochodzących
ze sprzedaży obligacji firmy, która w perspektywie dwóch lat planuje również debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Innym dowodem na postępujący rozwój zasięgu oferty cyfrowej jest aktywność czołowych rodzimych dystrybutorów w obszarze 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.
Po 2011 roku rynek e-książki przeszedł ważny i trudny proces konwersji plików z ofertą udostępnioną we wczesnej fazie jego rozwoju 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.
Obecnie rynkowym standardem jest sprzedaż e-wydań w trzech wymienionych wyżej formatach, a od 2013 rozpoczął się konsekwentny marsz
dystrybutorów w kierunku oferowania klientom usługi multiformatu, czyli
jednoczesnym udostępnianiu, w ramach jednej ceny, klientowi zakupionej
e-książki w najważniejszych formatach.
Formaty, zabezpieczenia i urządzenia do percepcji e-książek okazują się
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 czy Inpingo.
Stopniowemu rozwojowi ekonomicznemu rynku e-książek towarzyszył jednoczesny wzrost przekonania co do znaczenia jakości oferty cyfrowej. Zwłaszcza że e-czytelnik jest pod tym względem klientem bardzo
wymagającym. 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
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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 Drózd28.
Ostatnie lata przyniosły w tym obszarze znaczącą poprawę. Nowości
pojawiające się na rynku prezentują pod tym względem znacznie wyższy
poziom niż pozycje wydawane w pierwszej połowie bieżącej dekady.
Prawdziwy przełom dla rodzimego rynku e-booków przyniósł 2012 rok.
Był to moment decyzji o wzmożonej aktywności inwestycyjnej wydawców
w zakresie wprowadzania do sprzedaży książek cyfrowych, a jednocześnie
początek wdrażania sposobu zabezpieczenia e-wydań, który przyczynił się
do ich większej dostępności dla klienta, czyli zastąpienia systemu Adobe
DRM 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. Z uwagi na brak możliwości wdrożenia systemu nadzoru i kontroli nad takimi plikami nie jest
to jednak klasyczne narzędzie wzmacniające ochronę przed nieuprawnioną dystrybucją.
Przychody ze sprzedaży e-książek (w mln zł)
Lata
Wartość sprzedaży w cenach
detalicznych (w mln zł)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9

23

42

48

56

63

75

E-czytelnicy
Wspominaliśmy już, że oficjalna statystyka wskazuje na stosunkowo niewielki poziom zainteresowania Polaków książką w formie elektronicznej.
Mimo że 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?
Spojrzenie z perspektywy ogólnopolskich badań czytelnictwa zrealizowanych pod koniec 2016 roku prezentowaliśmy już na początku tego rozdziału.
28. Rozmowa z Robertem Drózdem, autorem bloga Świat Czytników, „Biblioteka Analiz”
nr 9/2015.
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Jednak wraz z rozwojem segmentu książki cyfrowej, nie brakuje publikowanych na przestrzeni każdego roku opracowań dotyczących preferencji e-czytelniczych, internautów, lub wręcz użytkowników poszczególnych
serwisów oferujących dostęp do legalnych e-booków.
Takie cykliczne już badania realizuje m.in. firma Virtualo29. Z badań
prowadzonych na grupie ponad 1000 internautów wynika m.in., że typowy nabywca e-booka to młoda, przede wszystkim w wieku 25-44 lata, aktywna zawodowo osoba, mieszkaniec dużego miasta województwa mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego lub wielkopolskiego. Legitymuje się
ona najczęściej wykształceniem wyższym, a średnio kupuje od jednego do
trzech e-booków miesięcznie.
Wśród badanych uczestników najnowszego projektu zrealizowanego jesienią 2017 roku, 24 proc. e-czytelników korzysta z wydań cyfrowych nie
dłużej niż rok, a mniej niż dwa lata, kolejne 20 proc. powyżej trzech lat, a po
12 proc. dłużej niż cztery i pięć lat. Natomiast dłużej niż 5 lat pozyskuje i korzysta z e-książek 9 proc. osób objętych badaniem. Grupa badanych, którzy korzystają z e-booków krócej niż rok liczy 21 proc. Widać wyraźnie, że
blisko połowa ankietowanych rozpoczęła znajomość z e-książką w okresie
ostatnich dwóch lat.
Co do intensywności czytania, to wśród użytkowników książek elektronicznych lekturę od jednej do czterech e-książek w ciągu 12 miesięcy zadeklarowało 53 proc. badanych, od pięciu do dziewięciu książek
23 proc. z nich, a od 10 do 19 pozycji cyfrowych 14 proc. Zdecydowanie
najintensywniejsi miłośnicy lektury cyfrowej stanowili 11 proc. całej populacji (20-29 proc. książek czytało 5 proc. badanych, a powyżej 30 tytułów- 6 proc.).
Autorzy badania przeanalizowali również okoliczności rozpoczęcia korzystania z e-booków. W 36 proc. przypadków zadecydowała „zachęta znajomych”, na 30 proc. wpłynęły „atrakcyjne ceny e-booków”, w 29 proc.
przypadków stało się to w sytuacji takiej jak wyjazd na wakacje lub w dłuższą podróż. Natomiast 28 proc. respondentów zadeklarowało, że kontakt
z e-bookami zawdzięcza zamiłowaniu do nowinek technologicznych,
a 20 proc. zawdzięcza ją faktowi, że otrzymało czytnik w prezencie. Z drugiej strony zaledwie 14 proc. badanych przyznało, że początek e-czytania
umożliwił im zakup czytnika w promocyjnej cenie.
Najczęściej wymieniane zalety korzystania z e-booków to: „brak konieczności noszenia przy sobie ciężkich książek na co dzień” (43 proc.),
 29. Dane statystyczne pochodzą z publikacji „Raport z badania Zwyczaje Polaków związane

z użytkowaniem e-booków i audiobooków”, za: media.innovationpr.pl/clients/2360/pr/371884/
zwyczaje-czytelnicze-wspolczesnych-polakow.
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„dostęp do wszystkich książek ze swojej biblioteczki w każdej sytuacji”
(32 proc.), „wygoda w korzystaniu” (20 proc.), „łatwy dostęp do e-booków”
(19 proc.).
Jedna z ciekawszych branżowych tez dotyczących segmentu książki
elektronicznej dotyczy rzekomego zmniejszania się roli ceny przy zakupie
e-booka. Tymczasem w badaniu Virtualo pojawia się wątek, które ciekawie
koresponduje z takim stwierdzeniem. Okazuje się bowiem, że „niższą cenę
książek cyfrowych niż drukowanych” jako zaletę e-czytelnictwa wskazało
zaledwie 8 proc. badanych, stawiając ją niemal na równi z „oszczędnością
miejsca w bagażu podczas podróży, na wakacjach” (5 proc. wskazań). Zresztą
nie jest to jedyne spore zaskoczenie, jakie przynosi ze sobą analiza opracowana na zlecenie Virtualo. Wydawałoby się, że jednym z absolutnie fundamentalnych argumentów przemawiających za e-czytelnictwem, jest „możliwość
czytania w każdej wolnej chwili (np. w środkach transportu)”. Tymczasem
okazał się on istotny zaledwie dla 4 proc. pytanych. Takie wyniki niejako
wymuszają ewolucję w postrzeganiu potrzeb świadomych użytkowników
e-booków. W coraz większym stopniu stawiają oni przede wszystkim na jakość świadczonej w tym zakresie usługi, wyrażoną poprzez łatwy dostęp do
szerokiej oferty ciekawych tytułów, niż na relatywnie niską cenę pozyskania
książki. Jednocześnie wyniki badania dowodzą, że pogłębia się przekonanie
czytelników, iż e-book powinien być tańszy niż wersja drukowana tego samego tytułu. Taką postawę prezentuje aż 88 proc. pytanych.
Zaskakuje fakt, że czytelnicy bardziej cenią sobie stały, łatwy dostęp do
osobistych zasobów, niż nieskrępowaną możliwość samej lektury w dowolnym miejscu i momencie. Wygląda to bowiem na sytuację, w której statystyczny Polak prezentuje postawę: „lubię mieć e-booka, ale nie koniecznie
już go czytać”. Komentarz do tych rozterek także znajdziemy w raporcie.
Wśród przebadanych użytkowników e-booków 58 proc. przeczytało zakupione przez siebie e-tytuły, a wśród czytelników tylko książek drukowanych
relacja między zakupem a lekturą wyniosła 89 proc.
Dodajmy jeszcze, że wśród głównych obiekcji korzystania z e-booków
najważniejszą rolę odgrywają: „brak kontaktu z papierem, dotyku papieru”
(59 proc.) oraz „brak zapachu książki drukowanej” (39 proc.).
We wszystkich analizach użytkowania e-książek pojawia się kwestia
urządzeń do ich percepcji. W cytowanym raporcie aż 66 proc. ankietowanych wskazało na urządzenia marki Kindle, 11 proc. na czytniki PocketBook, 7 proc. na czytniki inkBook, 4 proc. na produkty Kobo. Pozostałe 12
wymieniło urządzenia innych producentów. Wśród odpowiedzi o przyczyny wyboru danego czytnika najczęściej pojawiały się następujące stwierdzenia: „prezent” (39 proc.), „marka” (31 proc.), „polecenie znajomych”
(27 proc.), „dobry stosunek ceny do jakości” (25 proc.).
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Kolejną z ważkich kwestii badawczych pozostaje „sposób pozyskiwania
e-booków”. Do pobierania bezpłatnych tytułów dostępnych na oficjalnych
stronach przyznało się 67 proc. badanych. Na samodzielne zakupy wskazało 55 proc. ankietowanych, 40 proc. korzysta z e-booków kupionych przez
inną osobę (członków rodziny lub znajomych). Tymczasem 37 proc. uczestników badania pobiera e-książki z nieoficjalnych źródeł.
Pozostaje jeszcze istotny aspekt lekturowych wyborów e-czytelników. I tu
bez specjalnego zaskoczenia, podobnie jak w wielu analizach z ostatnich lat,
ulubionym wyborem czytających cyfrowo pozostają książki z kategorii sensacja, kryminał (46 proc. wskazań). Kolejne pozycje zajęły: fantastyka (36 proc.),
horror/thriller (34 proc.), powieści obyczajowe (31 proc.), poradniki (28 proc.),
a także biografie i pamiętniki (25 proc.), książki o tematyce historycznej
(23 proc.), a po 20 proc. zyskały kategorie turystyka/podróże oraz romanse.
Osobny głos w dyskusji o polskim e-czytelnictwie stanowi publikacja Centrum Cyfrowego pt. „Jak czytają Polacy? Raport badawczy w ramach 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 Kultury30. Jego szczegółowe ustalenia publikowaliśmy już w poprzedniej edycji „Rynku książki w Polsce”, jednak pozostaje on jedynym tak obszernym opracowaniem dotyczącym czytelnictwa publikacji cyfrowych w Polsce,
opracowanym przy użyciu rzetelnego aparatu naukowego, stąd decyzja o powtórzeniu najważniejszych z zawartych w nim obserwacji i wniosków.
Jak czytamy w raporcie: Wobec rosnącej dostępności tekstów 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, definiowanym 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 korzystania z e‑tekstów;

••
••

••

30. 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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•• wpływ dostępności e‑tekstów na 31zachowania społeczne związane z tworzeniem się kręgów czytelniczych .

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 okoliczności czytania – m.in. poprzez miniaturyzację i różnicowanie funkcji
wspierających korzystanie z tekstu32.
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 dotychczas unikającymi kontaktu
z tekstem pisanym.
Ostatnie z przyjętych przez zespół badawczy założeń dotyczy przekonania, iż wobec zmieniającego się statusu druku, który przestaje być jedynym
sposobem dostępu do treści, 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;
wpływ czytania e‑tekstów na pamięć i ogólniej umysł.

••
••
••

Natomiast 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 prasowych.

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
31. Ibidem.
32. Ibidem.
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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 elektroniczna” (we wszystkich możliwych formach odmiany), a w przypadku
forów internetowych przeszukiwano wątki 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 model „mieszanego”, naprzemiennego czytania książek tradycyjnych i elektronicznych33.
Co więcej, jak podkreślają jego autorzy, na sile przybiera także zjawisko „papierowego trollingu”, przybierające 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.
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
33. Ibidem.
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e‑czytania i w wersji papierowej. Niektóre osoby wolą wersję elektroniczną i są
w totalnym szoku, że tak dużo osób czyta na e‑czytnikach34.
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-czytania35.
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 niewygodne, „poszatkowane”, problematyczne, nieintuicyjne, trudniejsze dla
osób starszych. Kojarzy się z marnowaniem czasu. Mniejsza przyjemność
z tej formy czytania, co wynika z braku kontaktu z papierem, odczuwania jego faktury i zapachu, odczucia w dłoni. Wymaga innego skupienia,
niekiedy budzi niechęć36.

••

••

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 różni34. Ibidem.
35. Ibidem.
36. Ibidem.
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ca 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 „zmysłowych przyjemności kontaktu z książką”:
jej opracowaniem edytorskim, fakturą, zapachem – czytamy w opracowaniu Centrum Cyfrowego37.
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-tekstów38.

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
książek w formie elektronicznej była w ostatnich latach Sekcja Publikacji
Elektronicznych Polskiej Izby Książki, która latem 2016 roku przeistoczyła się w Sekcję Dystrybucji Treści39. Wydawcy zwracają m.in. uwagę na
37. Ibidem.
38. Ibidem.
39. „Nowa sekcja w PIK”, Rynek-Ksiazki.pl z dn. 5 lipca 2016.
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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 elektroniczne40.
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 wcześniejszym wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją zagadnień związanych z ustawą o podatku
VAT. Paradoksalnie jednak Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 7 lipca
stwierdził: W przypadku książek elektronicznych, niezależnie od tego, czy są
one dostarczane na nośniku fizycznym, czy elektronicznie, ich treść oraz funk40. „Apel o wyższy VAT”, Rynek-Ksiazki.pl z dn. 30 marca 2015.
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cjonalność 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 siebie41.
Ostatecznie decyzja w sprawie stawki podatku VAT na e-książki w Polsce pozostawała w kompetencjach władz Unii Europejskiej. Po długich
negocjacjach i pracach do pierwszych rozstrzygnięć w tej sprawie doszło
w połowie 2017 roku. 1 czerwca Parlament Europejski przegłosował propozycję Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia stawki VAT na elektroniczne książki i czasopisma42. Tak brukselskie rozstrzygnięcie w tej sprawie
skomentował belgijski europoseł Tom Vandenkendelaere z grupy Europejskiej Partii Ludowej, który w sprawie stawek VAT na książki pełnił rolę
posła sprawozdawcy: Rynek książek elektronicznych w ciągu ostatniej dekady bardzo się rozwinął i zyskał na znaczeniu. Dzisiaj nie ma sensu stosowanie podwójnych standardów dla wydań online czy drukowanych. Dzięki
nowym przepisom kraje UE będą mogły obniżyć stawkę VAT, a tym samym
cenę książek elektronicznych43.
Decyzja Parlamentu Europejskiego otwiera zatem możliwość zmian dla
krajowych parlamentów i rządów. Zwłaszcza że miała ona wyjątkowo mocny mandat – projekt został przyjęty ogromną większością głosów (590 za)
i daje państwom członkowskim UE możliwość nałożenia niższej, 5-proc.
a nawet zerowej stawki VAT na książki elektroniczne.
Czekamy zatem na realną aktywność polskiego resortu finansów i parlamentu. Trzeba pamiętać, że przez lata kolejne administracje zachowywały się w tej sprawie dość „powściągliwie”, w zasadzie nie wychodząc poza
bezpieczną dla siebie sferę deklaracji i obietnic, w zasadzie nie decydując
się na jakąś wyraźną ofensywę medialną, a zwłaszcza legislacyjną.
Zdaniem niektórych uczestników rynku nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której Polski rząd nie zdecyduje się na podjęcie inicjatywy zmierzającej do ujednolicenia, w sensie obniżenia podatku VAT na e-booki.
Większy optymizm w tym temacie przejawiał w tym czasie przywoływany
już Robert Drózd z bloga Świat Czytników, który tak komentował decyzję
41. „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Postanowienie z dn. 7.07.2015”, sygn. K 61/13,

www.otk.trybunal.gov.pl/OTK/otk_odp.asp?droga=%28otk_odp%29&sygnatura=K%20
61/13
42. Paweł Waszczyk, „Niższy VAT przegłosowany”, „Biblioteka Analiz” nr 11/2017.
43. Ibidem.
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Parlamentu Europejskiego: Teraz czas na obniżenie VAT przez poszczególne kraje. Jak wiemy, odpowiednia ustawa czeka już w Sejmie, teraz trzeba ją
tylko dostosować do unijnej dyrektywy. Jak wynikało z dyskusji sejmowej, nie
będzie chyba wokół tej ustawy żadnych dużych politycznych sporów. Trochę
na pewno to jeszcze potrwa, ale sądzę, że od przyszłego roku będziemy mieli
już niższy VAT na e-booki44.
Robert Drózd nawiązywał w tym wpisie do złożonej w połowie kwietnia
tego roku przez posłów klubu parlamentarnego Kukiz ’15 projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Składając projekt, jego wnioskodawca wicemarszałek Stanisław Tyszka mówił m.in.: Obecnie udział
e-książek i e-publikacji w rynku czytelniczym wynosi ok. 3,5 proc. Ten niski udział wynika oczywiście z zaporowego opodatkowania tych publikacji, które faktycznie stanowi dyskryminację publikacji elektronicznych. My
powołujemy się tutaj na zasadę równości opodatkowania. Znaczy książki
i czasopisma, bez względu na formę ich wydania, powinny być opodatkowane jednakowo. Dlaczego? Dlatego, że czytelnik kupując książkę, nabywa
pewną treść, a nie nośnik, na którym jest ona zapisana. Dochowanie zasady
równego opodatkowania VAT zobowiązuje więc ustawodawcę do równego
opodatkowania sprzedaży treści bez względu na to, na jakim nośniku jest
ona zapisana, czy to fizycznym, on-line czy elektronicznym. Co do skutków
dla budżetu, jeżeli podejdziemy do tego w sposób statyczny, to budżet straciłby ok. 63 mln zł, natomiast jesteśmy przekonani, i tak wskazują wszystkie badania, że w momencie obniżenia opodatkowania wyższa sprzedaż
e-książek, e-publikacji zrekompensuje również budżetowi państwa utratę
tych dochodów45. Biorąc pod uwagę fakt, że ewentualne zmiany w podatku VAT na e-książki pozostają w kompetencjach Ministerstwa Finansów
oraz parlamentu, wspomniany przez twórcę Świata Czytników harmonogram potencjalnych przeobrażeń w tym zakresie może mieć wymiar realny
i ewentualnych zmian możemy spodziewać się dopiero – a być może nawet
najwcześniej – w 2018 roku.
Niestety, jesienią 2017 roku wspomniana inicjatywa ustawodawcza klubu parlamentarnego Kukiz’15 poniosła fiasko.
Zresztą trzeba uczciwie przyznać, że już od dość dawna reprezentanci
segmentu e-książek polskiego rynku książki nie podnoszą głośno argumentu, czy wręcz zarzutu, zróżnicowania stawek podatkowych na różne
formy książki jako elementu hamującego rozwój rynku. I choć w ich komentarzach do wyników głosowania z czerwca 2017 roku pobrzmiewały
44. Za: „Nareszcie! Parlament Europejski obniża VAT na e-booki!”; www.Swiatczynikow.
pl z dn. 2 czerwca 2017 roku.

45. Paweł Waszczyk, „Niższy VAT przegłosowany”, „Biblioteka Analiz” nr 11/2017.

112

Główne trendy na rynku wydawniczym

pozytywne akcenty, to były one dalekie od euforii, poniekąd oddając realia
funkcjonowania tego segmentu.
Bardzo cieszą nas przegłosowane przez Parlament Europejski zmiany w wysokości VAT na publikacje elektroniczne, ponieważ odzwierciedlają nowe
sposoby, w jakie czytelnicy konsumują treści. Coraz ważniejsza od formy jest
dla nich treść i, przede wszystkim, wygoda. E-książki sprawiają, że czytanie
w każdym miejscu – w domu, w środkach transportu, podczas podróży czy
w oczekiwaniu na spotkanie – jest jeszcze wygodniejsze – stwierdziła Beata
Gutowska, dyrektor zarządzająca Publio.pl46. Jej zdaniem zrównanie stawek
VAT na publikacje drukowane i cyfrowe z pewnością przyczyni się do rozwoju rynku e-booków. Z pozytywną oceną tego wydarzenia zgadzał się także
Mikołaj Małaczyński, prezes platformy Legimi: Jest to krok potrzebny – wysoki
VAT uderza w legalnych czytelników – konsumentów, którzy płacą fiskusowi
18 proc. więcej podatku niż za tradycyjną książkę. Pamiętajmy też o bibliotekach, które nie mogą VAT-u odliczyć i zwyczajnie przez to zgromadzą 18 proc.
mniej zasobów, a przecież z tymi zasobami jest nie najlepiej. Może to kontrowersyjne porównanie, ale zaryzykuję stwierdzenie – równocześnie użytkownicy
nielegalni, wymieniający pliki między sobą VAT-u nie płacą w ogóle47.
Decyzja Parlamentu Europejskiego rzeczywiście ma szansę stać się kamieniem milowym nowej epoki dla publikacji cyfrowych w Polsce. Kolejny rynkowy paradoks sprawił jednak, że jej ogłoszenie zbiegło się z decyzją
o zniknięciu z rynku e-książki jednego z jego pionierów, czyli platformy
eClicto.pl, która, jako biznesowe dziecko potężnego przecież dystrybutora
prasy, firmy Kolporter, swoje pierwsze kroki stawiała w 2009 roku.

Rynek audiobooków
Na poziomie ogólnych deklaracji korzystanie z audiobooków w ciągu minionego roku zadeklarowało 7 proc. wszystkich respondentów (z czego 2 proc.
przynajmniej kilka razy w ciągu roku) – czytamy w raporcie z badania czytelnictwa przeprowadzonego jesienią 2016 roku na zlecenie Biblioteki Narodowej48. Rok wcześniej w analogicznym badaniu aż 95 proc. ankietowanych zadeklarowało brak kontaktu z formą audio książki.
Mimo stopniowego wzrostu sprzedaży w latach 2012-2013 rynek książki
audio odczuwał pewną stagnację. W tym okresie podjęto ciekawą próbę opi46. Ibidem.
47. Ibidem.
48. Kolejne dane dotyczące użytkowania e-booków pochodzą z raportu „Stan czytelnictwa

w Polsce w 2016 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017; za: www.bn.org.pl/download/
document/1493378303.pdf
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sania charakterystyki i kondycji tego segmentu rynku książki. Było nią badanie zrealizowane wspólnie przez serwis Audiobook.pl i pracownię badań
społecznych PBS49. 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.
Oczywiście trudno porównywać te dane z prezentowanymi wcześniej ustaleniami Biblioteki Narodowej, aktualniejszymi o dwa lata. Znacznie ciekawsza, a zarazem niosąca więcej pożytku wydaje się odnotowana w tym samym raporcie charakterystyka słuchaczy audiobooków. Przede wszystkim
były to osoby młode, stanu wolnego, legitymujące się wyższym lub średnim
wykształceniem, zamieszkujące duże miasta. Po książki dźwiękowe częściej
sięgały osoby bardziej zaawansowane technologicznie – internauci i posiadacze urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów i komputerów przenośnych).
Miłośnicy książek audio charakteryzowali się ponadto wysokim potencjałem
nabywczym oraz podatnością na marketing rekomendacji.
Trochę wbrew publicystycznym tezom, z badania wynikało, że 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.
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.
W 2009 roku wartość przychodów rynku książki audio w Polsce wyniosła 19,9 mln zł, a w 2015 roku było to już 36,5 mln zł. Rok 2016 przyniósł
kolejny wzrost wartości zrealizowanej sprzedaży, tym razem o 13,2 proc.,
do poziomu 41,3 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.
49. „Wolimy e-czytać czy e-słuchać?”, Rynek-Ksiazki.pl z dn. 1 października 2014.
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Audiobook nie jest produktem tanim, jest relatywnie droższy np. od wersji e-book tego samego tytułu, głównie ze względu na strukturę kosztów
przygotowania produktu o tak złożonej charakterystyce (licencje i prawa
autorskie, koszty realizacja nagrania, w tym koszty lektora i/lub ewentualnej oprawy dźwiękowej).
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 2016 roku nieznacznie przekraczał poziom 35 zł.
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 14,5 proc.), nie licząc publikacji do nauki języków
obcych i wersji obcojęzycznych. W kolejnym roku utrzymano dynamikę
wzrostu oferty wprowadzanej do sprzedaży na niemal identycznym poziomie (o 14,2 proc.), do poziomu 4250 tytułów.
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, Wydawnictwo Olesiejuk, Media Rodzina, Bellona, Muza, Burda, Rebis, Sonia
Draga, Drzewo Babel, Czarne, Wydawnictwo Literackie, Fabryka Słów, SuperNowa, 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).
Istotną pozycję na rynku zajmuje również 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: SuperNowa, Media Rodzina,
Czarne, Sonia Draga, Czarna Owca, Insignis, Wydawnictwo Literackie.
W skali całego rynku w dalszym ciągu dominujący udział w przychodach ma sprzedaż audiobooków na płytach CD, choć znaczenie sprzedaży
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online wzrasta. Obecnie proporcje te wynoszą ok. 55 do 45 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 z elektroniką, punktach
sprzedaży prasy, na stacjach benzynowych itd.
To jednak w audiobookach dostępnych w postaci plików, odsłuchiwanych przede wszystkim na urządzeniach mobilnych, istnieje znacznie większy potencjał rozwojowy. Zwłaszcza że to właśnie z tego segmentu rynku
audio płynie, od 2014 roku, najsilniejszy bodziec rozwojowy, czyli finansowanie tworzenia coraz szerszej oferty.
Audiobooki to wciąż rynkowa nisza, której wartość sięga nieco ponad
1 proc. wartości całego rynku. Jednak od 2014 roku obserwujemy coraz dynamiczniejszy rozwój tego segmentu, który napędza… konkurencja między
dwoma czołowymi dystrybutorami książek audio dostępnych online.
Przez kilka lat rozwój oferty audio cechował pewnego rodzaju specyficzny dualizm. Obok relatywnie niewielkiej liczby produkcji opartych na bestsellerach lub nowościach o najwyższym potencjale sprzedażowym z sektora
książki papierowej, na rynku pojawiała się duża grupa tytułów z literackiej
klasyki, w produkcję których wydawcy wkładali sporo wysiłku (m.in. lektury szkolne, Artur Conan Dolye, Agata Christie, Jane Austen, James Oliver
Curwood). Inwestycje w ten 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.
Na szczęście dla rynku ten model rozpoczął przeistaczanie się, w 2014 roku, w coraz bardziej masową produkcję audiobooków z gatunków najpopularniejszych wśród użytkowników tej formy książki, w oparciu o starannie
wyselekcjonowaną ofertę tytułów wydawanych w kilku poprzednich latach
na rynku książki papierowej.
W latach 2014-2016 impuls do takiego rozwoju, także ekonomiczny,
w największej mierze pochodził 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 omawianym okresie firma sprzedała 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.
Co więcej, wówczas w segmencie audio online wykształciła się pewna
rynkowa prawidłowość, która de facto wyznacza bieżący kierunek jego
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rozwoju. Chodzi o współpracę na wyłączność, która jest pewnym automatycznym następstwem znaczącego finansowego partycypowania dystrybutora w procesie produkcji, promocji i sprzedaży oferty książek do
słuchania.
Obecnie Audioteka oferuje książki audio w kilku wersjach językowych
(hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej, polskiej, szwedzkiej, czeskiej, słowackiej, włoskiej, litewskiej). W 2016 roku firma zrealizowała już także –
w 2016 roku – premierowy projekt na rynku chińskim. Mowa o 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.
Od 2016 roku na rynku audio online trwa konkurencja wspomnianej
Audioteki i polskiego oddziału szwedzkiej firmy Storytel, obecnej na kilku
zachodnich rynkach, w tym w: Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Holandii.
W momencie rynkowej premiery serwis dysponował ofertą ponad 20 tys.
pozycji, jednak zaledwie 600 z nich stanowiły tytuły w języku polskim.
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 operacyjne 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.
Plan Storytel na 2016 rok zakładał wprowadzenie do sprzedaż między
100 a 200 nowych tytułów w języku polskim. Platforma zwiększała swoje
zasoby średnio o 10 tytułów każdego miesiąca.
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.
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• Jak ważna jest rozgrzewka i regeneracja organizmu po biegu
• Jak organizować treningi, by nie stały się nużące
• W jaki sposób przygotować się do biegów masowych.

g otowa n i a

Wydawnictwa, w których pojawia się tak dużo szczegółowych informacji dla amatorów,
są rzadkością. Lekkoatletyka jest podstawą szkolenia w każdym ze sportów, w piłce
ręcznej również. Treści zawarte w niektórych rozdziałach są bardzo specjalistyczne,
ale jednocześnie uniwersalne, zatem przydatne także w grach zespołowych, nie tylko
w bieganiu. Czytajcie, uczcie się i wykorzystajcie tę wiedzę w swoim sporcie!

Marka Łebkowskiego
Artur Siódmiak, piłkarz ręczny

przez cały rok

Kompendium wiedzy na temat technik poruszania, projektowania rozgrzewki, a przede
wszystkim jak zacząć, by nie zrobić sobie krzywdy. Każdy z tych tematów jest równie
ważny w piłce nożnej, a wszechstronne, lekkoatletyczne przygotowanie bramkarza
to rzecz wręcz oczywista! Ciekawa produkcja, z bardzo uniwersalnym dla różnych
sportów przesłaniem.
Jerzy Dudek, bramkarz
Najprostsze rzeczy są najtrudniejszym elementem sportu zawodowego. To właśnie
technika sprawia wiele kłopotów i wymaga ciągłego doskonalenia, także w mojej
dyscyplinie – siatkówce. Cieszę się, że powstała książka napisana przez mistrza biegów,
który przeszedł całą tę ścieżkę. Skorzystajmy z rad Marcina, by dobrze przygotować się
do biegania i z uśmiechem spędzać aktywnie czas.
Piotr Gruszka, siatkarz
Bieganie to rywalizacja, sztuka planowania i nauka dyscypliny. To relaksacyjny
trucht, podczas którego czujemy się wolni i kreatywni, ale i heroiczna walka z bólem
na ostatnim kilometrze maratonu. To w końcu środowisko pozytywnych ludzi, którzy
chcą żyć zdrowo i aktywnie. Ta książka jest świetną bazą wiedzy dla biegaczy
i ostateczną inspiracją dla tych, którzy chcą dołączyć do wielkiej biegowej rodziny.
Jacek MEZO Mejer, raper, biegacz amator
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„W czasach, gdy wszystko możemy kupić gotowe, zunifikowane i bezduszne, autorka podpowiada,
jak łatwo stworzyć arcydzieło w słoiku: indywidualne, doskonałe, pełne słońca i emocji, którym można się podzielić z najbliższymi i które na długo trwa we wspomnieniu smaku”.
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przetwory przez cały rok

„Cieszę się, że mogłam poszperać w Kasinej spiżarni i kredensie – to jak wizyta w krainie czarów.
Złote mirabelki, tymiankowe morele, dębowe ogórki kiszone czy dżem z papryki to tylko kilka
cudów, które można z tą książką przygotować samodzielnie!”.
Anna Włodarczyk
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Kasia Marciniewicz

„Spiżarnia pełna niesamowicie kolorowych i pełnych smaku słoików, sezonowe składniki i tradycyjne sposoby ich konserwowania – taki obraz wyłania się z tej książki. To kompletny zbiór przepisów
na domowe przetwory – zawiera zarówno tradycyjne receptury, jak i nowoczesne kuchenne
»przydasie«. Autorka udowadnia, że kocha zamykać smak w słoiku”.
Laura Osęka
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Wyciągnij z szuflady drewnianą łyżkę, ciemną od mieszania powideł, przygotujmy razem coś pysznego!

ĄCA

Joli Richter-Magnuszewskiej pozwalają dzieciom śledzić losy
bohaterów i samodzielnie zwiedzać to BAJKOWE MIASTECZKO.

Jaszczurka

MARCIN URBAŚ

×
W książce otwieram przed Czytelnikami drzwiczki kredensu pełnego słoi z granolą, dressingów do sałat, słodkich kremów orzechowych i domowych likierów.
Snuję opowieści o przepastnej spiżarni, wypełnionej konfiturami, kiszonkami,
marynatami i przetworami mięsnymi. Zdradzam moje kuchenne triki, namawiam do suszenia warzyw i owoców, ucierania pesto.

Ma¸gorzata Sw¢drowSka

pracuje w szkole i wyk∏ada na UAM w Poznaniu.
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Zapraszamy do krainy czytania w radosnych podskokach!
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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.
Rzecz jasna największym wyzwaniem dla realizatorów projektu Storytel
jest pozyskiwanie komercyjnej, czyli atrakcyjnej dla klienta oferty w języku
polskim. A wyzwanie zdecydowanie należy do gatunku tych trudnych.
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.
Jednak na przestrzeni lat 2016-2017 serwis Storytel konsekwentnie realizował swoją strategię jednoczesnego rozwoju oferty i budowy grupy konsumenckiej. W ciągu pierwszego roku swojej działalności firma podwoiła
liczbę polskich tytułów dostępnych w ofercie abonamentowej50.
Na początku 2017 roku Storytel dokonał istotnej zmiany w zakresie metod
płatności. Dotychczas serwis bazował na płatności za dostęp abonamentowy
za pomocą karty płatniczej bądź kredytowej. Ponadto serwis zaoferował swoją usługę także klientom kilku czołowych operatorów komórkowych w kraju
(Orange, Plus, Play). W tym modelu płatność odbywa się poprzez obciążenie
konta klienta odpowiednią kwotą w postaci opłaty za abonament.
W marcu 2017 roku w życie wprowadzono autorski projekt o nazwie Storytel Orignal. Model opiera się na oferowaniu klientom serwisu premierowych seriali audio w 10 odcinkach, przygotowanych specjalnie z myślą o tym
formacie. W chwili premiery udostępniono trzy produkcje: „Dobry glina”
Andrzeja W. Sawickiego w interpretacji Andrzeja Chyry, „Pani doktor” Weroniki Wierzchowskiej w interpretacji Ady Fijał oraz „Grafitti girl blues” autorstwa Emila Strzeszewskiego, w wykonaniu Filipa Kosiora. Do końca roku
w ofercie powinno pojawić się 12-15 kompletnych, 10-odcinkowych sezonów
oryginalnych produkcji audio.
W połowie marca ruszyła, zaplanowana na kilka części aż do końca
2017 roku, ogólnopolska kampania telewizyjna promująca markę Storytel
i usługę audiobooków dostępnych w streamingu. Kampania objęła główne
anteny stacji: Polsat, TVN oraz wybrane kanały tematyczne (przede wszystkim lifestylowe). Zdaniem kierownictwa Storytel, to jedyny sposób na pozy50. Paweł Waszczyk, „Storytel po roku”, „Biblioteka Analiz” nr 5/2017.
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skanie dużej grupy klientów o różnorodnych potrzebach, na które odpowiadać ma zróżnicowana oferta Storytel51. W założeniu jej inicjatorów kampania
miała także zmobilizować wydawców do wzmocnienia własnej aktywności
w rozwoju oferty audio.
W 2015 roku działalność rozpoczął serwis Słuchoteka.pl52. 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 Biblioteka Audio 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, była funkcjonalność AudiobookOn-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.
Serwis jednak nie zdołał przebić się do masowej świadomości konsumentów ze swoją ofertą, którą w połowie 2017 roku stanowiły przede wszystkim
wersje audio klasyków literatury światowej… w języku angielskim.
W połowie 2016 roku na rynku książki audio pojawił się kolejny interesujący projekt. Swoją aktywność zaznaczyła 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 w specjalnej wersji pudełkowej. Dotychczasowe produkcje audio CDP.pl to nieźle przyjęte przez rynek
„Shantaram” i „Marsjanin”. Firma oferowała rozszerzone wydania audio znanych tytułów, w których poza samym audiobookiem znalazły się specjalne
dodatki, mające na celu przybliżyć świat przedstawiony w książce.
Projektem o jeszcze innym charakterze i znacznie większym rozmachu
była 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. Plan emisji słuchowiska na antenie Radiowej
Jedynki został ustalony do 2018 roku. Śladem głównej anteny poszło także
kilka lokalnych rozgłośni PR, w tym Radio Szczecin czy Radio Zachód.
51. Ibidem.
52. „Słuchoteka. Nowy serwis z audiobookami”, za: Rynek-Ksiazki.pl z dn. 5 maja 2015.
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Do realizacji słuchowiska zaangażowano 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.
Jednym z bardziej rozpoznawalnych podmiotów działających na polskim rynku książki audio jest Biblioteka Akustyczna, która swoją działalność rozpoczęła w 2008 roku, w wyniku biznesowej współpracy m.in.
wydawnictwa W.A.B. oraz firmy International Publishing Service.
Przez lata oficyna specjalizowała się w publikowaniu audiobooków, dostępnych zarówno na płytach CD, jak i w formie pliku MP3. W ofercie wydawnictwa ukazywała się zarówno klasyka literatury, jak również wersje audio
popularnych pozycji współczesnej literatury krajowej i zagranicznej, z gatunków takich jak: fantastyka, kryminał, literatura obyczajowa oraz literatura
dla dzieci i młodzieży. Z końcem 2016 roku, w ramach postępującej integracji firm z Grupy Empik, doszło do połączenia spółek Biblioteka Akustyczna
oraz Virtualo, jednego z czołowych dystrybutorów książek cyfrowych.
Obecność audiobooków w przekazie medialnym pozostaje zdominowana przez klasyczne słuchowiska lub 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 SuperNowa oraz firmy Fonopolis, także wspólne superprodukcje wydawnictwa Zysk i S-ka oraz firmy Audioteka na podstawie prozy Georga R.R. Martina („Gra o tron”),
przygotowany z Domem Wydawniczym 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 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.
Dalszy dynamiczny rozwój oferty, na poziomie kilkuset tytułów w skali roku, to jeden z warunków sine qua non dla utrzymania pozytywnej dynamiki
rozwoju całego segmentu książki audio. Tylko atrakcyjny zasób tytułowy jest
w stanie regularnie przyciągać miłośników książek do słuchania.

to więcej niż znak jakości, to znak wartości
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Bezcennym narzędziem promocji wykorzystywanym przez wszystkich
dystrybutorów stały się darmowe fragmenty poszczególnych tytułów, dostępne nie tylko w serwisach prowadzących sprzedaż, ale także w innych kanałach
internetowych, jak na przykład serwis YouTube. W przypadku tego ostatniego forum prezentacji, najpopularniejsze pozycje notują nawet kilkadziesiąt
tysięcy odtworzeń. Wyzwaniem dla całego segmentu jest zatem próba przełożenia tak wyrażonego zainteresowania treścią na jej sprzedaż.
Stąd warunkiem koniecznym dla 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).
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. Zmiana w tym zakresie
pozwoliłaby z pewnością pozyskać dodatkowe środki na dalszy rozwój oferty
i sfinansowanie działań na rzecz tworzenia szerokiej grupy jej odbiorców.
Rynek audiobooków w latach 2006-2015
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Wartość sprzedaży
w mln zł

Lata

10,1

16,8

19,9

21,7

23,6

25,3

26,9

29,2

36,5

41,3

Liczba oferowanych
tytułów

400

1100

1420

1680

1960

2350

2730

3250

3720

4250

Liczba wydawców
audiobooków

23

31

43

55

72

90

103

115

140

150

Koncentracja rynku
Stan bazy polskich wydawców na koniec 2016 roku wynosił 50045 rekordów (w 2015 roku – 46400). W samym tylko 2016 roku zarejestrowało się
3645 nowych wydawców (4506 rok wcześniej)53.

53. „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Narodowej w 2016 roku”, Biblioteka Narodowa,
Warszawa 2017.
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Przyjęło się uważać tę statystkę jako wskaźnik określający liczbę wydawców działających w Polsce. Dane te nie oddają jednak rynkowej rzeczywistości. Do grupy 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.
Przyrost liczby podmiotów wydawniczych w opisywanym okresie cechowała niższa dynamika od tej z 2015 roku, co nie zmienia faktu, że statystyki
mogą wprowadzić w osłupienie. Gdzie oni wszyscy są? Bo nie w księgarniach. Zjawisko niebywałej nadpodaży podmiotów wydawniczych należy
wiązać ze zmianami cywilizacyjnymi i technologicznymi, łatwej dostępności narzędzi i usług związanych ze składem materiałów tekstowych i poligrafią dedykowaną produkcji książkowej. Fundamentalny jest także coraz
łatwiejszy dostęp do możliwości tworzenia publikacji cyfrowych w plikach.
Coraz łatwiej być wydawcą, choć akurat wielu samorodnych autorów, a jednocześnie self-publisherów, zżyma się na używanie wobec nich tego określenia, wyraźnie odcinając się od tradycyjnego rynku.
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 2012 rok, kiedy przyrost podmiotów wydawniczych po raz pierwszy przekroczył granicę 2000. Wcześniej
tendencję tę wyznaczały średnie wzrosty w granicach 1000 podmiotów.
Na wydawniczą statystykę 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 quasiwydawniczej 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 2016 roku przydzielono wydawcom książek 4294 pule numerów ISBN (w 2015 – 3228), w tym 2464 nowych (w 2015 – 2464)
i 1544 kontynuacje (w 2015 – 763). 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 50 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
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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 2016 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 biznesowej drogi byli w stanie osiągnąć sukces, tworząc bezpieczne ekonomiczne podwaliny do dalszego funkcjonowania. Wymieńmy niektóre z tych firm: Insignis
Media, Galeria Książki, Sine Qua Non, Bukowy Las, Marginesy, Wielka
Litera, Dreams, Smak Słowa, Illuminatio. W skali całego rynku są to jednak tylko nieliczne przykłady, znacznie więcej jest porażek niż sukcesów,
a najwięcej – zwyczajnej nijakości.
Dostęp do szerokiego rynku, do najbardziej efektywnych kanałów dystrybucji ma oczywiście – w przytłaczających proporcjach – komercyjna
oferta. Zaledwie kilkanaście procent asortymentu sieci detalicznych czy
księgarń indywidualnych stanowią pozycje bardziej ambitne, z czego i tak
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 oraz literatury naukowej. Ambitniejsza oferta dla dorosłego czytelnika jest co prawda prezentowana i dostępna w ofercie większości księgarń internetowych, ale model biznesowy
jaki realizują tego typu podmioty, obliczony na sprzedaż z konkurencyjnym
rabatem, czyli w praktyce z niewielką marżą własną, sprawia, że wsparcie
promocyjne otrzymują przede wszystkim tytuły autorów o znanych nazwiskach, z pierwszych miejsc list bestsellerów.
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 2016 roku wynoszący 4,18 zł, do grupy dużych
możemy obecnie zaliczyć 30 wydawnictw. Łączny udział dużych wydawnictw
w rynku sprzedaży książek w 2016 roku spadł z 74,9 do 71,7 proc.
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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 wzrósł
do 25,7 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 2016 roku spadł
do poziomu ok. 2 proc.
Obraz rynku dopełnia ogromna, szacowana na ok. 4000 podmiotów
grupa wydawnictw, które należą do zbiorowości „nieaktywnych”: książki wydają 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 – mniej niż 1 proc.
Sytuację w tym zakresie ilustrują przedstawione poniżej tabele.
Udział wydawnictw w rynku w 2016 roku w podziale wg wielkości
Liczba podmiotów w grupie

Przychód podmiotów
w grupie

Procentowy udział w rynku

30

1700

71,7

ok. 250

609

25,7

Małe wydawnictwa

ponad 1500

50

2,1

Wydawnictwa
nieaktywne

ponad 4000

11

0,5

Duże wydawnictwa
Średnie
wydawnictwa

Małe
Wydawnictwa
wydawnictwa nieaktywne
2,1%
0,5%
Średnie
wydawnictwa
25,7%
Duże
wydawnictwa
71,7%
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Duże
wydawnictwa

Średnie
wydawnictwa

Małe
wydawnictwa

Wydawnictwa
nieaktywne

Sprzedaż
ogółem

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

315
515
695
830
980
1185
1320
1300
1360
1500
1835
1845
2040
2355
2195
2185
2090
2140
2135
1845
1805
1700

250
345
480
595
700
720
735
735
690
675
590
500
520
510
615
700
565
475
490
565
540
609

70
65
60
60
45
40
40
40
35
30
30
30
35
40
45
50
50
50
50
60
55
50

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
11

640
930
1240
1490
1730
1950
2100
2080
2090
2210
2460
2380
2600
2910
2860
2940
2710
2670
2680
2480
2410
2370
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Lata

Liczba wydawnictw o obrotach przekraczających 5 mln USD w latach 1996-2016
Lata

Procentowy
udział
w rynku

Liczba
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, PodsiedlikRaniowski i S-ka, WSz PWN, Żak, M. Rożak

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

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

2000

2001

27

29

Nazwy wydawnictw w grupie
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Lata

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

130

Procentowy
udział
w rynku

27

28

33

37

42

46

52

40

Liczba
wydawnictw
w grupie

Nazwy wydawnictw w grupie

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

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, Juka-91, 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

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 i S-ka Media, LektorKlett, Bellona, Macmillan
Polska, Pascal, WAM, Muza, Raabe, Albatros, Wydawnictwo Literackie,
Amber, Zielona Sowa, Stentor, Harlequin, W.A.B.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Procentowy
udział
w rynku

41

39

39

39

33

32

30

Liczba
wydawnictw
w grupie

Nazwy wydawnictw w grupie

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 i S-ka 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

71,7%

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,
Czarna Owca, WN PWN, WAM, Zysk i S-ka

Główne trendy na rynku wydawniczym

Lata

W ostatnich latach grupa największych wydawnictw uległa zmniejszeniu, a przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim
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
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oferty wydawnictwa Raabe przez Forum czy przejęcie LexisNexis przez
Wolters Kluwer Polska. Z zestawienia największych podmiotów wypadło
kilka wydawnictw o charakterze literackim – powodem był brak bestsellerów lub problemy segmentu detalicznego, które wpłynęły na spadek zrealizowanej sprzedaży.
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, a w 2016 20,9 mln zł.
W 2016 roku 15 wydawnictw zakończyło rok obrotem powyżej 10 mln
USD, w 2015 roku było ich 15, a w poprzednich latach znacznie więcej:
w 2014 – 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 – 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 2016 roku zmniejszyła się z 32 do 30.
Na czele rynku uplasował się ponownie edukacyjny potentat Nowa Era,
która utrzymuje pozycję na rynku edukacyjnym wypracowaną w ostatnich latach.

Działania konsolidacyjne
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, aby ograniczyć negatywny wpływ reformy edukacyjnej z 2014 roku.
Swoją rynkową pozycję umacnia wydawnictwo Wolters Kluwer, wyraźnie
wzmocnione przejęciem LexisNexis w 2014 roku. Kolejna koncentracja na
rynku publikacji fachowych to przejęcie Wydawnictwa Raabe przez Wydawnictwo Forum Media Polska. Istotnym wydarzeniem 2016 roku było
przejęcie większościowego pakietu udziałów wydawnictwa Albatros przez
spółkę Notabene. Natomiast po kilku próbach organicznego rozwoju w seg-
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mencie książki dziecięcej i młodzieżowej, poprzez rozbudowę własnej oferty
o książki o takiej charakterystyce, chęć ekspansji w tym segmencie rynku
przypieczętowała katowicka oficyna Sonia Draga, która przejęła wydawnictwo Debit.
Na rynku działa obecnie zaledwie kilka grup wydawniczych, kapitałowo powiązanych z podmiotami z segmentu dystrybucyjnego: Grupa WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Zielona Sowa), Grupa PWN (Wydawnictwo
Naukowe PWN, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo PZWL, Dom
Wydawniczy PWN), Grupa Wydawnicza Foksal (W.A.B., Wilga, Buchmann),
Grupa Dressler (Świat Książki, Bellona, Notabene, Albatros, Wydawnictwo
Elżbieta Jarmołkiewicz), Wolters Kluwer SA (Wolters Kluwer, LexisNexis).
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 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.
Optymalizacja kosztów to potencjalny powód postępującej w kolejnych
latach konsolidacji już istniejących grup wydawniczych. Chodzi przede
wszystkim o pewną część kosztów stałych prowadzonej działalności,
a przede wszystkim obciążeń o charakterze podatkowym.
W ostatnich latach konsolidacje, których skutki oddziaływały na większą
część rynku książki w Polsce, związane były przede wszystkim z segmentem dystrybucyjnym, zarówno hurtowym, jak i detalicznym.
Przedmiotem konsolidacji były sieci detaliczne, księgarnie internetowe,
pojedyncze oficyny wydawnicze, czy wręcz grupy wydawnictw.
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 sieci wobec
dostawców, a także na inwestycje w poszerzenie asortymentu handlowego
i dalszy rozwój, w tym nowe księgarnie. Jednak już wówczas branża szacowała
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wartość zadłużenia Matrasa wobec dostawców na 60-70 mln zł, choć dokładna analiza danych finansowych firmy wskazywała raczej na kwotę bliższą 100
mln zł. Późniejsze problemy finansowe Matrasa doprowadziły firmę do sytuacji, w której na przestrzeni kilkunastu miesięcy w latach 2016-2017 straciła
płynność zatowarowania i co najmniej 1/3 księgarń, głównie z powodu narastającego zadłużenia z tytułu opłat za wynajem. Zdecydowana większość
lokali zajmowanych wcześniej przez Matrasa w stosunkowo krótkim czasie
wróciła na rynek księgarski za sprawą przede wszystkim rynkowej konkurencji, czyli sieci: Księgarnie Świat Książki, BookBook czy Książnica Polska.
Był to również asumpt do szybszego wprowadzenia w życie, przez Grupę
Empik, biznesowego konceptu Mole Mole.
W efekcie pod koniec 2016 roku rozpoczął się proces dynamicznego rozwoju wymienionych sieci księgarskich, który prawdziwie imponującego
tempa nabrał w kolejnych miesiącach 2017 roku.
Inną konsolidacją w obszarze dystrybucji było połączenie, na początku
2015 roku, hurtowni Wikr i Milo. To próba restrukturyzacji, obliczonej na
wzmocnienie podmiotu, który po zmianach w systemie zaopatrzenia szkół
w podręczniki, zanotował gwałtowne spadki przychodów i poszukiwał nowego, efektywnego modelu biznesowego.
W 2013 roku doszło do zmiany właścicielskiej w akcjonariacie sklepu internetowego Merlin.pl. Nowym właścicielem Merlina została sieć sklepów
Czerwona Torebka. 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 odbywała się w kompletnie
odmiennych warunkach biznesowych. Na przełomie 2016 i 2017 roku doszło do kolejnych zmian własnościowych wokół marki Merlin. Obecnie na
rynku działa podmiot Merlin Group, który coraz aktywniej działa w jego
kilku segmentach, w tym wydawniczym oraz e-commerce.
Szczegółowo o tych wydarzeniach i zjawisku rynkowym piszemy w tomie „Rynku książki” poświęconym dystrybucji.
Zdecydowanie mniejsze pole oddziaływania na rynek miały działania
konsolidacyjne, do których dochodziło w segmencie wydawniczym.
W wyniku umowy o charakterze międzynarodowym, doszło do przejęcia polskiej spółki 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.
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W tym samym roku doszło 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.
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 Polsce54. 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.
Na przełomie 2013 i 2014 roku doszło do przejęcia przez Burda International (wydawcy m.in. czasopism „Elle”, „Dobre Rady” czy „Burda”) kontroli nad należącymi do grupy G+J RBA 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 brand G+J Książki.
Jeszcze wcześniej, pod koniec 2012 roku, koncern 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. Nowym właścicielem sieci księgarń Świat Książki 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 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.
Grupa Dressler obecnie kontroluje kapitałowo oficyny: Bellona (77 proc.
udziałów), Świat Książki, Notabene (współwłaściciel wydawnictwa Albatros), Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, a jednocześnie zarządza operacyjnie siecią księgarską Świat Książki.
Z pozostałości po majątku Grupy Weltbild, sklep internetowy Weltbild.pl odkupiła Grupa PWN. Podmiot ten w ciągu kilku następnych miesięcy stał się też nabywcą księgarni internetowej Lideria.pl oraz serwisu
54. „HarperCollins otwiera oddział w Polsce!”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 15 kwietnia 2015 r.
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społecznościowego Biblionetka. Grupa PWN nie zrezygnowała jednak również z aktywności inwestycyjnej w segmencie wydawniczym. W pierwszej
połowie 2016 roku przejęto prawa do produkcji Wydawnictwa WNT, kontynuatora tradycji nieudolnie skomercjalizowanych, a następnie upadłych
Wydawnictw Naukowo-Technicznych.
Pierwszą „dużą” konsolidacją bieżącej dekady było przejęcie w 2011 roku przez NFI EM & F, ówczesnego właściciela m.in. sieci salonów Empik,
wydawnictw: Buchmann, W.A.B. i Wilga, zachowując ich znaki towarowe.
Nieco później Empik przejął także sklep internetowy Gandalf.com.pl. 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. Pod koniec 2016 roku podmiot ten został połączony z Virtualo, inną
spółką zależną w ramach Grupy Empik.
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.
Czołowi gracze rynku podręcznikowego (Nowa Era, WSiP czy Grupa
Edukacyjna) zgromadzili w przeszłości zasoby kapitałowe, dzięki którym
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-Lingua, a następnie Empik
School, jednocześnie dokonując zdecydowanej restrukturyzacji firmy, m.in.
z uwagi na specyfikę nowo wdrażanej strategii biznesowej.
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Na przełomie lat 2013-2014 swoją obecność kapitałową na polskim rynku
rozpoczął szwedzki koncern 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. 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. Marginesy realizowały strategię
zrównoważonego rozwoju organicznego, a w 2016 roku ogłoszono przejęcie większościowego udziału w Wydawnictwie Jaguar.

Przekształcenia, upadłości i likwidacje
Ostatnie lata przyniosły nieliczne przykłady upadłości firm wydawniczych,
które zajmowałyby poczytne miejsce na rodzimym rynku książki.
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 sprowokowanego przez te same zjawiska, potoczyły
się losy wydawnictwa ZamKor, specjalizującego się w podręcznikach do
fizyki. W 2014 roku oficyna odsprzedała niemal całą ofertę WSiP.
W 2017 roku zakończyła się kilkuletnia gehenna Państwowego Instytutu Wydawniczego. Wiosną 2011 roku Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało likwidację przedsiębiorstwa państwowego, jakim pozostawało
wówczas PIW. Jako przyczynę takiej decyzji wskazywano sytuację finansową firmy. Ówczesny 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.
Ministerialna analiza wskazywała również na brak umiejętności i możliwości dostosowania statusu przedsiębiorstwa państwowego do efektywnego konkurowania na wymagającym i dynamicznie zmieniającym się rynku
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wydawniczym i poligraficznym. Resort skarbu nie widział także możliwości przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę.
W kolejnych latach Ministerstwo Skarbu i Kultury bezskutecznie poszukiwało 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 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, 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 spółdzielcze55.
Działania podejmowane w latach 2011-2015 skutkowały redukcją zadłużenia PIW do kwoty 1,7 mln zł na początku 2015 roku. Następnie w firmie
doszło do zmian personalnych – Rafała Skąpskiego na stanowisku likwidatora PIW zastąpił mecenas Maciej Szudek. Przełom w sprawie przyszłości
55. Rozmowa z Rafałem Skąpskim, dyrektorem i pełniącym obowiązki likwidatora Państwowego Instytutu Wydawniczego, „Biblioteka Analiz” nr 4/2015.
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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 Wydawniczego56.
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 m.st. Warszawy jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością57. 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.
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.
Finalizacja tego procesu nastąpiła 19 stycznia 2017 roku.
W materiale przygotowanym przy tej okazji dla mediów czytamy: Mimo że znaczna część bezcennych zasobów została uratowana, a PIW podejmuje się działalności misyjnej w odwołaniu do najlepszych tradycji
wydawniczych, to bilans strat – nie tylko dla PIW-u, ale i polskiego czytelnictwa – jest porażający (…) niewiele brakowało, by działający od ponad 70 lat Państwowy Instytut Wydawniczy – oficyna-legenda, bez której
nie sposób wyobrazić sobie nie tylko polskiego czytelnictwa, ale i szerzej
kultury w drugiej połowie XX wieku, przestał istnieć. Po okresie transformacji ustrojowej zabrakło dalekosiężnej wizji funkcjonowania wydawnictwa w warunkach gospodarki rynkowej. A przecież zarówno kapitał
materialny – w tym bezcenne zasoby oraz największy w Polsce zbiór praw
autorskich i wydawniczych do najważniejszych dzieł polskiej i światowej
klasyki, jak i niematerialny – jak choćby powszechna rozpoznawalność
marki przy zachowaniu jej elitarnego charakteru oraz kapitał społeczny
– wydawałoby się, że w naturalny sposób predestynują PIW do pełnienia
roli kulturotwórczej. Brak strategii i długofalowej polityki wydawniczej
56. „5,5 mln długu będzie spłacone”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 30 października 2015 r.
57. „PIW został spółką”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 7 stycznia 2016 r.
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PIW w zmieniających się warunkach po 1989 roku oraz szereg poważnych
błędów w zarządzaniu doprowadziły wydawnictwo do bankructwa i wielomilionowego zadłużenia58.
W marcu 2017 nowym dyrektorem PIW został dr Łukasz Michalski.
Zastępcą dyrektora i redaktor naczelną została Agnieszka Wróblewska.
Dotychczasowa prezes Wioleta Mikołajewska odpowiada za prawa wydawnicze oficyny.
Naszym zadaniem jest dbałość o zasób kulturowy narodowy i polski, ale
też – co jest ważne – o zasób obcy w obrębie książki. Z tego punktu widzenia
w tej dość specyficznej sferze określonej naszym statutem i ustawą mamy również zadanie dbania o zasób PIW-u, który wytworzył bardzo określoną tradycję. Zasób ten oznacza na przykład wyraźnie odniesienia do konkretnego
typu literatury. Zajmujemy się przede wszystkim literaturą XIX i XX wieku
z niewielkim „wyjściami” we wcześniejsze epoki. Wiadomo też, że na obszarze
ogólnie rozumianej humanistyki zajmujemy się przede wszystkim historią,
bo tak zawsze był PIW zbudowany i skonstruowany i miał przecież osobne
serie historyczne. Oprócz tego są też „wyjścia” przede wszystkim w eseistykę
i w pewne fundamentalne prace, dotyczące czy zatrącające o kulturę, czy to
socjologiczne czy to filozoficzne i antropologiczne – prezentuje credo PIW
nowy dyrektor oficyny, Łukasz Michalski59.
Według zapowiedzi kierownictwa PIW, nakładem oficyny powinno ukazywać się od 30 do 50 tytułów rocznie, razem ze wznowieniami. Wydawnictwo ma również aktywnie działać w obszarze rozwoju oferty cyfrowej.
W tym roku wydamy 70 e-booków. Przyjmujemy zasadę, że wszystkie nowe
publikacje będą również wydawane w formie e-booków, ale sięgamy tylko do
tych tytułów, dla których mamy prawa do publikacji w wersjach elektronicznych. Wszystko to się łączy z naszymi teczkami wydawniczymi, bo tam jest
zapisane, czy takie prawa posiadamy. Na razie sięgamy kilku lat wstecz, bo
łatwiej sprawdzić nowsze umowy i łatwiej do tego dotrzeć, a potem bardziej
się cofniemy, ustalając, czy posiadamy takie prawa do kolejnych tytułów –
mówi redaktor naczelna oficyny, Agnieszka Wróblewska60.
W nowej formie prawnej PIW ma jednak działać przede wszystkim na
warunkach rynkowych. Mogę jednak już teraz powiedzieć, że dwie trzecie,
a może nawet trzy czwarte pieniędzy będziemy musieli pozyskać z rynku.
Mniej więcej jedna trzecia czy jedna czwarta to jest to co uzyskamy z Ministerstwa – deklaruje dyrektor Instytutu61.
58. Piotr Dobrołęcki, „PIW odrodzony”, „Biblioteka Analiz” nr 6/2017.
59. Rozmowa z Łukaszem Michalskim, dyrektorem oraz Agnieszką Wróblewską, redaktor
naczelną Państwowego Instytutu Wydawniczego, „Biblioteka Analiz” nr 10/2017.

60. Ibidem.
61. Ibidem.
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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, 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”.
W 2013 roku wydawnictwo wróciło w struktury Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich. Obecnie publikuje kilka tytułów rocznie. Funkcję redaktora
naczelnego oficyny pełni Dariusz Sośnicki.
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.,
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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.
Na początku 2016 roku prawa przysługujące Wydawnictwu WNT przejęło Wydawnictwo Naukowe PWN. Transakcja była elementem w strategii
WN PWN obliczonej na zwiększenie przychodów z działalności oraz ekspansję oficyny na rynku publikacji dla profesjonalistów.
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.
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Zabezpieczenie praw materialnych wynikających z praw autorskich dla
twórców i wydawców, regulacja rynku dystrybucji książek, piractwo na
rynku treści cyfrowych, wsparcie państwa w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej w internecie, wydłużające się terminy płatności
od dostawców, migracja sprzedaży z rynku stacjonarnego do internetowego, ograniczanie się kanałów dystrybucji na mniej komercyjną część
oferty dostępnej w sprzedaży – to tylko niektóre z problemów polskiego
rynku książki.

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.

••

••
••

Przyszłość rynku książki leży w gestii decyzji konsumentów treści. Tymczasem, jak wynika z ogólnopolskich badań czytelnictwa z lat 2015-2016 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.
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Przyzwyczajenie czytelnika do szybkich i wysokich przecen nawet na
premierową ofertę może okazać się zabójcze dla wielu podmiotów. Zjawisko to dawno przybrało rozmiary znacznie większe niż tylko czyszczenie
rynku z nadmiaru działających na nim podmiotów. Taki model oznacza
dla wielu podmiotów z segmentu sprzedaży detalicznej działalność na granicy rentowności. Bardziej ambitnej ofercie nie tylko coraz trudniej konkurować o względy konsumentów, ale wręcz dotrzeć z podstawową informacją o nowościach.
W pierwszej połowie bieżącej dekady największym wyzwaniem dla wydawców było kreowanie nowych kanałów dystrybucji książek drukowanych. Jednak obecnie o powodzeniu tytułu nie decyduje tak bardzo jego
ekspozycja na rynku, głównym narzędziem konkurencji jest cena książki.
Wydawca, który w dniu premiery rozpoczyna sprzedaż nowego tytułu we
własnej e-księgarni z rabatem 20 proc. (jeszcze kilka lat temu było to „zaledwie” 10-15 proc.), ma jednocześnie świadomość, że nie brakuje miejsc,
w których ten sam tytuł oferowany jest z rabatem sięgającym 30-35 proc.
od ceny detalicznej.
Powyższe zjawisko prowadzi wprost do kanibalizacji rynku, sytuacji,
w której wszyscy konkurują ze wszystkimi o stosunkowo nieliczną grupę klientów. Wydawcy stali się naturalnym obiektem ataków firm zajmujących się sprzedażą detaliczną, zarzucających nieuczciwą konkurencję,
choć w rzeczywistości sami często nie są konkurencyjni wobec swoich
pośredników. Spirala obniżek cenowych została nakręcona, a internetowe
porównywarki cen sankcjonują to zjawisko jako stały element marketingu i handlu. W ciągu kilku lat wszechobecny dyktat niskiej ceny doprowadził do deprecjacji książki w oczach konsumenta. Stąd coraz większa
część środowiska opowiada się za regulacją rynku, opartą o zasadę jednolitej ceny książki.
Przyczyną wielu aktualnych problemów rynku wydawniczego jest 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 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.
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Dlatego wielki problem rynku i potencjalne zagrożenia dla jego stabilności stanowi 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.
Co więcej, zmiany postępujące w segmencie sprzedaży detalicznej: zanik księgarstwa niezależnego, szybki rozwój sieci księgarskich kontrolowanych kapitałowo przez grupy łączące kompetencje z różnych segmentów rynku, nastawione w znacznej części na zabezpieczenie obrotu własną
produkcją wydawniczą, powodują, że dla coraz większej grupy wydawców
zaczyna brakować odbiorców ich oferty, a przede wszystkim skutecznych
kanałów sprzedaży.
Wydawcy każdego dnia mierzą się z niemal niewykonalnym zadaniem
zachowania płynności finansowej i rentowności, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości przygotowywanych treści.
Pewne formy konsolidacji, która nie musi ograniczać się wyłącznie do
wymiaru kapitałowego, a koncentrować głównie na bliższej współpracy operacyjnej, mogłyby dawać szansę na stabilną przyszłość. Chodzi
o 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.
W kolejnych latach możemy być jednak świadkami powstawania i umacniania się mniej lub bardziej rozbudowanych podmiotów, łączących szerokie kompetencje produkcyjne, sprzedażowe i teleinformatyczne. To oczywiście nie jest proces, który da się przeprowadzić szybko i bez rynkowych
konsekwencji. Realizacja takiego scenariusza musi wiązać się nieuchronnie
z wystąpieniem zjawiska olbrzymiego ograniczenia oferty.

Egzemplarz obowiązkowy dla bibliotek
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
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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 produkcji62 .
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. Po wyborach parlamentarnych z jesieni 2015 roku środowisko wydawców wróciło do rozmów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat potrzeby zmiany systemowej w tym zakresie.

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 podmiotów
– stopniowo postępujący wzrost liczby inicjatyw o charakterze konsolidacyjnym, zarówno
w obszarze operacyjnym, jak i kapitałowym, zarówno w obszarze produkcyjnym (segment
wydawniczy), jak i dystrybucyjnym.
2. Dostępność e-tytułów
– dynamiczny rozwój oferty tytułów dostępnych w wersji cyfrowej, stopniowy wzrost wartości sprzedaży e-tytułów w oparciu o aktywną politykę cenową i marketingową w połączeniu z wysoką jakością serwisu.
3. 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 (liczby tytułów oraz drukowanych nakładów) w reakcji na bieżącą sytuację rynkową.

62. Piotr Dobrołęcki „Pani minister się zdziwi”, „Biblioteka Analiz” nr 16/2014.
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5. Bezpieczeństwo obrotu handlowego
– wzrost bezpieczeństwa działalności handlowej w wyniku upowszechnienia komercyjnych
ubezpieczeń dostaw zarówno na linii wydawcy – dystrybutorzy, jak i dystrybutorzy –
detaliści;
6. Hybrydowy charakter rynku
– konsekwentny spadek dysproporcji między liczbą tytułów ukazujących się w wersji drukowanej i cyfrowej oraz tworzenie liczby synergii w obszarze promocji i sprzedaży między poszczególnymi rodzajami produktów.
7. Optymalizacja produkcji
– ewolucja polityki produkcyjnej, wyrażona odejściem od tradycyjnego modelu wysokiego nakładu podstawowego i efektywne zarządzanie dodrukami, wpływająca na poprawę kontroli nad jakością zapasów i należności u pośredników dystrybucji oraz zapasów
w punktach sprzedaży detalicznej.
8. Druk cyfrowy
− druk cyfrowy jako standardowe narzędzie wykorzystywane w optymalizacji procesu produkcji książek drukowanych, w celu efektywniejszego i tańszego zarządzania produkcją
i stokiem magazynowym.

Prognozy dla rynkuwydawniczego

4. Rozwój kanałów dystrybucji
– ewolucja istniejących kanałów dystrybucji.

9. Promocja czytelnictwa
− wdrożenie i rozwój centralnej (państwowej) polityki wsparcia i promocji czytelnictwa,
m.in. poprzez realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, także organizacyjne i finansowe wsparcie inicjatyw społecznych i zwiększenie środków na zakupy nowości dla bibliotek publicznych i szkolnych,
− budżetowe wsparcie finansowe dla produkcji wydawniczej o mniej komercyjnym charakterze, ważnej z punktu widzenia polityki kulturalnej,
− wsparcie finansowe nakierowane na promocję czytelnictwa w księgarniach.
10. 	Wykorzystywanie mediów społecznościowych
– stały wzrost aktywności promocyjnej i reklamowej w mediach społecznościowych i efektywne wykorzystywanie dostępnych technologii informacyjnych,
− aktywne wykorzystywanie pojawiających się nowych kanałów i narzędzi komunikacyjnych.
11. 	Zmiany w regulowaniu płatności
– stopniowe cywilizowanie się zasad rozliczeń między dostawcami a detalistami, które
oparte są na realnej sprzedaży, raportowanej na podstawie danych z kas fiskalnych.
12. 	Rozwój kontaktów biznesowych z partnerami zewnętrznymi
– wzrost merytorycznych i technologicznych powiązań z wydawcami innych mediów, dostawcami usług elektronicznych oraz partnerami biznesowymi innych proweniencji.
13. 	Doświadczenie z partnerami zagranicznymi
– wzrost doświadczenia polskich wydawców w kontaktach z partnerami z rynku globalnego, zwłaszcza w zakresie zakupu i sprzedaży licencji.
14. 	Otwartość na nowe rozwiązania poligraficzne
− nieustanne 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.
15.

Systemy przepływu informacji i dokumentów
– rozwój publicznych i 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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Słabe strony:
1. Kanibalizacja sprzedaży w każdym ogniwie łańcucha
– trwające niezmiennie nadmierne rabatowanie sprzedaży jako podstawowego narzędzia polityki handlowej i promocyjnej w każdym z sektorów: wydawniczym-hurtowym-detalicznym.
2. Malejąca grupa docelowa
− relatywnie niewielka bazowa grupa docelowa o względnie niskiej 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 oraz więzi społecznych.
3. Brak regulacji prawnych dystrybucji
– brak regulacji prawnych w efektywny sposób porządkujących zasady dystrybucji
książek.
4. Niewydolność organów państwa w zakresie egzekwowania prawa regulującego zasady prowadzenia działalności handlowej
– brak ochrony autorów, producentów (wydawców) przed nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi przez niektórych uczestników rynku.
5. Wydłużanie terminów należności wydawniczych
– stale wydłużający się cykl obiegu gotówki na rynku na linii detalista-hurtownik-wydawca.
6. Niedostatek kapitału obrotowego
– permanentny niedostatek kapitału obrotowego w małych wydawnictwach oraz w większości firm dystrybucyjnych wpływający na wydłużanie realizacji płatności wynikających z umów handlowych i aktywności rynkowej.
7. 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,
– nierówności w polityce marżowej realizowanej wobec poszczególnych kanałów sprzedaży, co skutkuje wzrostem agresywnej konkurencji cenowej, a w rezultacie także
ograniczeniem dostępności oferty książkowej na rynkach lokalnych.
8. Wzrost poziomu przeterminowanych płatności
– konsekwentny wzrost poziomu zadłużenia podmiotów z segmentu detalicznego wobec dostawców,
– regularnie powracające zastoje w płatnościach na linii detalista-hurtownik-wydawca
lub detalista-wydawca.
9. Trudności w uzyskaniu zewnętrznego finansowania
– niska ocena bezpieczeństwa i rentowności biznesu wydawniczego wpływająca na
trudności w pozyskaniu kredytu (zwłaszcza obrotowego) bankowego.
10. 	Wzrost cen książek
− sztuczny wzrost cen książek wywoływany postępującym wzrostem rabatów udzielanych klientom ostatecznym.
11. 	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,
– relatywnie niski poziom marż realizowanych przez podmioty prowadzące internetową
sprzedaż detaliczną.
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13. 	Zróżnicowany VAT różnych form książki
– zróżnicowanie stawek podatku VAT na różne formy książki (5 proc. na publikacje
drukowane i 23 proc. na elektroniczne).
14.

Bezpłatna nielegalna dystrybucja treści w internecie
– sztucznie zawyżone – przez 23 proc. podatku VAT – koszty wydań cyfrowych sprzyjają dynamicznemu rozwojowi nieautoryzowanej dystrybucji treści objętych ochroną
prawa autorskiego.

15. 	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.
16. 	Nadprodukcja wydawnicza
– postępująca, w stosunku do efektywności systemów i narzędzi zbytu, nadprodukcja
wydawnicza, zwłaszcza w zakresie liczby tytułów wprowadzanych przez wydawców
do obiegu handlowego.
17.

Prognozy dla rynkuwydawniczego

12. 	Relatywnie wysokie ceny książek
– poziom podstawowych cen książek porównywalny z zachodnioeuropejskimi – w ocenie konsumentów – jest zbyt wysoki w stosunku do przeciętnych zarobków i mocy
nabywczej.

Spadek edytorskiego i merytorycznego
– postępujące obniżanie się poziomu merytorycznego i edytorskiego produkcji książkowej wprowadzanej do sprzedaży jako rezultatu obniżania kosztów prowadzonej
działalności biznesowej.
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Zagrożenia:
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. Nieuczciwe praktyki biznesowe
− pojawianie się praktyk biznesowych obliczonych nie na efektywną działalność sprzedażową na rynku książki, a opartych na inżynierii finansowej dopuszczającej nieodwracalne straty finansowe dla pozostałych uczestników rynku.
3. Podaż taniej książki
– nadprodukcja – duża podaż taniej książki zahamuje wydania i sprzedaż nowych tytułów.
4. Upadłość niezależnych detalistów
– utrata płynności finansowej księgarń niezależnych w wyniku wyniszczającej walki cenowej, spowodowanej nadmiernym poziomem zróżnicowania marż dla poszczególnych
grup odbiorców,
– utrata znaczącej części przychodów przez detalistów (zwłaszcza księgarnie indywidualne) w wyniku rewolucji w zasadach sterujących dystrybucją podręczników szkolnych
i wprowadzenia dotacji celowych na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
– masowe upadłości księgarń niezależnych, przede wszystkim zlokalizowanych w niewielkich miejscowościach.
5. Wydłużanie terminów płatności
– wydłużanie się obiegu pieniądza na rynku może skutkować licznymi upadkami, zwłaszcza mniejszych firm w każdym z segmentów rynku książki.
6. Poziom czytelnictwa
– relatywnie niski – w skali europejskiej – poziom deklarowanego czytelnictwa i zakupów książek.
7. Tolerancja państwa dla „szarej strefy” w internecie
– brak kompetencji i wsparcia instytucji państwa w zakresie efektywnego reagowania
na nieformalną dystrybucję treści w internecie.
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
– postępujący spadek nakładów, przy jednoczesnym wzroście cen książek.
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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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; możliwość kształtowania polityki cenowej „przyjaznej klientowi”.
2. Swoboda w tworzeniu społeczności wokół książki
– otwartość i swoboda budowania społeczności wokół książki, w tym niekomercyjnych
systemów wymiany rekomendacji książkowych, a jednocześnie intensywnie eksplorowanych przez wydawców platform informacyjno-promocyjnych, połączonych z narzędziami sprzedażowymi jak porównywarki cen lub bezpośrednie przekierowywanie
użytkowników do partnerskich księgarń internetowych.

Prognozy dla rynkuwydawniczego

Analiza SWOT dotycząca przyszłości książki

3. Otwarty dostęp do wiedzy
– szybki i nieograniczony dostęp do wiedzy oraz błyskawiczna wymiana informacji.
4. Relatywnie niskie koszty przetwarzania plików dzieł kulturalnych
– niskie koszty przechowywania, powielania i dystrybucji dzieł kulturalnych w formie
pliku.

Słabe strony:
1. Cena „siłą napędową” sprzedaży
– nadmierne wykorzystanie ceny jako głównego narzędzia kreującego sprzedaż książek; Deprecjacja książki w oczach czytelników.
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.
3. Dostęp do treści nieautoryzowanych
– łatwość pozyskiwania i wymiany cyfrowych dóbr kultury sprawia, że konsument nie
chce płacić za wytwory chronione prawem autorskim.
4. Nadmiar oferty negatywnym bodźcem sprzedażowym
– 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.
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.
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Szanse:
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; Złamanie granicy 24 godzin jako terminu dostawy zamówienia.
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, przede wszystkim bibliotek, pozwala
znacząco poszerzyć grupę konsumentów danego utworu, w tym 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.).
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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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.
2. Wymiana treści a prawa twórców
– dostępne pozornie nieodpłatnie cyfrowe platformy i systemy nieautoryzowanej wymiany treści stają się narzędziem służącym pomijaniu autorów i wydawców w procesie finansowego honorowania wysiłku twórczego i organizacyjnego.
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.

Prognozy dla rynkuwydawniczego

Zagrożenia:

5. Utrata prestiżu twórców i profesjonalistów rynku książki
– Dalsza utrata prestiżu twórcy, krytyka, redaktora czy producenta.
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Wydawniczy biznes
na świecie w 2016 roku

Wydawniczy biznesna świecie w 2016 roku

Tradycyjnie osobny rozdział poświęcamy rynkowi książki w ujęciu globalnym. Kolejna edycja rankingu największych firm wydawniczych świata opublikowana we francuskim magazynie „Livres Hebdo”1 oraz amerykańskim „Publishers Weekly”2, potwierdza coraz bardziej skomplikowaną
strukturę kapitałową tej branży.
Brak zmian w składzie, przy jednej roszadzie pozycji – tak prezentuje się
podium rankingu największych przedsiębiorstw z branży wydawniczej na
świecie za 2016 rok. Mimo że łączny przychód czołowych 50 największych
podmiotów wydawniczych przekroczył w omawianym okresie wartość
50 mld dolarów, omawiany okres nie należał do najlepszych i najłatwiejszych w historii globalnej branży wydawniczej.
Mniej niż połowa sklasyfikowanych firm zadeklarowała wzrost przychodów w 2016 roku, a pozostałe zanotowały znaczące spadki realizowanej sprzedaży. Firmą, która została dotknięta jednym z najwyższych – ponad 15-proc. – spadkiem, był przewodzący rankingowi koncern Pearson,
którego przychody na koniec 2015 roku wyniosły 6,625 mld dolarów, a rok
później „zaledwie” 5,617 mld dolarów.
Ważnym zjawiskiem był kolejny spadek wartości publikacji edukacyjnych na rynku amerykańskim, jako efekt dwóch zjawisk: realnej redukcji
sprzedaży oraz restrukturyzacji biznesowej, jaką przeszła lub wciąż przechodzi część podmiotów.
Dobrym przykładem, choć nie tylko z rynku amerykańskiego, tych ostatnich działań jest wspomniany już Pearson. W skali globalnej, w 2016 roku,
zatrudnienie w firmie zostało zredukowane aż o 4000 etatów, choć wcześniejsze zapowiedzi dotyczyły planów zwolnienia ok. 3000 osób. Tymczasem
czternasty w zestawieniu podmiot, czyli firma Houghton Mifflin Harcourt,
która zanotowała 3-proc. spadek przychodów, już wiosną 2017 roku zapowiedziała cięcia w zatrudnieniu na poziomie do 10 proc.
Kolejnym podmiotem edukacyjnym, który w 2016 roku zanotował niższe przychody (o 4 proc.) było wydawnictwo McGraw-Hill Education. Jest
1. „Classement Livres Hebdo 2017 de l’édition mondiale”, „Livres Hebdo” nr 35/2017.
2. „The World’s 52 Largest Book Publishers, 2017”, „Publishers Weekly” nr 35/2017.
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to jednocześnie najwyżej sklasyfikowany rdzennie amerykański wydawca edukacyjny.
Odnotowane w rankingu spadki sprzedaży niektórych podmiotów z czołowej dziesiątki, jak na przykład RELX Group, Thomson Reuters czy Wolters Kluwer, to z kolei efekt decyzji autorów rankingu o nieuwzględnianiu
przychodów z pozawydawniczej działalności tych podmiotów.
Jednak już 7-proc. spadek przychodów koncernu Bertelsmann należy
wiązać z gorszymi wynikami Penguin Random House. Te z kolei, to efekt
braku kolejnego, globalnego bestsellera, choć należy podkreślić, że finalny
spadek przychodów został nieco zahamowany przez rosnącą, w 2016 roku,
sprzedaż oferty edukacyjnej koncernu Bertelsmann.
Tymczasem niewielki spadek przychodu Hachette Livre to natomiast
wynik wahań relacji kursu dolara do euro. Pomijając ten wskaźnik, przychody wydawnictwa za rok 2016 były wyższe o 2,5 proc. niż rok wcześniej. To zasługa przede wszystkim brytyjskiego oddziału firmy, który
zanotował 11-proc. wzrost przychodów, dzięki sprzedaży książek sygnowanych nazwiskiem J.K. Rowling („Harry Potter i Przeklęte Dziecko”,
„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”). Koncern dobrze radził sobie
również na rynkach takich jak Japonia czy Hiszpania, a znaczny udział
w globalnym wzroście miały również przychody z rynku amerykańskiego, pochodzące od przejętej w pierwszej połowie 2016 roku części Perseus Books Group.
Pomijając opisany już przypadek Hachette, tylko dwa podmioty z czołówki rankingu zanotowały realny wzrost przychodów w 2016 roku: minimalną „górkę” zaraportowała hiszpańska Grupo Planeta, a koncern Springer Nature mógł pochwalić się poważnym, 7-proc. wzrostem sprzedaży.
Mimo przeważającej tendencji spadkowej czołówki zestawienia, jej
udział w ogólnych przychodach 50 firm wydawniczych wzrósł z 54 proc.
w 2015 roku do 56 proc. na koniec 2016.
W gronie 50 największych firm wydawniczych na świecie znalazło się
tym razem w sumie sześć amerykańskich spółek, jednak w przypadku połowy z nich (John Wiley, Scholastic, HarperCollins) uwzględniony rok fiskalny kończył się w roku kalendarzowym 2017, a nie 2016. Biorąc to pod
uwagę, pozycja największego amerykańskiego wydawcy w 2016 roku przypadła firmie Simon & Schuster, która z przychodem z 767 mln dolarów została sklasyfikowana na miejscu 23.
Warto zauważyć także, że w zestawieniu uwzględniającym wyniki finansowe za rok 2016 pojawiły się dwie firmy brazylijskie (Somos Educação oraz
Editora FTD), które powróciły do rankingu po przerwie spowodowanej
gwałtownym spadkiem wartości brazylijskiej waluty w 2015 roku. W ran-
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1

Pearson

Pearson PLC

Wielka Brytania

5,617

6,625

Wielka Brytania/
Holandia/USA

4,864

5,209
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2

3

RELX Group

Reed Elsevier PLC &
Reed Elsevier NV

3

2

Thomson Reuters

The Woodbridge
Company

Kanada

4,819

5,776

4

nie
klasyfikowany

Bertelsmann

Bertelsmann AG

Niemcy

3,697

5,259

5

4

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Holandia

3,384

4,592

6

8

Hachette Livre

Lagardère

Francja

2,390

2,407

7

10

Grupo Planeta

Grupo Planeta

Hiszpania

1,889

1,809

8

9

McGraw-Hill
Education

Apollo Global
Management

USA

1,757

1,835

9

11

Wiley

Wiley

USA

1,727

1,822

10

15

Springer Nature

Springer Nature

Niemcy

1,715

1,605

11

14

Scholastic

Scholastic

USA

1,673

1,636

12

12

HarperCollins

News Corp.

USA

1,646

1,667

13

13

Cengage Learning
Holdings II

Apax and Omers
Capital Partners

USA/Kanada

1,631

1,633

14

16

Houghton Mifflin
Harcourt

Houghton Mifflin
Harcourt Company

USA/Kajmany

1,373

1,416

15

19

Holtzbrinck

Verlagsgruppe Georg
von Holtzbrinck

Niemcy

1,226

1,231
1,013

16

23

Shueisha

Hitotsubashi Group

Japonia

1,053

17

25

Kodansha

Kodansha Japan

Japonia

1,004

969

18

22

Informa

Informa PLC

Wielka Brytania

963

1,073

19

24

Kadokawa Publishing

Kadokawa Holdings

Japonia

949

1,009

21

Oxford University
Press

Oxford University

Wielka Brytania

939

1,137

21

27

Bonnier

The Bonnier Group

Szwecja

846

827

22

26

Shogakukan

Hitotsubashi Group

Japonia

818

850

20
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kingu ponownie pojawił się również podmiot z Rosji (EKSMO-ASTP), który zajął pozycję 38.
W rankingu za rok 2016 nie uwzględniono natomiast wydawców z Chin.
Wynika to ze zmiany polityki informacyjnej chińskich władz, które odwodzą państwowe wydawnictwa od udziału w rankingach opartych jedynie
na wskaźnikach ekonomicznych, bez jednoczesnego uwzględniania korzyści o charakterze kulturowym.
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29
30

Simon & Shuster
Grupo Santillana

25

28

Egmont Group

26
27
28
29
30

32
31
39
34
35

Klett
Woongjin ThinBig
Mondadori
DeAgostini Editore
Groupe Madrigall
Les Editions LefebvreSarrut

33
34
35
36

37

37

40

38
39
40
41
42
43

48
41
42
43
47
45
nie
klasyfikowany
50
46
49
51
nie
klasyfikowany
52

32

44
45
46
47
48
49
50

USA
Hiszpania

767
668

780
702

Dania

605

786

Niemcy
Korea Płd.
Włochy
Włochy
Francja

567
520
501
469
461

540
552
350
483
478

Frojal

Francja

442

432

Somos Educação

Somos

Brazylia

426

237

Messagerie / GeMS
Kyowon
Media Participations
Cambridge University
Press
Westermann
Verlagsgruppe
EKSMO-ASTP
Sanoma
Cornelsen
Haufe Gruppe
Gakken
WEKA

Messagerie Italiane
Kyowon
Media Participations
Cambridge University
Press

Włochy
Korea Płd.
Belgia

431
394
372

344
277
371

Wielka Brytania

332

399

Medien Union

Niemcy

317

327

Privately owned
Sanoma WSOY
Cornelsen
Privately owned
Gakken
WEKA Firmengruppe

Rosja
Finlandia
Niemcy
Niemcy
Japonia
Niemcy

314
299
287
282
261
248

233
307
284
279
239
253

France Loisirs

ACTISSIA Club

Luksemburg

229

275

Bungeishunju
La Martinière Groupe
Prosveshcheniye
Groupe Albin Michel

Bungeishunju
La Martinière Groupe
Privately owned
Groupe Albin Michel

Japonia
Francja
Cypr
Francja

220
217
207
206

201
246
193
194

Editora FTD

Editora FTD

Brazylia

184

160

Japonia

154

182

Organizacja
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23
24

CBS
PRISA SA
Egmont International
Holding A/S
Klett Gruppe
Woongjin Holding
The Mondadori Group
Gruppo De Agostini
Madrigall

Shinchosha Publishing Shinchosa Publishing

Największe rynki na świecie
Przez pewien czas wydawało się, że Amazon zredefiniował pojęcie współczesnego księgarstwa, a jego dominacja na globalnym rynku książki będzie nieunikniona, a przede wszystkim radykalnie zmieni sposób pozy-
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skiwania książek przez czytelników. Choć teoria ta okazała się nieco zbyt
naiwna, to jednak wskazała kilka obszarów oddziaływania na handel zjawiska globalizacji.
Z jednej strony Amazon zawsze był czymś więcej niż północnoamerykańskim koncernem, za który chciało go uważać wielu krytycznych obserwatorów. W 2011 roku dziewięć na dziesięć dolarów zarobionych przez
Amazona – ze sprzedaży całego asortymentu, nie tylko książkowego – pochodziło z działalności na trzech rynkach: brytyjskim, niemieckim i japońskim. Pięć lat później, w roku 2016, udział tych trzech czołowych rynków
kształtował się na poziomie 76 proc. ogólnych przychodów firmy. To m.in.
efekt inwestycji, jakie czynił Amazon w pierwszej połowie obecnej dekady,
zwłaszcza w Indiach i Chinach.
W 2016 roku przychody z tzw. pozostałych rynków przewyższały te realizowane w Japonii czy Wielkiej Brytanii. Tylko w Niemczech krzywa
wzrostu Amazona była na tyle „agresywna”, by równać się z dynamiką
wzrostu największego detalicznego sprzedawcy internetowego na innych
rynkach światowych.
Jednak obecnie Amazon nie jest już jedynym globalnym graczem,
który wpływa na to, jak konsumenci na całym świecie poszukują dostępu do zasobów, coraz intensywniej wykorzystując do tego technologie
mobilne3.
Z milionami tytułów w skali całego świata przemysł książki cieszy się
zasłużoną reputacją branży, która oferuje niezwykle zróżnicowany asortyment produktów, nie tylko ze względu na mnogość dostępnych wersji językowych, ale także kategorii tematycznych, zróżnicowania kulturowego oraz
autorskiego indywidualizmu. Książka nie jest medium jednowymiarowym,
ponieważ jej forma nie ogranicza się jedynie do tekstu, a jej uniwersalność
pozwala na prezentację materiałów ilustracyjnych, zapisów nutowych i matematycznych, a w przypadku wersji elektronicznych elementów audio i video, a nawet na tworzenie tzw. rzeczywistości rozszerzonej.
Globalność rynku książki oznacza również, że książka może być dostępna dosłownie wszędzie, na przykład w niewielkiej bibliotece, w najbardziej nawet oddalonym zakątku świata. Jednak pod względem wielkości rynku w branży występuje wyraźna dominacja kilku krajów. Sześć
największych rynków odpowiada za 2/3 przychodów ze sprzedaży książek, przy czym ich udział ciągle rośnie. Jednocześnie rynki te różnią się
między sobą pod względem przyczyn charakteryzującego ich rozwoju
biznesowego.
3. Za: Rüdiger Wischenbart, „The Business of Books 2017: It’s all about the consumers.
White paper”, Franfurter Buchmesse, Frankfurt 2017.
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Chiny są jedynym z największych rynków książki, który notuje stały
wzrost wartości w ostatnich latach. Dwa największe rynki anglojęzyczne, czyli amerykański i brytyjski, mają za sobą doświadczenia niedawnych kryzysów ekonomicznych i jednoczesnego szybkiego rozwoju sektora publikacji cyfrowych, kosztem książek drukowanych. W ostatnim
okresie mamy jednak do czynienia z tworzeniem się nowej równowagi, do której przyczyniła się niewielka poprawa koniunktury na książki
papierowe i stopniowe spłaszczenie, czy nawet spadek sprzedaży edycji
cyfrowych.
Jednocześnie analiza dynamiki sprzedaży na największych nieanglojęzycznych rynkach europejskich oraz w Japonii wskazuje na dominację negatywnego trendu w tym zakresie.
Podobnie skomplikowana sytuacja występuje w kilku krajach, wobec
których istniały wysokie oczekiwania, zderzyły się one jednak z trudną
ekonomiczną rzeczywistością.

USA
0,3

Reszta świata
0,33

Francja
0,03

Zjednoczone
Królestwo
Japonia
0,04
0,05

Chiny
0,17
Niemcy
0,08

Źródło „The Business of Books 2017: It’s all about the consumers. White paper”, Franfurter Buchmesse, Frankfurt 2017.

Poza Chinami, na rynkach takich jak Brazylia czy Meksyk koniunktura
rynku wydawniczego była odbiciem kondycji nowej klasy średniej, której
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aspiracje co do wykształcenia dzieci dotyczyły również znacznie zwiększonych zakupów książek dla dzieci i młodzieży. Kiedy jednak, z różnych
powodów, gospodarki tych krajów musiały zmierzyć się z potężnymi wyzwaniami, w większości przypadków wcześniejsze nadzieje na szybki rozwój branży wydawniczej okazały się płonne.
Spośród tych krajów najbardziej dramatycznie prezentuje się przykład
Rosji, gdzie po krótkim, dynamicznym wzroście wartości rynku, w ostatnich latach notowano wyłącznie spadki, z niewielkimi symptomami pojawienia się stabilizacji po roku 2015.
Sześć największych rynków książki na świecie odpowiada za 2/3 globalnego przychodu.
Dynamika przychodów największych światowych rynków książki
2011

2012

2013

2014

2015

Chiny

0%

11%

20%

26%

34%

USA

0%

1%

−2%

2%

2%

UK

0%

5%

3%

1%

1%

Niemcy

0%

−1%

−1%

−3%

−4%

Francja

0%

−1%

−4%

−6%

−5%

Japonia

0%

−2%

−4%

−8%

−10%

Źródło: „The Business of Books 2017: It’s all about the consumers. White paper”, Franfurter Buchmesse, Frankfurt 2017.

Bestsellery motorem rynku
Zdaniem analityków światowych rynków książki, szczegółowy przegląd
zestawień najlepiej sprzedających się tytułów i autorów 2016 roku przynosi kilka zaskakujących wniosków.
Trudno jednak zaliczyć do nich spodziewany sukces książkowego wydania scenariusza sztuki teatralnej „Harry Potter i Przeklęte Dziecko”, nowej
opowieści sygnowanej nazwiskiem Joanne K. Rowling. W ciągu kilku dni
od premiery w samej tylko Wielkiej Brytanii edycja sprzedała się w nakładzie przekraczającym 680 tys. egz., zyskując status najszybciej sprzedającej
się książki dekady. Po tygodniu na trzech największych anglosaskich rynkach jej sprzedaż przekroczyła 4 mln egz. Tylko na rynku amerykańskim
pozycja ta sprzedała się w nakładzie 4,5 mln egz. do końca roku. Książka
zajęła także trzecie miejsce w grupie tytułów najpopularniejszych wśród
użytkowników czytników Kindle.
Ranking Amazona, który sumuje wszystkie typy publikacji, w tym
także wskazuje aktywność wydawniczą self-publisherów, skoncentrowaną przede wszystkim na formacie elektronicznym, pokazuje dobitnie, że
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o zainteresowanie i budżety czytelników tradycyjni wydawcy nie rywalizują już wyłącznie między sobą.
Podsumowując tę część analizy trendów na światowych rynkach wydawniczych, sięgnijmy po tradycyjny ranking najlepiej zarabiających pisarzy, który każdego roku opracowuje magazyn biznesowy „Forbes”. Zestawienie powstaje w oparciu o szacunki zarobków skompilowane na podstawie wyników
sprzedaży książek (w wersji drukowanej i elektronicznej oraz audiobooków)
opracowanych przez Nielsen BookScan. Uwzględnia się w nim także informacje o przychodach z realizacji filmów telewizyjnych i kinowych pozyskane od autorów, agentów, wydawców i innych ekspertów. Poniżej lista pisarzy,
którzy w okresie od czerwca 2016 do maja 2017 roku zarobili najwięcej:
1. Joanne K. Rowling – 95 mln dolarów
2. James Patterson – 87 mln dolarów
3. Jeff Kinney – 21 mln dolarów
4. Dan Brown – 20 mln dolarów
5. Stephen King – 15 mln dolarów
6. John Grisham – 14 mln dolarów
7. Nora Roberts – 14 mln dolarów
8. Paula Hawkins – 13 mln dolarów
9. E.L. James – 11,5 mln dolarów
10. Danielle Steel – 11 mln dolarów
11. Rick Riordan – 11 mln dolarów.
Po dłuższej przerwie na czoło rankingu najlepiej zarabiających pisarzy powróciła Joanne K. Rowling. Według wyliczeń magazynu „Forbes”, w okresie
od czerwca 2016 do czerwca 2017 roku, konto brytyjskiej pisarki powiększyło
się w minionym roku o kwotę 95 mln dolarów. Pozwoliło jej to wyprzedzić niekwestionowanego w ostatnich latach lidera zestawienia – Jamesa Pattersona.
Rankingowy sukces Rowling to oczywiście efekt komercyjnej popularności wszystkich projektów związanych z czarodziejskim światem wykreowanym przez nią – książkowych, teatralnych i filmowych. Na szacowane
zarobki pisarki złożyły się także udziały w przychodach ze sprzedaży biletów na przedstawienia w londyńskim Palace Theatre na adaptację sztuki
„Harry Potter i Przeklęte Dziecko”.
Kolejnym elementem finansowej układanki ponownie czyniącej Rowling najlepiej zarabiającą pisarką na świecie był kinowy sukces ekranizacji kolejnej jej książki „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”. Globalne przychody produkcji stanowiącej prequel sagi o Harrym Potterze
wyniosły ponad 800 mln dolarów, a część z nich trafiało na konto pisarki. Wszystko to sprawia, że według szacunków magazynu „Forbes”,
w minionym roku Rowling zarabiała średnio ponad 180 dolarów na
minutę.

Cyfrowe sprzeczności
Minęło właśnie 10 lat od momentu, w którym Amazon zaprezentował światu czytnik Kindle, zarazem przekonując „wielką szóstkę” amerykańskiego
rynku wydawniczego do podpisania umów, które na długo ukształtowały
rynek sprzedaży wydań elektronicznych.
Przed 2010 rokiem wielu obserwatorom branży wydawniczej wydawało
się, że rozpętana w ten sposób „cyfrowa rewolucja” doprowadzi do „śmierci
książki”. Wielu obserwatorów rynku zahipnotyzowanych skokowym, trzycyfrowym tempem rozwoju, najpierw amerykańskiego, a następnie także
brytyjskiego rynku e-booków, uznało, że przeistoczenie się tego zjawiska,
z równym natężeniem, w tendencję globalną, będzie tylko kwestią – stosunkowo niedługiego – czasu.
Jednak, jak to często bywa, rzeczywistość okazała się znacznie bardziej
skomplikowana. Według danych firmy Nielsen, sprzedaż książek elektronicznych w Stanach Zjednoczonych między 2015 a 2016 rokiem spadła
o blisko 16 proc. W tym samym czasie wartość sprzedaży publikacji drukowanych wzrosła o 3,3 proc. Po raz pierwszy od kilku lat wartość sprzedaży książek w twardej oprawie była wyższa niż e-wydań. Zresztą podobne
zależności odnotowano również na rynku brytyjskim.
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Drugie miejsce w rankingu zajął James Patterson i jego „fabryka bestsellerów”, jednak zarobki uzupełniającego podium Jeffa Kinney’a dzieli od
prowadzącej dwójki prawdziwa finansowa przepaść.
W pierwszej piątce zestawienia znaleźli się jego stali bywalcy – Dan Brown
i Stephen King. Do tego grona swobodnie zaliczyć można również autorów
takich jak John Grisham, Nora Robert i Danielle Steel, a od kilku lat również
jeden z czołowych autorów gatunku Young Adults, Rick Riordan.
W porównaniu z rankingami publikowanymi na przestrzeni ostatnich
kilku lat, w tegorocznej odsłonie zabrakło natomiast pisarzy takich jak
George R.R. Martin, John Green czy Veronica Roth.

Sprzedaż e-książek w USA (2010-2016)
Łączna sprzedaż e-booków
(mln USD)
Łączna sprzedaż e-booków
na rynku otwartym (mln USD)
Wzrost przychodów z e-booków
w stosunku
do roku poprzedniego

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

110

2450

3410

3420

3370

−

−

–

–

–

1511

1582

1312

1313

199%

123%

44%

0,7%

4,7%

−9,5%

−16%

Źródło: „The Business of Books 2017: It’s all about the consumers. White paper”, Franfurter Buchmesse, Frankfurt 2017.

175

Rynek książki w Polsce 2017

Co ciekawe, na rynkach zachodnich wzrost sprzedaży książek drukowanych zaczyna stopniowo przekładać się także na zjawisko stopniowego
odradzania się również niezależnego księgarstwa, które jako trwały segment rynku zostało „skreślone” przed kilkoma laty.
Rzeczywiście format cyfrowy jak dotąd nie zastąpił druku. Zamiast tego,
na większości rynków anglojęzycznych, wytworzyła się sytuacja, w której
również w zależności od gatunku publikacji, wydania cyfrowe odpowiadają za 15-20 proc. realizowanych przychodów ze sprzedaży.
Co więcej, w przypadku wielu gatunków beletrystycznych typu fiction,
w tym literatury kryminalnej, romansów i fantastyki, konsumenci treści
coraz chętniej pobierają je i czytają bądź słuchają za pośrednictwem swoich
urządzeń mobilnych. Progress ten dotyczy zwłaszcza książek w formacie
audio. Przykładowo, jeszcze osiem lub dziesięć lat temu czołowi amerykańscy wydawcy beletrystyki niezwykle rzadko decydowali się na realizację audiobooka jednocześnie z wydaniem drukowanym.
Obecnie standardem jest wprowadzanie na rynek – w momencie premiery – wersji drukowanej, elektronicznej – minimum w dwóch formatach,
czyli Mobi i ePub, a także wersji audio dostępnej online.
Wartość rynku książki audio w ujęciu globalnym szacowana jest na
3,5 mld dolarów. W 2016 roku połowę tej kwoty wygenerował rynek amerykański, który każdego roku rośnie w tym obszarze o ok. 20 proc. Z danych American Audio Publishers Association wynika z kolei, że ponad
połowa Amerykanów słucha audiobooków online, a 57 proc. tej grupy wykorzystuje w tym celu smartfony.
Okazuje się również, że czytelnicy konsumujący książki elektroniczne
w sposób legalny, niekoniecznie je kupują. Jak wynika z danych platformy
Overdrive, która zarządza systemem wypożyczeń książek cyfrowych w bibliotekach i szkołach, w 2016 roku na rynku amerykańskim odnotowano ponad
200 mln wypożyczeń e-wydań, a więc o 21 proc. więcej niż w 2015 roku.

Europa kontynentalna
Wielu aktorów, wielu segmentów, wiele innej publiczności… tak można
określić sytuację rynku książek elektronicznych w kontynentalnej części
Europy. Zresztą przykład polskiego rynku wydaje się tu bardzo charakterystyczny i oddaje specyfikę tego super regionu.
Większość dostępnych raportów dotyczących rozwoju rynków e-książek
oparta jest na analizie i porównaniu udziału e-wydań w wartości całego
rynku i porównaniach do przychodów generowanych ze sprzedaży książek
tradycyjnych. Jednak takie podejście podkreśla olbrzymie dysproporcje,
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jakie występują w tym zakresie na omawianym obszarze w porównaniu
z rynkiem amerykańskim czy brytyjskim.
Przykładowo w Niemczech, w pierwszym kwartale 2017 roku, sprzedaż
e-książek stanowiła 5,6 proc. ogólnego przychodu, podczas gdy rok wcześniej było to 5,4 proc. Jednocześnie sama wartość sprzedaży wydań cyfrowych zanotowała 3-proc. spadek w stosunku rok do roku.
W Hiszpanii analogiczny udział e-booków wyniósł 6 proc., a w Holandii było to 6,6 proc. w czwartym kwartale 2016 roku.
W przypadku rynku francuskiego kwestia rynku e-książek analizowana jest na kilka sposobów. Stąd dane dotyczące udziału książek cyfrowych
na poziomie 3,2 proc. całego obrotu ze sprzedaży książek, przy jednoczesnym udziale sprzedaży produktów cyfrowych (w tym również płyt CD
i komercyjnych systemów informacji) na poziomie 6,5 proc. ogólnych przychodów branży.
Tu wracamy do problemu sygnalizowanego już w naszych analizach globalnego rynku książki w poprzednich latach. Dane z różnych krajowych
rynków często jest bardzo ciężko porównywać z uwagi na ich charakterystykę, sposób zbierania i prezentacji w oryginalnych źródłach.
Jednak jeszcze ważniejszy wydaje się fakt, że obecnie e-booki w największym stopniu funkcjonują w rynkowych niszach, służą określonym celom,
muszą także odpowiadać konkretnym wymaganiom konsumentów treści,
takim jak dostępność czy cena.
Przegląd globalnych trendów wskazuje na przykład, że w wersji cyfrowej czytelnicy znacznie częściej wybierają literaturę fiction niż non fiction.
Z drugiej strony fakt, że cyfrowe mangi królują obecnie na ekranach urządzeń mobilnych Japończyków powoduje, iż wydawcy z całego świata coraz
większe nadzieje wiążą z rozwojem elektronicznych wydań komiksów.
Rynek książki elektronicznej rozwija się w co najmniej dwóch modelach.
Jeden zakłada sprzedaż o charakterze transakcyjnym, przy średniej cenie
w wysokości 5 euro, a drugi obejmuje dystrybucję na zasadzie subskrypcji
w cenach między 10 a 13 euro.
Przykładowo Niemcy są rynkiem wysokich cen e-książek. Od momentu
wprowadzenia e-wydań do rynkowego mainstreamu, wydawcy wiele uwagi
i sił poświęcili na to, aby cena edycji cyfrowej była niższa od wydania drukowanego maksymalnie o 20-25 proc.
Porównanie wolumenu i przychodów ze sprzedaży sprawia, że obie strategie (dużej liczby sprzedanych egz. po niskiej cenie oraz małych nakładów
po wysokiej cenie) wydają się opłacalne ekonomicznie. Jednak wyzwaniem
na przyszłość dla rynku będzie utrzymanie wysokich cen.
Na większości rynków cena jest głównym narzędziem służącym promocji premierowej oferty. Wysokie rabaty na część oferty mają również
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przyciągać klientów do tytułów sprzedawanych już w znacznie wyższych
cenach. Co więcej, w wielu krajach Europy kontynentalnej, w której obowiązuje stała cena książki, rynek zgłasza coraz większą chęć i potrzebę wyłączenia e-wydań spod tych regulacji. Na przeciw tym głosom z rynku coraz częściej stara się wychodzić Amazon, organizujący akcje promocyjne,
których charakter nie wychodzi jednak poza obszar objęty regulacją.
Przykładem rynku, na którym cena e-książki nie odgrywa największej
roli dla jego rozwoju jest Holandia. Firma Centraal Boekhuis, która jest
największym dystrybutorem publikacji cyfrowych w tym kraju, odnotowała w 2016 roku solidne dwucyfrowe wzrosty zarówno odnośnie wolumenu zrealizowanej sprzedaży – o 16 proc., jak i wygenerowanego przychodu – o 13 proc.
Firma pracuje w oparciu o ofertę podzieloną na kilka segmentów „cenowych”, np. e-książki w cenie 3-5 euro oraz 10-15 euro i każdy z nich rozwija
z równą pieczołowitością.
Ogólnoświatowa tendencja na rynku e-booków powoduje, że wydawcy
i dystrybutorzy starają się nie generować „górki” sprzedażowej pod koniec
roku, aby nie konkurować z ofertą drukowaną. Sezon na e-booki przypada
zatem na okres wakacyjny, a wzrosty sprzedaży notuje się przede wszystkim w lipcu i sierpniu.
Dystrybucję e-książek w poszczególnych krajach charakteryzuje znacząca różnorodność. Wszędzie tam gdzie jest obecny, Amazon zajmuje pozycję
lidera. Firma właściwie zmonopolizowała sprzedaż e-książek w Wielkiej
Brytanii, ma także silną pozycję w Niemczech, gdzie konkuruje z lokalnym rywalem, czyli firmą Tolino. W Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej silną
pozycją cieszy się, należący do Apple, iBook Store.

Rozdział czwarty

Ranking
wydawnictw

Ranking wydawnictw

W tabeli na następnych stronach przedstawiamy największe wydawnictwa
w Polsce pod względem wielkości sprzedaży (o przychodach w 2016 roku
powyżej 2 mln zł). Zamieszczamy informacje o firmach, które odpowiedziały na ankiety rozsyłane kilkakrotnie w 2017 roku lub do zamknięcia
tego wydania rocznika, złożyły sprawozdania za 2016 rok w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Łącznie ankiety rozesłano do blisko 300 firm.
Poniższe zestawienie nie jest oczywiście kompletne. Każdego roku brakuje w nim kilkudziesięciu znaczących edytorów. Są wśród nich przedsiębiorstwa, 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.
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): Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Operon, Gofin, Forum, Egmont Polska, Tarsago Polska, LektorKlett, Pascal,
Stentor, Demart, Multico, Edycja św. Pawła, Czelej, Grupa Mag, Adam
Marszałek, Greg, Didasko, Fabryka Słów, Rea, RM, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Pallottinum, Księgarnia św. Jacka, Jaguar, Videograf, Unimex, Galeria Książki, Drzewo Babel, ExpressMap, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Akapit Press, Medipage, Daunpol, 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).
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 2016 roku, który często jest niższy od całkowitego przychodu
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uzyskanego przez daną firmę. Wielu wydawców prowadzi działalność
uboczną (publikuje czasopisma, kalendarze, świadczy usługi składu, wydaje publikacje na zlecenie, trudni się wynajmem lokali, czy też prowadzi
sprzedaż internetową lub stacjonarną oferty innych wydawnictw). 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.
Niestety 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 itd. 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 przedsiębiorstwa.

Wzrost/spadek
przychodów

Liczba wydanych
tytułów

Liczba pierwszych
wydań

Łączny nakład

Sprzedaż

Kapitały własne
w mln zł

%

egz

egz

mln
egz

egz

mln zł mln zł osoby

Liczba zatrudnionych

Przychód ze sprzedaży
książek w 2015 r.
mln zł

Zysk netto e mln zł

Przychód ze sprzedaży
książek w 2016 r.

Nazwa firmy

Pozycja w 2015

Pozycja w 2016
1

mln zł
1

Nowa Era

264,99

286,68

– 7,6

bd

570

bd

bd

74,43

45,62

bd

2

2

Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne*

230,02

255,03

– 10

bd

bd

bd

bd

90,3

–
20,47

bd

3

3

Wolters Kluwer

212,17

215,26

– 1,4

444

243

0,58

0,39

28,48

6,48

345

4

4

Pearson

111,3

121,73

– 8,6

400

bd

bd

bd

bd

9,51

bd

5

Wydawnictwo
Olesiejuk

96

90

6,6

1600

1000

16

bd

bd

bd

13

6

6

Grupa MAC

92,96

86,47

7,5

bd

bd

bd

bd

83,7

9,51

189

7

–

SIW Znak

87,45

79,95

9

480

274

bd

3,51

58,26

4,8

132

8

7

Ameet

84,36

67,48

25

bd

bd

bd

bd

19,48

4,61

bd

9

9

C.H. Beck

61,06

54,06

13

480

bd

bd

bd

87

8,75

145

5

10

11 Wiedza i Praktyka

43,9

42,49

3,3

1260

bd

bd

bd

11

6,98

115

11

10 Macmillan Polska

41,3

53,14

–22,6

bd

bd

bd

bd

bd

bd

77

12

12 Prószyński Media

38,41

37,6

2

bd

bd

bd

bd

21,9

4,5

66

13

8

Grupa Wydawnicza
Foksal

35,17

58

– 39

935

513

bd

bd

33,4

–37,46

bd

WAM

60

14

–

32,14

bd

–

459

218

3,51

3,52

18,63

23,17

15

30 Media Rodzina

29,91

12,55

138

232

73

2,05

1,86

bd

bd

25

16

14 Grupa Helion

29,41

27,3

7,7

389

377

bd

bd

bd

bd

bd

17

15

18

16 Muza

19

19

Wydawnictwo
Literackie
PWN Wydawnictwo
Szkolne

27,8

26,42

5,2

181

152

2,08

1,63

0,4

17,67

43

27,65

26,32

5

428

152

2,09

bd

25,27

1,23

21

26,08

24,01

8,6

bd

bd

bd

bd

bd

4,2

bd

20

17 Nasza Księgarnia

26,02

25,97

0,2

173

100

bd

1,83

bd

bd

bd

21

25 Albatros

24,9

18,1

37,5

240

73

2,5

2,1

bd

bd

11

22

Wydawnictwo
21
Naukowe PWN

24,76

23,04

7,4

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

23

–

21,47

bd

–

182

119

1,62

2,1

bd

bd

11

24

24 Zysk i S-ka

21,4

19,4

10,3

bd

bd

bd

bd

12,44

3,61

bd

25

27 Świat Książki

20,64

15,87

30

275

143

2,15

2,24

13,57

3,77

14

26

23 Rebis

19,15

20,3

–5,6

291

123

1

0,9

21,36

bd

36

27

Ośrodek Doradztwa
26 i Doskonalenia
Kadr

18,76

17,84

5

107

27

0,08

0,06

bd

bd

52

Burda Książki

28

22 Bellona

17,08

20,95

–18,5

179

119

1,69

2,29

14,37

0,3

20

29

20 Czarna Owca

16,72

26,81

–37,6

137

82

1,25

1,04

16,24

7,89

16
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Liczba wydanych
tytułów

Liczba pierwszych
wydań

Łączny nakład

Sprzedaż

Kapitały własne
w mln zł

%

egz

egz

mln
egz

egz

mln zł mln zł osoby

15,74

14,11

11,5

bd

bd

bd

bd

bd

2,14

bd
24

31

18 Sonia Draga

15,17

25,4

–40,2

142

94

1

1,1

bd

24,84

32

31 Insignis Media

10,87

10,5

3,5

133

34

0,65

0,66

2,08

5,38

4

33

34 Amber

9,9

8,4

17,7

280

bd

0,87

0,8

bd

0,53

12

34

42 Marginesy

8,41

3,48

141,6

57

57

bd

bd

2,17

1,39

10

35

38

7,35

5,8

26,7

214

123

0,6

0,5

bd

bd

22

36

37 Arkady

5,76

6,08

–5,2

89

42

0,27

bd

bd

0,1

12

5

5,5

–9

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Grupa Wydawnicza
Harmonia

37

–

Oficyna Edukacyjna
Krzysztof Pazdro

38

–

Novae Res

4,3

3,95

8,8

190

190

0,25

0,2

1,6

1,6

7

–

Wydawnictwo
Kobiece

4,18

–

–

113

86

0,29

0,21

bd

bd

11

40

–

Studio Emka

2,9

3,03

–4,5

47

21

bd

bd

bd

bd

5

41

43 MT Biznes

2,22

3,34

–33,5

108

94

0,19

bd

0,22

2,43

7

42

–

Smak Słowa

2,21

1,55

42,5

34

24

0,13

0,12

bd

bd

4

43

–

Wydawnictwo
Krytyki Politycznej

2,04

1,12

82

43

31

0,11

0,06

bd

bd

15

44

44 Iskry

2,01

2,75

–26,9

47

18

0,14

0,1

0,01

2,69

6

39

* Skonsolidowany wynik WSiP S.A. oraz Wydawnictwa Zielona Sowa Sp. z o.o.
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PZWL
29 Wydawnictwo
Lekarskie
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02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 146 d
tel. (22) 570 25 80, infolinia 801 88 10 10
www.nowaera.pl, e-mail nowaera@nowaera.pl
Przychody ze sprzedaży produktów wydawnictwa Nowa Era w 2016 roku
wyniosły 264,99 mln zł, wobec 286,68 mln zł rok wcześniej, notując spadek o 7,6 proc. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 45,62 mln zł
(60,64 mln zł w 2015 roku).
Kapitały własne firmy na koniec 2015 roku wynosiły 74,43 mln zł, wobec
141,52 mln zł w 2014 roku, co jest wynikiem wypłacenia przez spółkę dywidendy w wysokości 55 mln zł. Na koniec 2016 roku kapitały firmy utrzymały się na niemal identycznym poziomie 74,4 mln zł, co oznacza, że firma
po raz kolejny wypłaciła swojemu właścicielowi solidną dywidendę.
Firmie udaje się utrzymać pozycję lidera rynku wydawnictw książkowych w Polsce, po raz kolejny wyprzedzając swojego największego konkurenta z segmentu publikacji edukacyjnych, czyli Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, a także oficynę Wolters Kluwer, największego wydawcę
oferty fachowej.
Zmiany na rynku wymuszają na wydawnictwie zmiany w dynamice produkcji, stąd postępujący spadek liczby nowych tytułów dostępnych w ofercie
– w 2016 roku było ich 570, wobec 608 w 2015 roku i 685 w 2014 roku.
Dzięki przygotowaniu dla szkół kompleksowej, elastycznej oferty obejmującej podręczniki i materiały ćwiczeniowe, i skutecznej implementacji
strategii sprzedaży, Nowa Era osiągnęła zakładane na lata 2015-2016 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 Ministerstwa
Edukacji Narodowej, jak również w szkołach ponadgimnazjalnych – na
rynku otwartym.
Było to możliwe dzięki kilku inwestycjom, w tym przejęciom oferty
rynkowych konkurentów. Na początku 2015 roku Nowa Era przejęła od
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Wydawnictwa Szkolnego PWN ofertę oraz autorskie prawa majątkowe do
przedmiotów ogólnych. Wcześniej, 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.
Następnym krokiem było uzupełnienie oferty o szeroki katalog tytułów czołowych dostawców publikacji do nauki języków obcych (Oxford
University Press, Macmillan, LektorKlett, Nowela, Hueber, Express Publishing, Hachette).
W latach 2015-2016 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 do sprzedaży wprowadzono pełną, liczącą 35 publikacji,
ofertę z serii „Teraz Matura”.
Był to również okres dostosowania oferty do wymogu wieloletniości podręczników stawianego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Największe
zmiany zostały wprowadzone w materiałach do języka polskiego i języków
obcych, gdzie nowe reguły dopuszczenia do użytku szkolnego wiązały się
z koniecznością opracowania nowej formuły ćwiczeń językowych.
W ofercie wydawnictwa znajdują się również produkty skierowane do
kadry szkolnej: nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.
Wydawnictwo prowadzi portal Dlanauczyciela.pl, w którym udostępniane są: materiały dydaktyczne, wyszukiwarka numerów dopuszczonych
podręczników, materiały diagnostyczne. W jego zasobach dostępnych jest
ok. 30 tys. pomocy dydaktycznych. Konsekwentnie rozwijana jest oferta
diagnostyczna dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, sprofilowana pod kątem różnych etapów edukacji.
Na ofertę przeznaczoną dla dyrektorów składają się m.in. produkty do
zarządzania szkołą firmy Vulcan, webinaria, a w okresie wdrażania reformy szkolnictwa z 2017 roku wydawnictwo przygotowało magazyn dla dyrektorów szkół „Przewodnik po reformie 2017”.
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Na przestrzeni ostatniej dekady jedną z kluczowych inwestycji w nowoczesną edukację był 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.
Nowością 2017 roku były natomiast multiteki, czyli biblioteka multimedialnych zasobów dla klasy 7, które można pogrupować zgodnie z konspektem lekcji. Oficyna przygotowała multiteki do języka polskiego, historii,
biologii, chemii, geografii, fizyki i plastyki.
Ofertę podręczników drukowanych dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum Nowa Era uzupełnia ponadto bogatym wyborem e-booków
– podręczników elektronicznych, w których treści z podręczników papierowych obudowano atrakcyjnymi formami prezentacji multimedialnej.
Każdego roku oficyna poszerza ją o minimum 20 kolejnych publikacji cyfrowych.
W tym samym okresie Nowa Era uruchomiła aplikację webową Rebel.to
(na platformę IOS i Android) przeznaczoną dla nauczycieli oraz uczniów
gimnazjów. W aplikacji dostępne są interaktywne ćwiczenia do 10 przedmiotów egzaminacyjnych, skorelowane z najważniejszymi seriami oficyny.
Po rejestracji 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. gimnazjalistów4.
Nowa Era jest również wydawcą czasopisma „Świerszczyk”, tytułu prasowego 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 tego samego roku magazyn otrzymał nagrodę Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnie upowszechnianie ambitnej kultury dla dzieci.
Na początku 2017 roku „Świerszczyk” został wyróżniony w prestiżowym konkursie „Świat przyjazny dziecku”, organizowanym przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka. Celem konkursu jest pomoc rodzicom i opiekunom
w wyborze zabawek, miejsc, książek oraz usług, które mają najlepszy wpływ
4. „Rebel.to”, „Biblioteka Analiz” nr 5-6/2016.
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na szeroko pojęty rozwój najmłodszych. Nagrody w konkursie przyznawane
są produktom dedykowanym dzieciom w wieku do lat 145. Kapituła konkursu przyznała czasopismu nagrodę główną w kategorii „kultura”. Sukces „Świerszczyka” tworzy starannie dobrana kompozycja talentu twórców,
doświadczenia redaktorów i pedagogów, nowoczesnego myślenia o edukacji
i poczucia humoru. Nagroda przyznana nam przez KOPD cieszy tym bardziej, że od początku naszą misją jest upowszechnianie ambitnej kultury dla
dzieci. Bo jak mawia Świerszczyk, Bajetan Hops (główny bohater magazynu
– przyp. red.), czytanie dobrze działa na rozum i chroni od kataru – twierdzi
redaktor naczelna pisma, Małgorzata Węgrzecka6.
W portfolio wydawniczym Nowej Ery znajduje się również dwujęzyczny magazyn edukacyjny dla dzieci i młodzieży „National Geographic Odkrywca”. Nowa Era jest ponadto właścicielem serwisu Langzie, internetowej wyszukiwarki kursów językowych.
Tradycyjnie ponad 95 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
zmieniła 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 związku z przesunięciem akcentów w polityce handlowej i większym
zaangażowaniem w realizację zamówień, w 2014 roku firma dokonała konsolidacji własnego zaplecza logistycznego, zwiększając wykorzystywaną
powierzchnię magazynową w Segro Business Park Warsaw w Ożarowie
Mazowieckim do 7000 mkw.
Wydawnictwo podejmuje również wiele inicjatyw społecznych7. Aktywnie włącza się w kampanię społeczną „Zaczytane Biblioteki”, której celem
jest zbieranie książek dla szpitalnych oddziałów dziecięcych. W 2016 roku
oficyna zebrała 16 kartonów książek dla maluchów, średniaków i nastolatków. Nowa Era honoruje Kartę Dużej Rodziny, posiadacze karty otrzymują 15 proc. rabaty na produkcję wydawniczą oficyny. W 2016 roku firma
5. Za: „Magazyn dla dzieci »Świerszczyk« wyróżniony przez Komitet Ochrony Praw Dziecka”, www.nowaera.pl z dn. 17 lutego 2017.

6. Ibidem.
7. Poniższe dane pochodzą z opracowania „Odpowiedzialność społeczna Nowej Ery. Raport

2016”, za: http://www.nowaera.pl/o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna/raport-odpowiedzialnoscspoleczna-nowej-ery
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zrealizowała ponad 5500 zamówień, w ramach których rodziny zakupiły
więcej niż 17,5 tys. podręczników i publikacji edukacyjnych.
We współpracy z innymi oficynami edukacyjnymi bierze udział w programie „Tornister pełen uśmiechów”. W 2016 roku przekazała ponad
3000 podręczników do 12 diecezji Caritas w całej Polsce.
Od 2013 roku Nowa Era jest także aktywnym członkiem Koalicji Prezesi-wolontariusze, która ma na celu szerzenie idei wolontariatu i propagowanie społecznej odpowiedzialności wśród liderów biznesu. Dzięki prezentowaniu postaw prospołecznych, przekazywaniu swojej wiedzy i doświadczenia menedżerowie wysokiego szczebla działający w koalicji stają
się aktywnymi uczestnikami procesu poszukiwania rozwiązań najbardziej
palących problemów społecznych w Polsce. Zrozumienie ogromnego znaczenia działań społecznej odpowiedzialności biznesu i faktyczne ich wdrożenie
wymagają dojrzałości. To obszar, w którym wszyscy powinniśmy współpracować, wykorzystując wiedzę i doświadczenie, czyli to, co uzyskaliśmy,
działając w różnych sektorach przez lata. Dotyczy to rządu, biznesu, organizacji pozarządowych i wszystkich podmiotów działających na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego. Tylko współpracując, mamy realną szansę
wywarcia pozytywnego wpływu na otoczenie, wypracowania nowych standardów i synergię naszych dzieci – twierdzi Magdalena Duszyńska-Walczak, prezes Nowej Ery8.

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.
8. Za: http://www.nowaera.pl/o-nas
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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.

na świecie
Grupa wydawnicza Sanoma Corporation (wcześniej działająca jako Sanoma WSOY), z siedzibą główną w Finlandii, notowana jest na 39. miejscu
wśród największych światowych wydawnictw za 2017 rok, z przychodem
w wysokości 299 mln dolarów. 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. Publikuje
książki, czasopisma, prowadzi wielomedialne projekty internetowe.
Nowa Era – najważniejsze dane
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* Od 2007 roku konsolidowane przychody grupy kapitałowej
** Według średnich kursów walut NBP dla poszczególnych lat
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Nowoczesne e-rozwiązania
dla uczniów i nauczycieli

Rynek książki w Polsce 2017

198

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP)
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96
tel. 22 36 83 801, infolinia 801 220 555
www.wsip.pl, e-mail wsip@wsip.com.pl
W 2016 roku skonsolidowane przychody Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych wyniosły 230,02 mln wobec 255,03 mln zł, notując
spadek o 10 proc. Grupa zakończyła rok ze stratą netto w wysokości
20,47 mln zł.
Należy pamiętać, że prezentowane przychody WSiP mają charakter
skonsolidowany − w obszarze wydawniczym dotyczą bowiem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Wydawnictwa Zielona Sowa.
Ogólne przychody WSiP S.A. ze sprzedaży w 2016 roku wyniosły
194,37 mln wobec 222,60 mln zł w 2015 roku. Rentowność na sprzedaży
brutto spadła z 67,7 proc. w 2015 do 58,9 proc. w 2016 roku. Powyższa dynamika to efekt konieczności przebudowy portfela produktowego wynikającego z konieczności odpowiedzi na reformę szkolnictwa z 2017 roku.
Spółka dominująca zanotowała stratę netto w wysokości 22,88 mln zł,
podczas gdy poprzedni rok zakończył się zyskiem netto w wysokości
4,96 mln zł. Kapitał własny na koniec 2016 roku wyniósł 90,31 mln zł
i w stosunku do końca 2015 roku spadł o 6,45 mln zł, przede wszystkim
w wyniku straty netto osiągniętej w 2016 roku, skompensowanej w części
przez podniesienie kapitału podstawowego przez głównego akcjonariusza
o kwotę 16,5 mln zł.
WSiP, obok Nowej Ery, to jedyny z wydawców podręcznikowych dysponujących kompletną ofertą do wszystkich etapów edukacji ogólnej. Pozostaje w czołówce dostawców oferty podręcznikowej do poszczególnych
etapów edukacji ogólnej.
Wśród najważniejszych zmian w działalności firmy w 2016 roku należy
wymienić zmianę prowadzonej działalności ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, a zwłaszcza 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
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oraz uprawnienia do przeprowadzania egzaminów we wszystkich oddziałach szkoły.
Przejęcie Profi-Lingua pozwoliło WSiP sfinalizować kolejny etap transformacji z wydawcy podręczników tradycyjnych, w dostawcę nowoczesnych produktów, serwisów i usług edukacyjnych9. 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 intensywnie rozwijany 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 Garlicki10.
Zmiany organizacyjne przyniosły także efekty personalne. Kierownictwo nad wspomnianym Pionem Rynku Otwartego objęła Katarzyna Barczyńska, wieloletnia szefowa środkowoeuropejskiego oddziału koncernu
Pearson.
W 2017 roku WSiP kontynuowały zwiększanie własnych kompetencji w obszarze nauczania języków obcych. Było to możliwe dzięki przejęciu, w połowie roku, sieci szkół językowych Empik School. W momencie finalizacji transakcji Empik School posiadał 29 szkół stacjonarnych,
w których rocznie uczyło się około 20 tys. osób. Zajęcia prowadzone są
w oparciu o autorską metodę nauczania języka – The Insell Method. Doświadczenia ostatnich lat udowodniły, że preferowany model nauczania
języków oparty jest o tzw. blended learning approach, pozwalający na łączenie rozwiązań cyfrowych z zajęciami prowadzonymi przez lektorów.
Bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz interakcja z grupą są szczególnie ważne dla osób podnoszących swoje umiejętności językowe. A to
9. „Nowa struktura WSiP”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 27 kwietnia 2016.
10. Ibidem.
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właśnie oferują szkoły Profi-Lingua oraz Empik School, które mamy obecnie w portfolio – referuje Katarzyna Barczyńska11.
Po zmianach strukturalnych z 2016 roku 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 (ORKE), 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,
diagnoza i ocenianie)12. Ponadto w katalogu szkoleń znalazł się pakiet edukacyjny „Kariera na Maksa” wspierający nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w doradztwie zawodowym dla uczniów. Uruchomiono 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.
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.
W połowie 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.
Od 2013 roku WSiP umacniały 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 zakresu kształcenia
11. Za: „Sieć szkół językowych Empik School zmienia właściciela”, https://www.wsip.pl/
aktualnosci/siec-szkol-jezykowych-empik-school-zmienia-wlasciciela/

12. „WSiP stawia na szkolenia”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 23 marca 2016 r.
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zawodowego, zwiększając własną ofertę do 260 tytułów – materiałów
dydaktycznych do 33 najbardziej pożądanych przez rynek zawodów.
W 2015 roku, poza zwiększoną wcześniej 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 latach 2015-2016 obrót na ofercie zawodowej
jeszcze osiągał poziom 20-32 mln zł.
Równolegle z przeprowadzanymi akwizycjami WSiP dbały także o rozwój o charakterze organicznym. W 2014 roku 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 WSiP13. Była to kolejna
inicjatywa w obszarze pozaszkolnych pomocy edukacyjnych.
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.
Kolejnym obszarem, w którym – na przestrzeni bieżącej dekady – WSiP
konsekwentnie wzmacniały pozycję, jest segment publikacji do nauki języków obcych. W największym stopniu dotyczy konsekwentnie 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 zwiększenia
i przyszłej dywersyfikacji przychodów.
13. „Zdasz.to od WSiP”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 22 sierpnia 2014.
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Ostatnie lata to także intensywny rozwój kompetencji i oferty elektronicznej. Proces ten koncentruje się 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. Pod koniec 2016 roku
w zasobach platformy dostępnych było ponad 13 tys. zadań z przedmiotów
egzaminacyjnych, jak: język polski, matematyka, biologia, fizyka, chemia,
przyroda, historia i 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.
W zakresie dystrybucji swoich produktów WSiP współpracuje z grupą czołowych dystrybutorów, w której znaleźli się: Wikr, Ateneum, Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka, Super Siódemka, OSDW Azymut
i Polanglo.

Grupa kapitałowa
Na koniec 2016 roku w skład grupy kapitałowej wchodziły: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. (jednostka dominująca), WSiP Marketing
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Sp. z o.o. spółka komandytowa, Alfa Logis Sp. z. o.o., Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., Advent Libri Luxemburg Finance.
Proces budowy grupy kapitałowej rozpoczął się krótko po komercjalizacji firmy, która nastąpiła w 1998 roku. 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), uruchomiono program franczyzowy dla księgarń. W późniejszym okresie przejęto też wydawnictwa Zielona Sowa
i Book House, utworzono Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
oraz platformę dystrybucyjną Alfa Logis. 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 i Alfa
Logis – firma specjalizująca się przede wszystkim w usługach logistycznych
dla WSiP i podmiotów zewnętrznych.
Obok spółki dominującej najprężniej rozwijającym się podmiotem wydawniczym w ramach grupy jest oficyna Zielona Sowa, którą WSiP przejęły
w 2008 roku. 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. 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. W latach 2015-2016 firma zanotowała przychody ze sprzedaży
na poziomie kolejno 32,64 mln oraz 35,28 mln zł.
Z końcem 2016 roku wydawnictwo Zielona Sowa sfinalizowało również
proces zmiany operatora logistycznego, co wiązało się z przeniesieniem całości zapasów do nowego magazynu. Obecnie funkcję tę pełni firma Alfa
Logis – inna spółka z grupy kapitałowej WSiP.
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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 – trzy14. 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.
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 WSiP15).
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.
14. Ibidem.
15. „Raport roczny 1999”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
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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.
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.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – najważniejsze dane
Lata
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2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

155,7 163,3 190,2 191,3 225,0 226,6 247,4 252,2 243,8 255,0 230,0

Sprzedaż książek w mln USD

50,2

59,0

78,9

61,5

74,5

66,7

75,9

79,8

69,6

65,4

67,6

Zysk netto w mln zł

27,8

38,2

40,4

14,7

bd

–13,1

21,5

29,4

15,6

8,3

–20,4

Kapitały własne w mln zł

110,1

121,2

111,3

129,0

bd

63,3

84,8

114,5 130,2 138,5 90,31

Wydane tytuły

724

899

998

1070

2006

1673

2501

2476

1905

1750

bd

Pierwsze wydania

224

203

352

569

660

741

1549

1219

964

920

bd

Łączny nakład w mln egz.

16,0

19,8

22,6

26,3

27,9

28,0

bd

bd

27,0

26,1

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

15,9

17,3

20,1

20,0

20,8

21,0

bd

bd

bd

bd

bd

Pracownicy etatowi

271

260

250

375

356

395

336

404

295

210

bd

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. (22) 535 80 00, infolinia 801 04 45 45
www.wolterskluwer.pl, www.profinfo.pl
e-mail obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
W 2016 roku przychody ze sprzedaży firmy Wolters Kluwer Sp. z o.o. spadły o 1,4 proc., z 215,26 mln do 212,17 mln zł.
Dominujące znaczenie w przychodach firmy ma sprzedaż produktów
elektronicznych. W 2016 roku jej wartość osiągnęła poziom 160,54 mln
zł. W tym samym okresie przychody ze sprzedaży książek wyniosły
24,48 mln zł, z czego 598,5 tys. zł przypadło na e-booki.
Do sprzedaży trafiły 444 tytuły, w tym 243 pierwsze wydania. Ponadto
w 2016 roku firma wprowadziła do sprzedaży 376 pozycji w formacie elektronicznym (e-book).
Poziom wyprodukowanych nakładów sięgał 582 tys. egz., wobec 370 tys. egz.
w 2015 roku. Sprzedaż książek drukowanych w 2016 roku osiągnęła poziom
380 tys. egz., a wraz z publikacjami w plikach – ponad 390 tys.
W 2016 roku struktura sprzedaży oferty książkowej, według typów publikacji, prezentowała się w następujący sposób: poradniki (26,3 proc.),
komentarze (19,8 proc.), zbiory przepisów (16 proc.), podręczniki (9 proc.),
monografie (4 proc.). Na pozostałe rodzaje publikacji dostępnych w ofercie
przypadło 24 proc. zrealizowanych przychodów.
Firma zakończyła rok z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
6,84 mln zł. Kapitały własne spółki wzrosły do 28,48 mln zł.
Na koniec 2016 roku zatrudnienie w firmie spadło do 345 osób (z 450).
W ostatnich latach na wzrost przychodów Wolters Kluwer znaczny wpływ
miało m.in. połączenie, w 2015 roku, z wydawnictwem LexisNexis16.
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
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Wolters Kluwer Sp. z o.o.
(dawniej Polskie Wydawnictwa Profesjonalne)

16. „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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równocześnie Wolters Kluwer zbył na rzecz Reed Elsevier działalność wydawniczą w zakresie publikacji prawnych w Kanadzie.
Przez lata elektroniczne i drukowane 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), finanse (bankowość, ekonomia, inwestycje,
giełda, ochrona środowiska) oraz oświata (prawo oświatowe, zarządzanie
w oświacie). W katalogu można znaleźć również publikacje z zakresu: zarządzania nieruchomościami, psychologii, turystyki, a nawet pozycje związane z nauką języków obcych.
W ostatnim okresie firma stopniowo wycofywała się 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.
Na katalog publikacji książkowych składają się 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”, „Perso-
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nel 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 2016 roku w grupie publikacji książkowych o najwyższej sprzedaży
znalazły się: „Prawo karne. Zbiór przepisów PCV” (9,4 tys. egz.), „Zbiór cywilny PLUS Kodeks cywilny…” (6,5 tys. egz.), „Zbiór karny PLUS Kodeks
karny. Kodeks…” (5,3 tys. egz.), „Zbiór cywilny PLUS Kodeks cywilny…”
(5,1 tys. egz.) i „Zbiór cywilny PLUS Kodeks cywilny…” (4,5 tys. egz.).
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”
oraz internetowe serwisy informacji prawnej.
Natomiast 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.
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
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 ostatnich latach 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.
W 2016 roku największy udział w strukturze sprzedaży miały hurtownie
(39 proc.). Kolejne 29 proc. przypadło na call center, a 25 proc. sprzedaży
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wygenerowała dystrybucja internetowa. Na pozostałe formy sprzedaży
przypadło 7 proc.
Wydawnictwo prowadzi własną księgarnię internetową Profinfo.pl. Jej
zasoby oferują dostęp do 17 tys. publikacji m.in. 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.
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.
Obecnie prezesem zarządu Wolters Kluwer Sp. z o.o. jest Włodzimierz
Albin, od maja 2012 roku prezes Rady Polskiej Izby Książki.

ŚWIATOWY DOSTAWCA INFORMACJI PRAWNEJ
I NARZĘDZI DLA PROFESJONALISTÓW

Od książki do compliance.
Jak twórcy pierwszego
systemu informacji
prawnej łączą wiedzę
prawną z nowoczesną
technologią?

Compliance określane jest jako zarządzanie ryzykiem, zgodnością z prawem, a w instytucjach publicznych to kontrola zarządcza.
Podczas spotkań z klientami dowiaduję się, że
jest to jedna z najtrudniejszych dziedzin. Największy problem dla moich rozmówców stanowi
zgodność wewnętrznych procedur zarządzania
ryzykiem z przepisami prawa, które zmieniają
się bardzo szybko i w szerokim zakresie. Działy
prawne, które wspierają działy compliance, są
zbyt obciążone i przeznaczone do innych zadań.
Dodatkowo w firmach brakuje narzędzi informatycznych, które łączą w sobie zarządzanie
ryzykiem i zgodnością. Pracownicy firm i instytucji publicznych przyznają, że wypełniają dokumenty papierowe, przekazują je osobiście bądź
mailowo, a następnie osoby odpowiedzialne

przygotowują raporty i rejestry ryzyka ręcznie,
w Excelu. To zajmuje bardzo dużo czasu i nawet
jeśli ryzyko zostanie zgłoszone i udokumentowane, to czas potrzebny na przyjęcie zgłoszenia,
analizę ryzyk i niezgodności powoduje rozmycie
się problemu, a tym samym rozmycie się odpowiedzialności.
Wdrażanie systemu compliance lub kontroli zarządczej dzisiaj odbywa się indywidualnie dla
każdego klienta. Na początku poznajemy potrzeby, procesy oraz specyfikę każdej firmy i instytucji. To jak pisanie książki dla każdego czytelnika osobno.
Magda Matuszewska-Mikołajczyk
Dyrektor ds. rozwoju rynku governance,
risk & compliance

www.wolterskluwer.pl
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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 2016 roku koncern Wolters Kluwer zajął piątą pozycję, z przychodami w wysokości 3,38 mld dolarów17.
Wolters Kluwer Sp. z o.o. – najważniejsze dane
Lata

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł*

129,0 140,7

157,4

170,9 186,2 184,7 186,4 195,4 182,2 215,3 212,2

Sprzedaż książek w mln USD4**

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

17,2

38,9

43,1

47,2

52,1

45,6

44,7

1,0

–2,3

10,9

6,8

Kapitały własne w mln zł

26,0

29,8

51,9

55,9

60,9

8,8

62,4

6,7

17,1

28,0

28,5

Wydane tytuły

290

334

368

440

482

454

455

465

377

350

444

Pierwsze wydania

156

196

216

311

366

333

264

283

226

230

243

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

0,5

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

Pracownicy etatowi

302

319

325

297

278

281

355

397

446

450

345

62,4

* Od 2007 roku konsolidowane przychody grupy kapitałowej.
** Według średnich kursów walut NBP dla poszczególnych lat.

17. „The World’s 54 Largest Book Publishers, 2017”, za: https://www.publishersweekly.com/

pw/by-topic/international/international-book-news/article/74505-the-world-s-50-largestpublishers-2017.html
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01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8
tel. (22) 128 82 00, infolinia 801 504 664
www.pearson.pl, e-mail office@pearson.com
Przychody Pearson Central & Eastern Europe w 2016 roku spadły o 8,6 proc.,
ze 121,73 do 111,30 mln zł.
Pearson Central & Eastern Europe zarządza obecnie działalnością operacyjną koncernu na ponad 30 rynkach Europy Środkowej, Wschodniej
i Południowo-Wschodniej, ale także części Azji Centralnej.
Spadek przychodów dotyczy przede wszystkim rynku polskiego i jest
efektem kontynuacji wprowadzenia do szkół podręczników spełniających
warunek wieloletności. W efekcie w roku szkolnym 2016/2017 firma nie
prowadziła sprzedaży dla pierwszych i czwartych klas szkoły podstawowej
oraz pierwszej gimnazjalnej.
W 2016 roku ukazało się blisko 400 publikacji wobec 420 pozycji
w 2015 roku. Dalsze ograniczanie oferty to rezultat m.in. zmian na rynku
publikacji szkolnych wywołanych przez reformę z 2014 roku.
W 2016 roku firma zanotowała spadek zysku ze sprzedaży z 31,6 mln
do 25,02 mln zł. Wyniki finansowy firmy netto wyniósł 9,51 mln zł wobec
25,54 mln zł rok wcześniej.
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 i Uzbekistan.
W 2016 roku na polskim rynku firma zrealizowała przychód ze sprzedaży na poziomie ok. 60 mln zł, z czego na sprzedaż publikacji przypadło
niespełna 55 mln zł. Pozostała część przychodów przypada na różnego rodzaju rozwiązania nieksiążkowe, w tym usługi 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
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213

Rynek książki w Polsce 2017

międzynarodowych z poziomu K12, w języku angielskim amerykańskim lub
brytyjskim – wyjaśnia Marek Jakimowicz, członek zarządu18.
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 przedmiotów
w gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Katalog e-produktów
obejmuje: pakiety diagnostyczne, ofertę e-szkoleń, czy bogate e-zasoby
(bank pomysłów na scenariusze lekcji, słowniki i kursy językowe on-line,
gry edukacyjne), a także platformę edukacyjną Fronter.
Dystrybucja produktów marki Pearson w Polsce 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
18. Rozmowa z Markiem Jakimowiczem, członkiem zarządu Pearson Central & Eastern
Europe, „Biblioteka Analiz” nr 21/2016.
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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 Addisson-Wesley, następnie Addison-Wesley Longman, Longman, a 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 Jakimowicz20.
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, rozszerzając obszar operacyjnej działalności polskiej spółki.
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terminach, uwzględniając opóźnienia w rozliczeniach, których przecież nie
brakowało, nie było czymś atrakcyjnym, czym chcielibyśmy się obciążać –
tłumaczy Marek Jakimowicz19.
Od września 2015 roku w Krakowie działa Centrum Usług HR, które
świadczy usługi dla podmiotów z grupy kapitałowej. Na koniec 2016 roku
w Krakowie zatrudnionych było 37 pracowników – o 6 więcej niż na koniec poprzedniego roku.

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.

19. Ibidem.
20. Ibidem.
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W rankingu największych światowych wydawnictw za 2017 rok (a także
w latach poprzednich) Pearson zajmuje pierwsze miejsce z obrotem w wysokości 5,61 mld, wobec 6,62 mld USD21.
Pearson Central Europe – najważniejsze dane
Lata

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż publikacji w mln zł

51,9

54,9

78,7

82,9

86,1

93,3

96,9

94,4

134,6 121,7

111,3

Sprzedaż publikacji w mln USD

16,8

19,8

32,7

26,7

28,5

27,4

29,7

29,9

38,4

31,2

32,7

Wydane tytuły

320

394

520

511

523

617

626

310

450

420

400

Pierwsze wydania

22

83

210

148

109

317

229

30

144

bd

bd

Zysk netto w mln zł

3,5

6,0

bd

bd

bd

17,1

bd

bd

26,0

25,5

9,5

Kapitały własne w mln zł

1,5

14,0

bd

bd

bd

44,5

bd

bd

bd

75,2

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

2,1

2,2

4,2

4,0

4,0

4,0

4,6

3,8

5,4

5,0

4,5
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77

85

90

98

105

123

174

105

119

89

bd

21. Za: „The World's 54 Largest Publishers, 2017”; https://www.publishersweekly.com/
pw/by-topic/international/international-book-news/article/74505-the-world-s-50-largestpublishers-2017.html
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Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91
tel. (22) 733 50 00
www.wydawnictwoolesiejuk.pl, e-mail wydawnictwo@olesiejuk.pl
Przychody Wydawnictwa Olesiejuk w 2016 roku wzrosły o 6,6 proc., z 90
do 96 mln zł. W tym okresie opublikowano 1600 tytułów (1500 w 2015 roku), w tym ok. 1000 nowości. Łącznie wydrukowano ponad 16 mln egz.
publikacji, wobec 15 mln egz. w poprzednim roku.
O sile oferty Wydawnictwa Olesiejuk decyduje jej niezwykle zróżnicowany charakter. W katalogu dostępne są 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.
Ostatnie lata stoją pod znakiem szybkiego wzrostu udziału oferty własnej, reprezentującej niemal wszystkie eksplorowane przez firmę segmenty rynku i typy publikacji. Jednocześnie coraz aktywniej firma prowadzi
sprzedaż własnych licencji za granicę.
W 2016 roku udział książek z szerokiej kategorii „dla dzieci i młodzieży”
wynosił blisko 80 proc. Pozostałą część przychodów przyniosła sprzedaż
poradników, pozycji kulinarnych i słownikowych. Proporcje te potwierdzają dominację Wydawnictwa Olesiejuk w segmencie książek dla młodych czytelników.
Segmentem, który w ofercie Wydawnictwa Olesiejuk notuje najwyższą
dynamikę rozwoju, 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. Oficyna konsekwentnie rozbudowuje również ofertę publikacji popularnonaukowych z różnych dziedzin nauki i wiedzy o świecie,
rozwijających ciekawość najmłodszych czytelników.
W obszarze oferty młodzieżowej i dziecięcej od kilku lat systematycznie poszerzany jest katalog polskich autorów i grafików, w tym reprezentujących rodzimą klasykę tego gatunku. Ważne miejsce zajmują
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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 konsekwentnie wprowadza
na rynek kolejne bogato ilustrowane edycje 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”.
W 2014 roku rozpoczęto edycję serii ćwiczeń do nauczania zintegrowanego, zbieżną metodologicznie z bezpłatnym 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.
W dorobku wydawniczym Wydawnictwa Olesiejuk jest kilka bestsellerowych serii dla młodych czytelników. Do grupy tej należą m.in.: „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 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” i „Monitor Biznesu”.
Produkcję Wydawnictwa Olesiejuk doceniają również jego kontrahenci biznesowi. Przykładowo, pod koniec 2016 roku firma Mattel nagrodziła
Wydawnictwo Olesiejuk za „Najlepszą kolekcję Fisher-Price 2016”. Ożarowskie wydawnictwo w swojej ofercie na licencji Fisher-Price posiada:
kartonowe książeczki z rymowankami i ruchomymi elementami, kartonowe książeczki z układankami i kolorowankami, a także megakolorowanki dla dzieci.

swiatksiazki.pl
zamów i odbierz w księgarni

książki

e-booki

ﬁlmy

muzyka

multimedia

zabawki

nowości do -30%
odbiór w księgarni 0 zł
promocje i rabaty
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Oferta Wydawnictwa Olesiejuk z biegiem lat zyskuje coraz większe wsparcie promocyjne, a w efekcie również zainteresowanie mediów. Publikacje
z oferty oficyny omawiane są m.in. w popularnych programach telewizji
śniadaniowych, jak „Pytanie na śniadanie” (TVP 2) oraz trafiają do audycji promujących czytelnictwo książek wśród najmłodszych odbiorców, jak
„Czytanie przed spaniem” (TVP ABC).

Historia
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 2016 rok przekroczył
7,35 mln zł.
Wydawnictwo Olesiejuk – najważniejsze dane
2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł*

Lata

28,3

33,7

42,2

46,1

59,0

66,4

86,5

90,6

94,0

90,0

96,0

Sprzedaż książek w mln USD**

9,1

12,2

17,5

14,8

19,5

19,5

26,4

28,7

26,9

23,0

28,2

Zysk netto w mln zł

4,1

5,0

5,0

5,5

5,8

19,6

bd

bd

bd

bd

bd

Kapitały własne w mln zł

7,8

13,6

18,6

24,1

29,9

117,7

131,7

bd

bd

bd

bd

Wydane tytuły

566

761

1072

967

1100

1158

1565

1531

1400

1500

1600

Pierwsze wydania

416

488

813

537

620

652

958

842

800

950

1000

Łączny nakład w mln egz.

4,6

6,0

8,4

6,5

7,6

10,0

10,5

13,1

13,3

15,0

16,0

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

4,7

5,4

7,6

7,3

6,6

9,1

10,5

11,3

bd

bd

bd

4

23

23

23

23

12

12

12

13

13

13
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** Według średnich kursów walut NBP dla poszczególnych lat
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25-561 Kielce, ul. Witosa 76
tel. (41) 366 55 55
www.mac.pl, e-mail kontakt@mac.pl
Analiza dynamiki przychodów Grupy MAC w ostatnich latach wskazuje
na niższe dochody wynikające m.in. z wprowadzenia po 2014 roku przez
MEN darmowego podręcznika do klasy I-III szkoły podstawowej oraz finansowania z dotacji celowej resortu zakupów ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
W latach 2011-2013 przychody firmy wyniosły kolejno: 100,70 mln,
112,20 mln i 113,53 mln zł. W 2014 roku wartość sprzedaży osiągnęła
poziom 94,53 mln zł, notując blisko 15-proc. spadek. W kolejnym roku
przychody firmy ponownie spadły – tym razem o 9 proc., do poziomu
86,47 mln zł.
Działania podjęte m.in. w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej o nowe technologie i wyposażenie placówek oświatowych, jak i publikacje beletrystyczne dla dzieci spowodowały, że w kolejnym roku obrotowym przychody Grupy wzrosły o 7,5 proc., do 92,96 mln zł.
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 2016 rok to 9,51 mln zł, kapitały własne firmy sięgają 83,7 mln zł.
Na koniec 2015 roku zatrudnienie w Grupie wyniosło 189 osób, o sześć
mniej niż rok wcześniej, podczas gdy na koniec 2013 roku było to 218 osób.
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 dla edukacji pod
trzema markami: MAC Edukacja, MAC Dydaktyka i MAC Technologie.
Firma konsekwentnie rozwija ofertę poza segmentem stricte podręcznikowym (wydawnictwo MAC Edukacja), 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 i oprogramowanie multimedialne dla placówek oświatowych. W ofercie tej marki znalazła się w 2016 roku autorska tablica interaktywna MAC Tablica oraz robot do nauki programowania Photon.
Wydawnictwo MAC Edukacja jest liderem w edukacji przedszkolnej
w Polsce. Wśród najlepiej sprzedających się tytułów na potrzeby edukacji
przedszkolnej znajdują się „Kolorowy start z plusem” i „Odkrywam siebie”.
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Z tego ostatniego od 2014 roku z sukcesem korzysta prawie 300 tys. przedszkolaków w Polsce.
W 2017 wydawnictwo udostępniło nowy pakiet dla przedszkolaków do
nauki języka angielskiego „I love Boo”.
Jednym ze sztandarowych produktów wydawnictwa MAC Edukacja do
nauczania przedszkolnego jest pakiet edukacyjny „Pudło pomysłów” – zestaw publikacji, multimediów, gier planszowych i pomocy dydaktycznych,
który umiejętnie łączy edukację i zabawę oraz daje nauczycielowi duży wachlarz możliwości w kreowaniu zajęć w przedszkolu.
Rozwój wydawnictwa w segmencie wychowania przedszkolnego zyskał w 2017 roku jeszcze inny wymiar. Spółka zależna MAC Przedszkole Sp. z o.o. otworzyła pierwszą swoją placówkę przedszkolną „Zygzak”
w Kielcach. Przedszkole „Zygzak” wyróżnia się programem nauczania bogatym w innowacje. Dzieci korzystają na zajęciach z nowatorskich narzędzi
wspomagających naukę programowania – na przykład z robota edukacyjnego Photon, tablic i dywanów interaktywnych oraz drukarek 3D.
Grupa MAC wzmacnia także swoją pozycję w segmencie klas 4-8 szkoły
podstawowej. W bieżącym roku szkolnym wprowadziła do sprzedaży nową ofertę dla tego obszaru edukacyjnego. Złożyły się na nią podręczniki
i zeszyty ćwiczeń dostosowane do nowej podstawy programowej, do takich
przedmiotów, jak: język polski, matematyka, historia, przyroda, muzyka,
plastyka, technika czy informatyka.
W ramach strategii dywersyfikacji przychodów spółka stopniowo wkracza na nowe rynki związane z szeroko pojętą edukacją, m.in. poprzez aktywny rozwój oferty gier edukacyjnych oraz publikacji dla dzieci, w tym
książek beletrystycznych czy podróżniczych. Przykładem udanego rynkowego debiutu była seria „Podróżowniki”, uhonorowana przez „Magazyn
Literacki KSIĄŻKI” nagrodą Magellana w kategorii Wydarzenie roku 2015.
„Podróżowniki” to seria książek dla dzieci, stanowiących połączenie przewodnika i kreatywnego pamiętnika.
Poza edukacyjną ofertą skierowaną do młodszych czytelników, od
2015 roku do sprzedaży trafiło już kilkadziesiąt tytułów beletrystycznych
adresowanych do różnych grup wiekowych.
Od początku 2017 roku publikacje tego typu ukazują się pod marką wydawnictwa Dwukropek. W ciągu kilku miesięcy nakładem wydawnictw
MAC Edukacja i Dwukropek ukazało się łącznie blisko 60 książek beletrystycznych i aktywizujących rozwój odbiorców, w tym 20 z nich opublikowano pod nowym szyldem wydawniczym.
Do cieszących się największą popularnością publikacji należą, m.in.
„Stadiony Świata” (MAC Edukacja), seria „Podróżowniki” (MAC Edukacja), seria „Peter Nimble” (MAC Edukacja), seria „Zbrodnia Niezbyt
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Elegancka” (Dwukropek), „Wielcy Odkrywcy” (Dwukropek), „Mateusz
na tropie św. Graala” (Dwukropek), seria „Bawię się i Uczę” (MAC Edukacja).
W zakresie sprzedaży tej części oferty Grupa współpracuje z czołowymi sieciami dystrybucji książkowej, dzięki czemu oferta ta dostępna jest
w księgarniach, salonach prasy i książki na terenie całego kraju.
W obszarze działań promocyjnych wydawnictwa MAC Edukacja
i Dwukropek znalazła się m.in. aktywność na najważniejszych imprezach branżowych, w tym targach i kiermaszach książek (Warszawskie
Targi Książki i Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie) oraz festiwalach literackich (np. Zakopiański Festiwal Literatury, Festiwal Literatury Dla Dzieci).
W planach firmy znalazło się rozszerzenie oferty o kolejne typy publikacji dla dzieci, w tym tzw. picture booki.
Od 2014 roku wydawnictwo realizuje cykl nowatorskich wideo
e-konferencji, będących spotkaniami nauczycieli z ekspertami w internecie. W roku szkolnym 2016/17 zorganizowano trzeci sezon projektu
„E-konferencje MAC”, w którym dotychczas udział wzięli tacy eksperci ds. edukacji i rozwoju dzieci, jak: prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,
dr Aleksandra Piotrowska, dr hab. Małgorzata Żytko, Maria Rotkiel, Dorota
Krzywicka czy Jolanta Okuniewska. Według danych Grupy MAC w internetowych e-konferencjach wzięło dotychczas udział ok. 40 proc. wszystkich
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce.
Ponadto projekt został doceniony w trakcie Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji wyróżnieniem specjalnym przez czasopismo „Nowe
Horyzonty Edukacji”.
Od 2017 roku Grupa MAC S.A., jako właściciel marki MAC Technologie, jest wyłącznym dystrybutorem robota Photon dla edukacji w Polsce.
Robot został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce i jest produktem
spółki Photon Entertainment z Białegostoku. Wzbogacona wersja edukacyjna robota zawiera zestaw 30 scenariuszy zajęć, przygotowanych specjalnie
przez zespół wydawnictwa MAC Edukacja i pozwalających nauczycielom
realizować naukę programowania, która znalazła się w najnowszej podstawie programowej.
Wydawnictwo łączy tradycję z nowoczesnością w strategii sprzedaży,
rozwijając z sukcesem sektor e-commerce poprzez własną księgarnię internetową www.ksiegarnia-edukacyjna.pl.
Grupa MAC S.A. prowadzi również własną księgarnię stacjonarną o nazwie Wesoła Ciuchcia. W ofercie zlokalizowanego w centrum Kielc punktu sprzedaży znajdują się: podręczniki szkolne, publikacje dla nauczycieli,
literatura dla dzieci i młodzieży, gry i zabawki.
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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. W kolejnych latach przygotowano szereg przewodników metodycznych do nauczania początkowego,
zawierających propozycje scenariuszy lekcji 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
– 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. Następnie przejęto ofertę Pracowni Pedagogicznej i Wydawniczej w zakresie
nauczania początkowego i gimnazjum. W 2008 roku Adam Cyrański nabył
większościowy pakiet (60 proc.) udziałów w wydawnictwie MT Biznes.
Pod koniec 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 doszło do kolejnej, znaczącej zmiany wizerunkowej. Na okładkach publikacji wydawanych pod szyldem MAC Edukacja
i Juka-91 znalazło się nowe oznaczenie – Polski Wydawca od 1989 roku.
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”.

Bestsellery Dwukropka

Jonat ha n Au x i e r

Wydawnictwo Dwukropek, nowa marka Grupy MAC, to
najlepsza współczesna literatura tworzona z myślą
o dzieciach i młodzieży.
Pod szyldem uśmiechniętej buźki ukazują się najważniejsze
i najciekawsze serie wydawnicze.
Naszych czytelników zabieramy w świat pełen szalonych
przygód, dobrej zabawy i tajemniczych postaci.
Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej literatury!

www.dwukropek.com.pl
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Grupa MAC ma olbrzymie doświadczenie w zakresie realizacji projektów
finansowanych przez Unię Europejską. Firma była m.in. 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.
Ponadto, 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 wyniosła prawie 4,5 mln zł.
Wydawnictwo jest członkiem Polskiej Izby Książki i członkiem Prezydium Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK.
Grupa MAC S.A. – najważniejsze dane
Lata
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

43,5

44,7

58,7

69,9

83,5

96,8 100,7 112,2 113,5

94,5

86,5

92,9

Sprzedaż książek w mln USD

13,3

14,4

21,2

29,0

26,9

32,1

29,6

34,3

35,9

27,02

22,2

27,3

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

9,5

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

83,7
bd

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

bd

Pracownicy etatowi

144

161

200

178

190

207

202

209

218

196

195

189

30-105 Kraków, ul. Kościuszki 37
tel. (12) 619 95 01
www.znak.com.pl, e-mail redakcja@znak.com.pl
Przychody ze sprzedaży Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak i Wydawnictwa Otwartego w 2016 roku wzrosły o nieco ponad 9 proc., do poziomu 87,45 mln zł.
Wydano 480 tytułów, w tym 274 nowości. Łącznie sprzedano 3,51 mln egz.
Firma zakończyła rok z zyskiem w wysokości 4,80 mln zł wobec
7,05 mln zł w 2015 roku.
Kapitały własne SIW Znak wynosiły 58,26 mln zł. W omawianym okresie w firmie pracowały 132 osoby.
W 2011 roku Społeczny Instytut Wydawniczy Znak rozpoczął realizację strategii rozwoju opartej na szerokiej dywersyfikacji. W ramach firmy
utworzono wówczas nowe marki wydawnicze: „Znak Literanova” – w której ukazują się książki zainspirowane zarówno popkulturą w najlepszym
wydaniu, jak i idące pod prąd, eksperymentujące z formą i treścią, odważnie komentujące wydarzenia i trendy XXI wieku oraz „Znak Emotikon”
– marka skoncentrowana na literaturze dla dzieci i młodzieży. Ponadto
wydawnictwo odświeżyło i unowocześniło logo „Znak”. Pod tą marką publikuje: literaturę piękną, literaturę faktu, pozycje historyczne, religijne,
filozoficzne.
W 2016 roku w grupie tytułów SIW Znak o najwyższej sprzedaży znalazły się: „Bohaterowie Magicznego Drzewa. Porwanie” Andrzeja Maleszki,
„Ch…wa Pani Domu” Magdaleny Kostyszyn, „Kiedy odszedłeś” Jojo Moyes, „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” i „Magiczne Drzewo. Inwazja”
Andrzeja Maleszki, „Miłosierdzie to imię Boga” Jorge Mario Bergoglio SI
(Papież Franciszek), „Mock” Marka Krajewskiego, „Najlepiej w życiu ma
Twój kot. Listy” Wisławy Szymborskiej, „Nic zwyczajnego. O Wisławie
Szymborskiej” Michała Rusinka oraz „Sekrety urody Koreanek. Elementarz” Charlotte Cho.
Od lat Znak pozostaje jednym z czołowych wydawców zarówno tej ambitnej, jak i popularnej literatury pięknej oraz literatury faktu. Miarą tej pozycji są nazwiska autorów, które znaleźć można w katalogu oficyny: Jan Paweł II, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Wiesław Myśliwski, Norman
Davies, Eric-Emmanuel Schmitt, Mario Vargas Llosa, ks. Józef Tischner,
Arturo Pérez-Reverte, Marek Krajewski, Anna Ficner-Ogonowska, Szymon
Hołownia, Jacek Hugo-Bader, Tadeusz Gadacz, William Szekspir, Andrzej
Maleszka, Eduardo Mendoza, Jan Tomasz Gross.

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o.
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W 2014 roku Znak zainicjował serię autorskich dzieł Wisławy Szymborskiej, zapoczątkowaną debiutanckim tomikiem poetki zatytułowanym
„Czarna piosenka”, który zdobył tytuł Bestseller Empiku dla najlepiej sprzedających się w salonach sieci publikacji w kategorii „poezja”.
W tym samym czasie Znak zapoczątkował również nową serię książek
współczesnych polskich pisarzy „Proza PL”. Jako pierwsze ukazały się w niej
książki Sylwii Chutnik („W krainie czarów”) i Magdaleny Tulli („Szum”).
Kolejnym osiągnięciem wydawnictwa w zakresie promowania nowych rodzimych autorów jest zorganizowany po raz pierwszy w 2014 roku konkurs „To się musi powieść”. Zwycięska powieść autorstwa Żanny Słoniowskiej zatytułowana „Dom z witrażem” ukazała się drukiem na początku
2015 roku.
Jednocześnie z ofertą dla bardziej wymagającego intelektualnie czytelnika Znak stara się oferować treści dla entuzjastów o bardziej popularnym
charakterze, w tym poradniki kulinarne i publikacje dotyczące zdrowego
trybu życia.
Znak konsekwentnie wprowadza do oferty publikacje skierowane do
dzieci i młodzieży. W ostatnich latach przyczynił się do tego zwłaszcza
komercyjny sukces serii książek o przygodach Mikołajka duetu René Gościnny i Jean-Jacques Sempé, których łączna sprzedaż przekroczyła milion
egzemplarzy.
Znak to również wydawca bestsellerowej serii Franceski Simon „Koszmarny Karolek”. Łączna sprzedaż kilkudziesięciu książek, wydanych w jej
ramach, przekroczyła poziom 650 tys. egz. Krakowska oficyna jest również
edytorem książek Michaela Bonda o Misiu Paddingtonie.
Wśród nastoletnich czytelników ustaloną renomę ma z kolei seria „Magiczne Drzewo” Andrzeja Maleszki. Sprzedaż kolejnych tomów cyklu sięga
kilkunastu tysięcy egzemplarzy.
Znak jest też jednym z rynkowych liderów w zakresie wprowadzania
do oferty książek cyfrowych. W połowie 2017 roku w ofercie wydawnictwa dostępnych było ok. 850 tytułów. Rozwojem tego segmentu zarządza
zależna od Znaku platforma Woblink, która jest jednym z czołowych dystrybutorów książek cyfrowych w kraju. Jej aktywność szczegółowo opisujemy w kolejnym tomie poświęconym dystrybucji książek.

Wydawnictwo Otwarte
Oficyna została powołana jako osobna spółka z o.o. przez SIW Znak
w 2006 roku. Twórcą koncepcji wydawniczej i prezesem jest Robert Chojnacki.
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W ostatnich latach przychody oficyny osiągają poziom ok. 10 mln zł
w skali roku. Premierową pozycją w dorobku wydawnictwa była książka
znanej dziennikarki i podróżniczki Martyny Wojciechowskiej „Przesunąć
horyzont”, opowiadająca o jej wyprawie na Mount Everest. Ekonomiczne
podstawy rozwoju Otwarte zawdzięcza olbrzymiemu sukcesowi poradnikowych książek Pierre’a Dukana, który przypadł na drugą połowę poprzedniej
dekady. Najlepiej sprzedające się książki tego autora to: „Metoda doktora
Dukana”, „Nie potrafię schudnąć. Przepisy specjalnie dla Polaków”, „Nie
potrafię schudnąć”, „Nie potrafię schudnąć. 350 nowych przepisów”, „Nie
potrafię schudnąć. Przepisy specjalnie dla Polaków. Edycja limitowana”.
Dystrybucją publikacji wydawnictwa Otwarte zajmuje się dział handlowy Znaku, oficyna prowadzi natomiast własny Dział Komunikacji Marketingowej, który planuje i realizuje wszystkie działania promocyjne. Samodzielnie nabywa także prawa do książek i zarządza drukiem oferty.
Obecnie książki wydawnictwa ukazują się przede wszystkim w ramach
marek: Otwarte, Otwarte dla Ciebie, Otwarte na Świat i Moondrive.

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak powstał w 1959 roku z inicjatywy
środowiska związanego z „Tygodnikiem Powszechnym” i istniejącym już
miesięcznikiem „Znak”. Od początku był wydawnictwem świeckim, silnie
jednak powiązanym z przedstawicielami polskiego Kościoła katolickiego.
Wśród autorów nigdy nie brakowało osób duchownych; symboliczny
jest fakt, że pierwszą wydaną przez oficynę książką była „Droga krzyżowa”
prymasa Stefana Wyszyńskiego, wznowiona w 1999 roku dla uczczenia jubileuszu 40-lecia istnienia oficyny. Związki z Kościołem i ludźmi ówczesnej
opozycji antykomunistycznej powodowały, że, chcąc nie chcąc, Znak był
przez wiele lat w równym stopniu wydawnictwem, co instytucją społeczno-polityczną (w Sejmie działało nawet koło posłów Znak).
Do 1989 roku w ofercie Znaku przeważały książki autorów chrześcijańskich, w tym wiele interesujących prac twórców zachodnich, nie mieliśmy dewiz, ale copyright na książki obcojęzyczne z reguły dawano nam w prezencie
– pisał Jacek Woźniakowski, współtwórca Znaku22. Wśród polskich autorów
związanych przez lata ze Znakiem byli m.in.: Czesław Miłosz (w 1999 roku wspólnie z Wydawnictwem Literackim rozpoczęto edycję „Dzieł zebranych”), Stefan Kisielewski, Jerzy Turowicz, Stanisław Stomma, Antoni
Gołubiew, Hanna Malewska, Józef Czapski, Leszek Kołakowski, Stanisław
22. Za: „Znak 1959-1999”, Znak, Kraków 1999.
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Barańczak, Stanisław Vincenz, Zygmunt Kubiak, Władysław Bartoszewski,
Michał Heller, a z autorów duchownych: Karol Wojtyła (pierwsza książka
wydana w Znaku już w 1962 roku), kard. Stefan Wyszyński, ks. Józef Tischner, ks. Jan Twardowski, abp Józef Życiński, ks. Mieczysław Maliński,
ks. Adam Boniecki.
Po 1989 roku Znak kontynuował dotychczasowy profil, jednak w ofercie pojawiało się także coraz więcej lżejszych, bardziej komercyjnych pozycji (głównie za sprawą Jerzego Illga, który od 1992 roku jest redaktorem
naczelnym).
W 2012 roku firma stała się większościowym udziałowcem serwisu społecznościowego Lubimyczytać.pl. W 2013 roku szefowa portalu, Izabela
Sadowska, została laureatką Nagrody PIK-owy Laur za „najciekawszą prezentację książki i czytania w mediach audiowizualnych i elektronicznych”.
W 2014 roku serwis Lubimyczytać.pl otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Kultura w sieci”.
Znak – najważniejsze dane
Lata

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł*

28,1

37,6

42,1

50,7

61,9

58,0

74,6

75,3

75,3

79,9

87,4

Sprzedaż książek w mln USD

9,1

13,6

17,5

16,3

20,5

17,1

22,9

23,8

21,5

20,5

25,7

Zysk netto w mln zł

0,40

4,1

bd

bd

bd

5,3

bd

7,2

4,3

7,0

4,8

Kapitały własne w mln zł

27,6

31,8

bd

bd

bd

bd

bd

bd

44,2

51,0

58,2

Wydane tytuły

123

258

298

311

298

286

323

333

453

bd

480

Pierwsze wydania

106

122

165

195

166

191

214

257

253

bd

274

Łączny nakład w mln egz.

1,3

1,8

1,6

1,8

1,8

1,8

2,8

3,0

3,0

bd

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,1

1,6

1,4

1,7

1,8

2,3

2,8

3,2

3,1

bd

3,5

Pracownicy etatowi

73

74

75

78

77

82

85

100

100

bd

132

* Od 2010 roku skonsolidowane przychody wydawnictw Znak i Otwarte.
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MOŻNA SIĘ RÓŻNIĆ, MOŻNA
SIĘ SPIERAĆ. ALE NIE WOLNO
SIĘ NIENAWIDZIĆ.
TADEUSZ MAZOWIECKI

KSIĄŻKA Z OKAZJI 90. URODZIN
PREMIERA MAZOWIECKIEGO
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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.pl
Przychody wydawnictwa Ameet w 2016 roku wzrosły o 25 proc. – z 67,48 mln
do 84,36 mln zł. Łódzka oficyna to jedna z najdynamiczniej rozwijających
się firm w branży. 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.
Rok 2016 oficyna zakończyła z dodatnim wynikiem finansowym
w wysokości 4,61 mln zł. Kapitały własne firmy wzrosły do 19,48 mln zł
(15,42 mln zł rok wcześniej).
Wydawnictwo Ameet specjalizuje się w edycji publikacji dla dzieci wydawanych na globalnych popularnych licencjach, jak: Lego, Disney, Dream
Works, Star Wars, Barbie, Atomówki, Super Wings, Ben10, Nickelodeon.
Rocznie nakładem oficyny ukazuje się ok. 300 tytułów.
Książki wydawnictwa Ameet ukazują się w rozpoznawalnych seriach
wydawniczych, odpowiadających najczęściej markom znanych produkcji
kinowych i seriali telewizyjnych, skierowanych do młodszych odbiorców
lub stanowiących ich rozwinięcie.
W asortymencie oficyny dostępne są książki interaktywne, edukacyjne
(nauka czytania, pisania i liczenia), opowiadania i komiksy. Oferta obejmuje również publikacje albumowe, leksykony i encyklopedie dla najmłodszych.
W zależności od wieku odbiorców i formy fizycznej wydania w ofercie wydawnictwa dostępne są publikacje twardostronicowe, kolorowanki,
książki z naklejkami, sekretniki, także publikacje z klockami Lego.
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, a także z firmami wyspecjalizowanymi w dystrybucji prasy (Kolporter, Ruch, Garmond Press).

Historia
Oficyna istnieje od 1991 roku. Od początku działalności 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
funkcję prezesa zarządu firmy.
Ameet – najważniejsze dane
Lata

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

Oferta wydawnictwa jest także szeroko dostępna w sieciach hiper- i supermarketów (Auchan, Carrefour, E. Leclerc, Intermarché, MediaMarkt,
Saturn, Tesco), a także ogólnopolskich sieciach sklepów ogólnoasortymentowych o mniejszych formatach powierzchniowych (Bertus, Dino, Freshmarket, Stokrotka, Żabka, Rossmann, Smyk, Pepco, Polo Market, Planeta
Klocków, ToysRus, Yellow Head).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Przychody ze sprzedaży w mln zł

9,9

16,8

17,3

16,5

22,8

38,3

42,5

54,0

55,1

67,5

84,3

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

19,6

Zysk netto

0,9

1,4

1,1

0,9

1,0

2,3

1,9

3,0

1,9

3,1

4,6

Kapitały własne

2,4

3,1

3,4

4,6

5,7

7,5

8,9

11,4

12,6

15,4

19,5
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Grupa Kapitałowa PWN S.A.
02-460 Warszawa, ul. G. Daimlera 2
tel. (22) 695 43 21
www.pwn.pl, e-mail recepcja@pwn.pl
Przychody ze sprzedaży Grupy PWN w 2016 roku spadły o 1,6 proc.,
z 292,56 mln do 287,74 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.
Jak wynika ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
PWN, 2016 rok zakończył się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 6,86 mln zł. Firma odnotowała zysk netto trzeci rok z rzędu – w 2015 roku było to 5,71 mln, a w 2014 – 6,98 mln zł.
Na koniec 2016 roku kapitały własne Grupy wynosiły 59,04 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 2016 roku w ramach grupy Kapitałowej PWN doszło do kilku zmian
kapitałowych i organizacyjnych. W marcu Wydawnictwo Szkolne PWN
nabyło 100 proc. udziałów w spółce Mała Lingua Teens Space. Następnie
1 sierpnia nastąpiło przekształcenie spółki Wydawnictwo Szkolne PWN
Sp. z o.o. w Spółkę PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. Kilka tygodni
później Wydawnictwo Naukowe PWN objęło 100 proc. udziałów w nowoutworzonej spółce PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o.
W połowie grudnia Wydawnictwo Naukowe PWN wniosło aportem
do spółki Dom Wydawniczy PWN Sp. z o.o. 100 proc. udziałów w spółce
PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., a w ostatnich dniach 2016 roku
nastąpiła likwidacja spółki PWN Publishing Group Sp. z o.o., w której spółka Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. posiadała 99,9 proc. udziałów.
Grupa porządkowała również kwestie własnościowe w obszarze aktywności na rynku ukraińskim – w lipcu Wydawnictwo Naukowe PWN zakupiło 100 proc. udziałów w ukraińskiej spółce PWN Ukraina.
Do kolejnej istotnej zmiany strukturalnej doszło w połowie 2017 roku,
kiedy sfinalizowano połączenie spółek Dom Wydawniczy PWN Sp. z o.o.
oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o. Powstała w ten sposób firma wydawnicza występuje pod nazwą PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Sp. z o.o.

Wydawnictwo Naukowe PWN
W 2016 roku przychody Wydawnictwa Naukowego PWN wzrosły
o 7,4 proc., z 23,04 mln do 24,76 mln zł.
W 2016 roku sprzedaż zrealizowana przez spółkę wzrosła m.in. dzięki zwiększeniu komercyjnego udostępniania treści on-line powiązanego
z unowocześnieniem serwisów internetowych, a także rozszerzeniem oferty dla rynku profesjonalnego i akademickiego.
W ostatnich latach w spółce doszło do szeregu zmian, które wpłynęły
na wydajność procesów wydawniczych i sprzedażowych.
Jeszcze w drugiej połowie 2014 roku zarządzanie księgarnią internetową
PWN powierzono spółce powiązanej Ravelo Sp. z o.o. Kolejnym czynnikiem
była intensyfikacja prac nad tworzeniem nowej oferty dla fachowców.
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), multitematyczne słowniki i translatory tekstu zaowocował nastaniem zmierzchu publikacji tego rodzaju.
Jednak wraz z dynamicznym rozwojem języka polskiego jak najbardziej
uzasadniona cywilizacyjnie i rynkowo wydaje się edycja, latem 2016 roku, „Wielkiego słownika ortograficznego języka polskiego”. Słownik zawiera ok. 140 tysięcy haseł oraz obszerne zasady pisowni i interpunkcji.
W stosunku do ostatniego wydania jest bogatszy o ok. 3000 najnowszych
słów, uwzględniających rewolucję, z jaką mamy do czynienia w rodzimym
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W rezultacie powyższych zmian w strukturze Grupy funkcjonują następujące podmioty: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, PWN Wydawnictwo
Szkolne sp. z o.o. s.k., Dom Wydawniczy PWN Sp. z o.o., Poleng Sp. z o.o.,
OSDW Azymut Sp. z o.o., Estate Sp. z o.o., s.k., Super Memo World Sp. z o.o.,
PWN Ukraina, PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., Ravelo Sp. z o.o.,
Mała Lingua & Lingua Teens Space Sp. z o.o., Yurincom Inter.
Ponadto 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 wydawcy23.

23. „WN PWN przejmuje ofertę WNT”, „Biblioteka Analiz” nr 3/2016.
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języku. Słownik uzupełniono o takie wyrazy jak np. afterparty, Android,
dissować, Dreamliner, dron, elektrośmieć, freelancer, geek, hipster, infografika, kamper, lajkować, lanserka, mem, playlista, stalker, sweet focia,
ściema, tweetować, wiral.
Od połowy poprzedniej dekady Wydawnictwo Naukowe PWN koncentruje się na rozwoju asortymentu publikacji elektronicznych – zarówno produktów dostępnych off-line w formie fizycznej (pudełek), jak i on-line. 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 Wydawnictwa Naukowego 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 zostało przez piractwo internetowe
– nieautoryzowaną wymianę linków w internecie.
Podstawę sprzedaży publikacji elektronicznych w internecie stanowi dla
Wydawnictwa Naukowego 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.
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Z punktu widzenia strategii rozwoju Wydawnictwa Naukowego 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 – uzasadniał transakcję
zakupu Michał Skuba, ówczesny dyrektor zarządzający Wydawnictwa Naukowego PWN24.
W lipcu 2016 roku Wydawnictwo Naukowe PWN podpisało z Instytutem Książki umowę w sprawie platformy IBUK Libra Light udostępniającej
książki wydawców w formatach dostępnych dla niewidomych i słabowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo (nie mogących czytać książek drukowanych25. 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 są publikacje beletrystyczne, naukowe i specjalistyczne w formacie książek elektronicznych. Dzięki niej osoby
niepełnosprawne zyskują 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 jest możliwy po zalogowaniu się do osobistego konta i wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego
PIN. Kody PIN są dystrybuowane przez biblioteki, których czytelnikami
są osoby niewidome i słabowidzące.
Takie rozwiązanie, przy zachowaniu procedur autoryzacji stosowanych
przez biblioteki (wymagane orzeczenie lekarskie dla stwierdzenia niepełnosprawności), zapewnia, że do platformy mają dostęp jedynie osoby niepełnosprawne. Na pliki ePUB oraz mp3 tuż przed ich pobraniem są w sposób
automatyczny nakładane znaki wodne, sygnujące pliki identyfikatorami
czytelników.
Wydawnictwo Naukowe PWN konsekwentnie rozwija ofertę wydawnictw drukowanych i elektronicznych z obszaru publikacji naukowych
i popularnonaukowych. Starania te spotykają się m.in. z coraz częstszym
uznaniem nie tylko czytelników, ale również profesjonalistów. Dla przykładu, jesienią 2016 roku publikacja autorstwa prof. Jakuba Tyszkiewicza zatytułowana „Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec
24. „WN PWN przejmuje ofertę WNT”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 20 stycznia 2016.
25. „Czytelnictwo niepełnosprawnych”, „Biblioteka Analiz” nr 14-15/2016.
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Polski 1945-1988” wygrała w 9. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” i otrzymała Nagrodę im. Oskara Haleckiego w kategorii „Najlepsza
książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”.
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.
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 (LCHG). 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 po-
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czątku 2004 roku holding skupił też część walorów należących do byłych
menadżerów (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 menadżerów 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, 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.

PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
W ostatnich latach firma koncentruje się na rozwoju autorskiej oferty publikacji naukowych, nauczania wczesnoszkolnego oraz realizacji specjalnych
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potrzeb edukacyjnych. Polityka ofertowa wydawnictwa skoncentrowana
jest na publikacjach o jak najwyższym potencjale rynkowym.
W 2016 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości
26,08 mln zł, notując wzrost o 8,6 proc. i kończąc rok z zyskiem netto
w wysokości 4,2 mln zł.
Wcześniejsze spadki przychodów, zwłaszcza z 2015 roku, to efekt zrealizowanej w tym okresie transakcji sprzedaży oferty do przedmiotów ogólnych wydawnictwu Nowa Era. Spadek przychodów wyniósł wówczas aż
36 proc. – do poziomu 24,01 mln zł, a firma odnotowała zysk netto w wysokości 9,3 mln zł.
Wydawnictwo Szkolne PWN istnieje od 1997 roku i powstało po wyodrębnieniu ze struktury Wydawnictwa Naukowego PWN.
Na przestrzeni poprzedniej dekady 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 rozwijała projekt Akademia Maturalna PWN, którego podstawą był 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 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
Lingua & Lingua Teens Space26. 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 PWN27.
26. „Wydawnictwo Szkolne PWN kupiło szkołę Mała Lingua”, Rynek-ksiazki.pl z dn.
7 kwietnia 2016.

27. Ibidem.
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We wrześniu 2016 roku została otwarta pierwsza placówka edukacyjna
PWN na warszawskim Mokotowie – Dwujęzyczne Przedszkole PWN przy
ul. Rostafińskich 1. W krótkim czasie placówka powiększyła się także o Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną PWN. W tym samym okresie działalność rozpoczęła również Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN.
Zwiększeniu aktywności edukacyjnej Grupy PWN towarzyszył rozwój
dedykowanej oferty. Jesienią 2016 roku na rynek wprowadzono pierwsze
publikacje z nowej serii „Biblioteka Nauczyciela”, które pomagają prowadzić zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków, uwzględnione w podstawie
programowej lub zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanej w przedszkolach. Materiały zawierają propozycje zabaw, gier i ćwiczeń oraz karty pracy, plakaty, nagrania audio. Początkowo w serii ukazały się trzy publikacje: „Ćwiczenia poranne”, „Ćwiczenia
gimnastyczne”, „Gry i zabawy ruchowe”. Katalog powiększył się o kolejne
publikacje „Bajkoterapia w przedszkolu. Bajki terapeutyczne” i „Bajkoterapia w przedszkolu. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii”, a także książki z cyklu „Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne w Przedszkolu”:
„Funkcjonowanie społeczne”, „Koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa”, „Orientacja przestrzenna”, „Percepcja słuchowa”, „Percepcja wzrokowa”, „Koncentracja uwagi”, „Motoryka mała”, „Elementy integracji sensorycznej”, „Myślenie matematyczne”.

Dom Wydawniczy PWN (dawniej Carta Blanca)
W 2016 roku przychody ze sprzedaży oficyny spadły o 39 proc., z 4,20 mln
do 2,56 mln zł. Firma zamknęła rok ze stratą netto w wysokości 86 tys. zł,
wobec 1,68 mln zł straty w 2015 roku.
W związku z negatywną dynamiką realizowanych wyników, jeszcze
w 2015 roku spółka podjęła decyzję o wycofaniu się z dotychczasowej działalności i niewydawaniu nowych tytułów na rynek otwarty. W kolejnych
miesiącach koncentrowała 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 2016 roku firma została połączona z inną spółką z Grupy, PZWL
Wydawnictwo Lekarskie.
W 2006 roku Grupa PWN przejęła oficynę Carta Blanca, specjalizującą
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
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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.

PZWL Wydawnictwo Lekarskie
W 2016 roku przychody firmy wzrosły o 11,5 proc., z 14,11 mln do
15,74 mln zł. Wzrosty dotyczyły zarówno sprzedaży drukowanych książek i czasopism, jak również przychodów z elektroniki, konferencji i szkoleń – przede wszystkim z branż medycznych.
Oficyna zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 2,14 mln zł, czyli
wyższym o ponad 500 tys. zł niż rok wcześniej.
Jesienią 2016 roku, podczas 20. edycji Poznańskich Dni Książki Naukowej, wydawnictwo otrzymało nagrodę za publikację „Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy”.
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, klasycznych już, publikacji w historii PZWL należą:
„Anatomia człowieka” prof. Adama Bochenka i Michała Reichera (ze sprzedażą w wysokości ponad 700 tys. egz.), „Choroby wewnętrzne” prof. Franciszka Kokota i „Interna” prof. Włodzimierza Januszewicza i prof. Franciszka Kokota. Hitem ostatnich lat jest „Domowy poradnik medyczny”
Kazimierza Janickiego (ponad 500 tys. sprzedanych egzemplarzy).
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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Przychody największych wydawnictw Grupy PWN
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Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
02-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
tel. (22) 33 77 600, infolinia 800 800 025
www.beck.pl, e-mail redakcja@beck.pl
Przychody ze sprzedaży Wydawnictwa C.H. Beck w 2016 roku wzrosły
o 13 proc., do poziomu 61,06 mln zł. Do sprzedaży wprowadzono 480 tytułów. Wydawnictwo nie podaje do wiadomości publicznej informacji na
temat poziomu zrealizowanej produkcji wydawniczej i sprzedaży egzemplarzowej.
Firma zanotowała zysk netto w wysokości 8,75 mln zł. Kapitały własne
firmy na koniec 2016 roku wyniosły 87 mln zł.
Firma zatrudniała 145 pracowników.
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” czy zainicjowane w 2013 roku „Komentarze Kompaktowe”. Tradycyjnie to właśnie komentarze do poszczególnych kodeksów cieszą się największym zainteresowaniem.
W 2016 roku w grupie najlepiej sprzedających się publikacji książkowych znalazły się: „Kodeks Cywilny. Wydanie 7” prof. dra hab. Edwarda Gniewka, „Podatki 2016, wyd. 1, Zbiór przepisów” oraz „Centralizacja
VAT. Wyd. 1” Barbary Sajnaj, Michała Borowskiego i Romana Namysłowskiego.
Mimo utrzymującej się 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. Jest to zarazem segment,
w którym firma traci najwięcej na rozwoju systemów nieautoryzowanej
dystrybucji treści i innych formach wykorzystywania publikacji z naruszeniem praw autorskich.
W ramach działu Beck Info Biznes rozbudowano ofertę dla praktyków
specjalności poza prawniczych (on-line, wymienne kartki, książki) – menadżerów i specjalistów działów kadr, księgowości i finansów, a także osób
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związanych z zamówieniami publicznymi, zarządców nieruchomości itp.
Ukazują się tu publikacje z następujących obszarów tematycznych: kadry
i BHP, rachunkowość i finanse oraz zarządzanie.
W 2016 roku najbardziej efektywnym kanałem dystrybucji oferty C.H. Beck były hurtownie i księgarnie, na które przypadło 46 proc.
sprzedaży. Kolejne 34 proc. przychodów przypadło na sprzedaż w systemie e-commerce. Na pozostałe kanały dystrybucji przypadło 20 proc.
obrotów.
Ważnymi wydarzeniami 2016 roku w działalności wydawnictwa C.H. Beck
były: wiosenna Gala Systemu Prawa Prywatnego, zorganizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, która stanowiła podsumowanie ponad 20 lat pracy nad „Systemem Prawa Prywatnego”, a także
jesienna Gala Systemu Prawa Karnego, zorganizowana w ramach Zjazdu Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii w Gdańsku, która stanowiła
zwieńczenie niemal dziesięcioletniej pracy nad „Systemem Prawa Karnego”.
Sztandarowym produktem elektronicznym wydawnictwa C.H. Beck
jest System Informacji Prawnej Legalis, który o rynek konkuruje przede
wszystkim z systemem Lex wydawnictwa Wolters Kluwer.
Legalis zawiera systematycznie aktualizowaną 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”. Od 2013 roku w ofercie dostępne są
również moduły typu Premium, zawierające wyspecjalizowane komentarze
wydawnictwa C.H. Beck, a także wybrane tomy unikalnych serii systemów
prawa. W modułach Premium udostępniane są także najnowsze komentarze on-line aktualizowane kwartalnie – BeckOK. Atrakcyjne narzędzie
wspierające praktyków w codziennej pracy stanowi również funkcja ius.
focus (istota orzecznictwa), czyli nowy typ treści autorskich, opierający się
na wyselekcjonowanych, ekspercko opracowanych i opatrzonych komentarzem do kluczowego orzecznictwa.
Ponadto w obrębie działu Beck Info Biznes funkcjonuje płatny portal
z zakresu spraw personalnych w firmie Ekspertkadrowy.pl. Z kolei serwis 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
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rodzaju egzaminów prawniczych) czy Edukacjaprawnicza.pl – skierowany do studentów.
Kolejnym serwisem specjalistycznym jest działający od 2013 roku serwis Czasopisma C.H. Beck (czasopisma.beck.pl). Platforma skupia w jednym miejscu wszystkie artykuły z czasopism wydawnictwa pogrupowane
według tytułów albo modułów tematycznych, zgodnie z wybranymi specjalizacjami dziedzin prawa. W ofercie wydawnictwa dostępne są fachowe
periodyki, jak m.in. „Monitor Prawniczy”, „Monitor Podatkowy”, „Nieruchomości”, „Monitor Prawa Pracy” oraz „Arbitraż i Mediacja” i „Studia
Prawa Prywatnego”, „Monitor Prawa Handlowego”, „Prawo Zamówień
Publicznych”, „Informacja w Administracji Publicznej”.
Z kolei Beck Akademia to 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 pod nazwą Practical English for Lawyers.
Dystrybucja produktów i publikacji C.H. Beck odbywa się poprzez sześć
biur handlowych zlokalizowanych w: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu,
Krakowie, Katowicach i Gdańsku. W Warszawie i Wrocławiu firma prowadzi również kilka Salonów Wydawnictwa C.H. Beck.
Aktywność utrzymuje także projekt księgarń patronackich, który obecnie obejmuje ponad 30 placówek, w tym 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 Majk
we Wrocławiu, Księgarnia Menedżer w Poznaniu oraz księgarnie firmy
Kodeks, m.in. w Bydgoszczy.

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.
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Studia Prawnicze, Podręczniki
Prawnicze oraz Skrypty Becka
niezbędne do nauki w różnym
stopniu szczegółowości opisują
daną dziedzinę prawa.

Repetytoria ułatwiają ćwiczenie i sprawdzanie
materiału, dzięki pytaniom, odpowiedziom,
schematom, tablicom oraz kazusom.

Pigułki idealne do nauki i powtórki przed
egzaminami, zawierają pomocne tabele
oraz pytania z odpowiedziami.

www.ksiegarnia.beck.pl
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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
Wojciech Bierwiczonek, związany z oficyną od ponad dekady.
Edytor działa także w: Szwajcarii, Rumunii i Czechach. W 1998 roku
otwarto dwa oddziały – Verlagen Helbing & Lichtenhahn w Bazylei oraz
Editura C.H. Beck w Bukareszcie. Najmłodszy w grupie jest oddział w Czechach (Nakladatelstvi C.H. Beck).
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,
architektury i sztuki. Beck ma udziały we Franz Vahlen Verlag, Nomos Verlagsgesellschaft, Schweitzer Professional oraz własną drukarnię w Niemczech i Czechach.
C.H. Beck – najważniejsze dane
Lata
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03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a
tel. (22) 518 29 29
www.wip.pl, cok@wip.pl
W 2016 roku przychody wydawnictwa Wiedza i Praktyka wzrosły po raz
pierwszy od 2009 roku, osiągając poziom 43,90 mln zł wobec 42,49 mln zł
w 2015 roku (wzrost o 3,3 proc.).
Wzrost przychodów przełożył się na wyższą rentowność. W 2015 roku
firma zrealizowała zysk netto w wysokości 5,34 mln zł, a 2016 zakończyła
dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 6,98 mln zł. Kapitały własne
firmy pozostały na niezmienionym poziomie 11 mln zł.
Zatrudnienie w firmie wzrosło po raz pierwszy od 2008 roku i na koniec
2016 roku wyniosło 115 osób (107 rok wcześniej).
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.
Na bieżącą ofertę wydawnictwa składają się tradycyjne produkty drukowane, jak książki, miesięczniki i magazyny, a także pozycje na nośnikach
elektronicznych, internetowe portale tematyczne i produkty wideo.
Biorąc pod uwagę tematykę produktów dostępnych w ofercie, na asortyment oficyny składają się pozycje z zakresu: kadr, płac, ubezpieczeń społecznych, BHP, zarządzania, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, zamówień publicznych, księgowości i finansów, zarządzania oświatą i kulturą,
bezpieczeństwa danych osobowych.
Odbiorcami oferty wydawnictwa są przede wszystkim specjaliści i menadżerowie zatrudnieni w firmach prywatnych, instytucjach publicznych
i samorządowych, prowadzący małe działalności, właściciele i zarządzający dużymi przedsiębiorstwami.
W 2016 roku wydawnictwo opracowało i utrzymywało w sprzedaży:
16 publikacji wymiennokartkowych (18 rok wcześniej), 35 newsletterów
(29), 11 czasopism (12), 11 portali (10), trzy cykliczne publikacje elektroniczne (cztery), a także odpowiednio 1197 książek papierowych i elektronicznych (846 w 2015 roku).
W ostatnich latach firma aktywnie rozwija katalog własnych czasopism,
również dzięki koncentracji kapitałowej, której przykładem było połączenie
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Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
(dawniej Wydawnictwo Wiedza i Praktyka)
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– w 2013 roku – z Wydawnictwem New Business Look, wydawcą miesięcznika „Ekologia i Rynek ”28.
Ofertę uzupełniają specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa, księgowości, rachunkowości, zarządzania, podatków oraz ubezpieczeń prowadzone
pod szyldem Akademia Wiedza i Praktyka.
Nowością 2016 roku w ofercie Wiedzy i Praktyki są vlogi. Pierwsze instrumenty tego typu pojawiły się w zasobach portali Serwiszoz.pl oraz Kadryonline. Dzięki nim firma oferuje dostęp do eksperckich porad i interpretacji istniejących przepisów.
Rok 2016 obfitował w liczne nagrody i wyróżnienia. Latem Akademia
Wiedza i Praktyka wyróżniona została Godłem Firma Szkoleniowa roku
2016, przyznawanym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, a kilka tygodni później podczas V Kongresu Rzetelnych Firm wydawnictwo
otrzymało Złoty Certyfikat Rzetelności.
Nieco później wydawnictwo otrzymało tytuł Firma Dobrze Widziana,
przyznawany przez Business Centre Club. Z kolei w ramach konkursu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, informacyjne portale wydawnictwa zdobyły znak jakości „Laur Eksperta 2016/2017” w kategorii „nowe
media” oraz wyróżnienie nadzwyczajne – „Laur Eksperta – Medal Nowoczesności”.
Dominującym narzędziem w modelu sprzedażowym firmy Wiedza
i Praktyka jest tzw. sprzedaż na próbę. Taki szczególny rodzaj sprzedaży
reguluje przepis art. 592 Kodeksu cywilnego. Sprzedaż tego rodzaju kierowana jest do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, a także do osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą lub w zakresie wolnych zawodów, niebędących konsumentami
w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego. Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z zakupu w umówionym
terminie. Natomiast brak złożenia oświadczenia oznacza akceptację produktu i zobowiązanie do zapłaty.
Firma prowadzi sprzedaż swoich produktów także za pośrednictwem
firmowego e-sklepu Fabrykawiedzy.com.

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
 28. „Mariaż ekologiczno-biznesowy”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 1 marca 2013.

250

Już od 20 lat rozwijamy wiedzę
i wspieramy praktykę!
SPRAWDŹ NASZE POZOSTAŁE PUBLIKACJE NA

WWW.FABRYKAWIEDZY.COM

Rynek książki w Polsce 2017

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 VAT29.
W 2017 roku firma obchodziła 20. rocznicę swojego powstania. Obecnie
udziały w spółce kształtują się w następujący sposób: Norman Rentrop –
50 proc., Andrzej Konieczny – 25 proc., Roman Kruszewski – 25 proc.
Wiedza i Praktyka – najważniejsze dane
2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

64,2

74,4

76,9

81,4

76,1

67,1

61,5

54,7

48,7

42,5

43,9

Sprzedaż książek w mln USD

20,7

27,0

32,0

26,2

25,2

20,1

18,9

17,3

13,9

10,9

12,9

Zysk netto w mln zł

4,8

12,8

16,5

13,0

8,5

7,0

8,6

4,4

4,0

5,3

6,98

Kapitały własne w mln zł

14,1

19,7

20,3

18,3

12,7

11,6

14,8

7,2

7,4

11,0

11,0

Wydane tytuły

37

54

54

63

72

97

83

312

846

723

bd

Pierwsze wydania

7

9

9

17

15

5

12

15

bd

bd

bd

1,7

1,9

1,7

1,7

2,1

1,9

1,7

1,7

bd

bd

bd

Łączny nakład w mln egz.
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Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,7

1,9

1,6

1,4

1,2

1,0

1,0

bd

bd

bd

bd

Pracownicy etatowi

188

200

197

218

211

160

127

128

107

105

115

29. Za: www.wip.plwyawnictwo#historia.

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146A
tel. (22) 32 11 900
www.macmillan.pl, e-mail info@macmillan.pl
W 2016 roku łączne przychody ze sprzedaży firmy Macmillan Polska spadły
o 19,6 proc., z 56,47 mln do 45,39 mln zł. To przede wszystkim efekt spadku
sprzedaży własnej oferty – o 23,3 proc. – z 45,85 mln do 34,40 mln zł.
Firma zanotowała również spadek, choć znacznie mniej dotkliwy, na
sprzedaży m.in. oferty do nauki języka niemieckiego dobrze znanej na
rynku polskim marki Hueber. Wyniki tej części działalności operacyjnej
Macmillan Polska zamknęły się wartością sprzedaży na poziomie 8,99 mln
zł, wobec 9,41 mln zł rok wcześniej.
Firma zakończyła rok z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
9,80 mln zł (10,57 mln zł w 2015 roku). Na koniec 2016 roku kapitał własny
firmy wynosił 23,16 mln zł.
Na sprzedaż krajową w 2016 roku przypadło 41,32 mln zł wobec 53,14 mln
zł w roku poprzednim. Biorąc pod uwagę strukturę sprzedaży, kolejne rynki
na których zrealizowano najwyższe obroty to: Wielka Brytania (1,57 mln
zł) oraz Niemcy (0,45 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.
W omawianym okresie zatrudnienie w firmie spadło z 78 do 77 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”).
W 2016 roku opublikowano i wprowadzono do sprzedaży kolejne poziomy serii objętych dotacją celową MEN przewidzianą na rok 2016, czyli dla klas trzecich nauczania zintegrowanego, klasy piątej szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum. Dotyczyło to takich pozycji z oferty
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Macmillan Polska jak: „Bugs World 3”, „English Quest 3”, „Tiger 3”, a także „Evolution Plus 2” (klasa piąta) oraz „New Voices” (klasa trzecia gimnazjum).
Ponadto na rynek otwarty, nie objęty dotacjami MEN, oficyna wprowadziła kilka nowych tytułów.
Jednym z ważniejszych akcentów oferty Macmillan Polska w 2016 roku
była publikacja „Angielski dla zerówek”, stanowiący adaptację podręcznika
„Happy Campers Starter”, wydanego przez Macmillan na rynkach Ameryki Łacińskiej. Pozycja ukazała się w formie „kart pracy”. W premierowym roku obecności tytułu na polskim rynku jego sprzedaż dwukrotnie
przekroczyła pierwotne plany sprzedażowe.
Ważną rolę w asortymencie wydawnictwa w 2016 roku zajęły również
dwa podręczniki przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
„Password” – wielopoziomowy podręcznik przeznaczony dla uczniów ze
średnim oraz wyższym poziomem umiejętności językowych oraz „Repetytorium dla Matury Rozszerzonej”. W omawianym okresie w sprzedaży
ukazały się dwa poziomy serii „Password”, a w 2017 roku część trzecia. Kolejny – czwarty poziom zostanie wydany w 2018 roku.
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.
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
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partnerem jest Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka, z którym oficyna
realizuje blisko połowę obrotów.
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 2016 roku oficyna odnotowała kolejny znaczący wzrost sprzedaży zrealizowanej poprzez firmowy sklep internetowy Macmillan Education (www.
sklep.macmillan.pl). To rezultat intensywnej akcji promocyjnej na rzecz tej
platformy sprzedażowej, skoncentrowanej przede wszystkim na szkołach,
które na co dzień odwiedza blisko 30 reprezentantów wydawnictwa.
Macmillan Polska przykłada dużą wagę do promocji sprzedaży własnej
oferty w partnerskich księgarniach stacjonarnych (blisko 150) i internetowych
(Bookcity.pl, Kup-ksiazke.pl, Eduarena.pl, Columbus.pl, Edugaleria.pl, Ksiegarniabooks.pl).

Historia i na świecie
Macmillan Polska działa od 1999 roku i zajmuje jedno z czołowych miejsc
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 pierwszej połowie 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 2016 roku grupa Georg von
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Holtzbrinck zrealizowała przychód ze sprzedaży w wysokości 1,22 mld
USD30.
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).
Wydawnictwo Macmillan – najważniejsze dane
2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

16,6

20,4

21,7

26,7

31,8

34,7

38,5

44,5

51,9

2015 2016
53,1

41,32

Sprzedaż książek w mln USD

5,3

7,4

9,0

8,6

10,5

10,2

11,8

14,4

14,8

14,2

12,1

Zysk netto w mln zł

–0,1

0,6

1,7

2,6

5,6

5,7

5,7

6,4

92

10,6

9,8

Kapitały własne w mln zł

–6,8

2,8

4,5

7,1

12,7

18,4

19,0

19,8

22,5

23,9

23,1

Wydane tytuły

159

175

160

154

140

110

208

116

108

bd

bd

Pierwsze wydania

80

38

39

40

26

55

45

81

98

bd

bd

Łączny nakład w mln egz.

0,9

1,1

1,0

1,2

1,4

1,3

1,5

2,5

3,0

bd

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,9

1,0

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,9

1,9

bd

bd

Pracownicy etatowi

39

44

53

53

59

63

69

80

74

78

77

30. „The World’s 54 Largest Book Publishers, 2017”, za: https://www.publishersweekly.com/

pw/by-topic/international/international-book-news/article/74505-the-world-s-50-largestpublishers-2017.html
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02-697 Warszawa, ul. Przemysława Gintrowskiego 28
tel. (22) 278 17 40
www.proszynski.pl, e-mail proszynskimedia@proszynskimedia.pl
Całkowite przychody ze sprzedaży wydawnictwa Prószyński Media
w 2016 roku wyniosły 48,8 mln zł i były o 2,5 mln zł (5,5 proc.) wyższe niż
w 2015 roku, w którym zamknęły się kwotą 45,56 mln zł.
Przychody zrealizowane w 2016 roku na działalności wydawniczej
i sprzedaży książek wyniosły 38,41 mln zł i wzrosły o nieco ponad 2 proc.
w stosunku do roku poprzedniego.
Firma zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 4,47 mln zł wobec
2,57 mln zł w 2015 roku. Kapitały własne spółki wzrosły do 21,87 mln zł.
Na koniec 2016 roku firma była zaangażowana kapitałowo w trzech innych spółkach: Platformie Dystrybucyjnej Wydawnictw (11,1 proc. udziałów), Porozumieniu Wydawców (11,1 proc.) oraz Przedsiębiorstwie Dom
Książki Sp. z o.o. (4,2 proc.). Temu ostatniemu podmiotowi wydawnictwo
udzieliło pożyczek krótkoterminowych w latach 2015-2016, kolejno w wysokości 250 tys. i 125 tys. zł.
Firma zredukowała zatrudnienie – z 73 do 66 osób.
Ostatnie lata to okres konsekwentnego rozwoju oferty wydawniczej,
wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz jej wolumenu. Tak o realizowanej
strategii firmy, wiosną 2015 roku, w przeddzień rocznicy 25-lecia jej powstania, mówił 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 redaktorów 31.
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31. Rozmowa z Mieczysławem Prószyńskim i Maciejem Makowskim z wydawnictwa
Prószyński Media, „Biblioteka Analiz” nr 10/2015.
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Oficyna 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, 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 Ediciones32. Obecnie w swoim eksportowym résumé autorka ma już
debiuty wydawnicze m.in. w kilku innych krajach hiszpańskojęzycznych,
a także na Litwie, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
W 2016 roku Prószyński Media odnotował łączny przychód ze sprzedaży praw autorskich w wysokości 238,1 tys. zł, choć rok 2015 był pod
tym względem jeszcze korzystniejszy i zakończył się przychodem w kwocie 384 tys. zł.
Tak strategię rozwoju firmy w kolejnych latach charakteryzuje jej szef:
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 beletrystycznych33.
32. „Wydania w 20 krajach”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 19 stycznia 2016.
33. Rozmowa z Mieczysławem Prószyńskim i Maciejem Makowskim z wydawnictwa
Prószyński Media, „Biblioteka Analiz” nr 10/2015.
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Oficyna wyraźnie postawiła na strategię zrównoważonego rozwoju, coraz większe znaczenie dla przychodów firmy ma sprzedaż publikacji dla
dzieci i młodzieży. Stąd niezwykle ważnym wydarzeniem o charakterze
organizacyjnym i inwestycyjnym 2016 roku było powołanie w strukturze
wydawnictwa redakcji książki dziecięcej i zwiększenie aktywności wydawnictwa w tym obszarze.
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
Media34, 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 egzemplarzy35. Sama autorka nie doczekała jednak premiery swojej najnowszej książki zatytułowanej „Nienachalna
z urody”, która ukazała się zaledwie kilka tygodni po jej śmierci. Sprzedaż
tego tytułu do końca 2016 roku przekroczyła poziom 120 tys. egz.
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.36 W 2016 roku w sprzedaży ukazała się kolejna publikacja tego duetu zatytułowana „Masa o kilerach polskiej mafii”, której sprzedaż
na koniec roku osiągnęła poziom 76 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.
34. Ibidem.
35. „Maria Czubaszek już sama puszcza dymek”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 16 maja 2016.
36. Juliusz Kurkiewicz „Bestsellery roku 2015: Polska czeka na swojego Stiega Larssona”,
„Gazeta Wyborcza” nr 64/2016.
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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 Prószyński37.
W ostatnich latach wydano także komiksy z cyklu „Funky Koval” zespołu autorskiego Maciej Parowski, Bogusław Polch, Jacek Rodek. W 2015 roku
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.
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. Pozytywna tendencja w tym obszarze zarysowała się
również w 2016 roku, kiedy wskaźnik ten wzrósł do poziomu 6,94 mln zł.
Prószyński Media jest jednym z czołowych wydawców e-booków w Polsce – w połowie 2017 roku w katalogu dostępnych było blisko 1000 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. Przychody ze sprzedaży książek
elektronicznych wydawnictwa Prószyński Media w 2016 roku wyniosły
1,13 mln zł, notując tym samym wzrost o 14,1 proc. w stosunku do roku
poprzedniego, kiedy przyniosły firmie nieco ponad 998 tys. zł, a także 2014,
kiedy osiągnęły poziom 797,3 tys. zł.
Dystrybucja oferty książkowej wydawnictwa Prószyński Media opiera się na sieci przedstawicieli handlowych, którzy w ciągu roku obsługują
 37. Rozmowa z Mieczysławem Prószyńskim i Maciejem Makowskim z wydawnictwa
Prószyński Media, „Biblioteka Analiz” nr 10/2015.
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grupę do 500 księgarń indywidualnych. Jest to zarazem jeden z głównych
kanałów sprzedaży publikacji oficyny, który – w zależności od okresu – nie
tylko dorównuje, ale czasem wręcz wygrywa z największymi sieciowymi
detalicznymi sieciami jak Empik.
Jednocześnie 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 oferty wyłącznie wydawnictwa Prószyński Media.

Historia
Firma Prószyński i S-ka rozpoczęła działalność jesienią 1990 roku jako wydawnictwo prasowe. Początkowo działała jako spółka cywilna, potem 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 Prószyński38.
38. Ibidem.
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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 firmy39.
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.
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
39. Ibidem.
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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.
Na koniec 2016 roku spółka Prószyński Media miała sześcioro udziałowców. Wśród niej znajdowali się: Mieczysław Prószyński, Maciej Makowski,
Sonia Prószyńska-Rządca, Anna Derengowska, Jacek Herman-Iżycki oraz
Tomasz Woyda.
Prószyński Media – najważniejsze dane
Lata

264

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013

2014 2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

24,4

20,8

24,2

24,3

30,0

30,4

28,2

33,4

33,5

37,6

38,4

Sprzedaż książek w mln USD

7,9

7,5

10,0

7,8

9,9

8,9

8,7

10,6

9,6

9,6

11,0

Zysk netto w mln zł

–1,0

–4,1

bd

bd

bd

1,0

bd

bd

0,7

2,6

4,5

Kapitały własne w mln zł

17,9

13,8

bd

bd

bd

bd

bd

16,8

17,4

20,0

21,9

Wydane tytuły

276

395

396

367

386

195

220

186

179

206

bd

Pierwsze wydania

149

170

184

169

141

176

211

180

172

194

bd

Łączny nakład w mln egz.

2,2

1,6

1,9

1,5

2,0

1,8

1,7

2,0

2,5

2,0

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,9

1,8

1,9

1,8

1,9

2,0

1,3

1,9

1,7

2,0

bd

Pracownicy etatowi

68

76

80

89

88

85

76

65

69

73

66

02-672 Warszawa, ul.Domaniewska 48
tel. (22) 894 60 54
www.gwfoksal.pl, e-mail biuro@gwfoksal.pl
W 2016 roku Grupa Wydawnicza Foksal odnotowała spadek przychodów
ze sprzedaży o 39,3 proc., z 58 mln do 35,17 mln zł.
Firma zakończyła rok ze stratą netto w wysokości 37,46 mln zł, podczas
gdy rok wcześniej było to 4,13 mln zł. Spadek przychodów i wysoka strata
netto to efekt zmiany polityki sprzedaży firmy, w wyniku której nastąpił
ogólny spadek sprzedaży, jak również jednorazowa sprzedaż wolnorotujących produktów poniżej kosztów wytworzenia40.
W omawianym roku w spółce doszło do kilku zmian właścicielskich.
Najpierw przeprowadzono wykup udziałów wszystkich wspólników mniejszościowych GWF (Beaty Stasińskiej, Macieja Płonczyńskiego, IXIUSS
Trading Limited), co skutkowało całkowitym przejęciem kontroli właścicielskiej nad spółką przez Empik Media & Fashion S.A.
W połowie 2016 roku kapitał zakładowy firmy podniesiono do 5,22 mln zł,
a kilka tygodni później wszystkie udziały zostały sprzedane firmie Empik
S.A. W listopadzie ponownie podniesiono kapitał zakładowy spółki – tym
razem do poziomu 6,08 mln zł.
Równolegle doszło do dwukrotnego podwyższenia kapitału zapasowego spółki: początkowo z kwoty 17,32 mln do 64,90 mln zł, a następnie do
poziomu 76,32 mln zł.
Ponadto we wrześniu 2016 roku GW Foksal zbyła na rzecz innej spółki
z grupy kapitałowej Empiku – firmy Virtualo, udziały w Bibliotece Akustycznej. Wartość transakcji wyniosła 1,09 mln zł. Na koniec 2016 roku GW
Foksal posiadała również 100 proc. udziałów w spółce Bookmaniak.com.
Rok 2016 był także okresem znaczących roszad personalnych we władzach spółki. Od listopada 2016 roku kieruje nią Krzysztof Leśniewski,
wcześniej zarządzający oficyną Zielona Sowa, należącą do Grupy WSiP.
GW Foksal w obecnej strukturze działa od początku 2013 roku, kiedy
powstała z połączenia trzech oficyn przejętych w 2010 roku przez Empik
Media & Fashion: W.A.B., Buchmann i Wilga, w rezultacie katalog GW
Foksal 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
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Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o (GW Foksal)

40. „Grupa Wydawnicza Foksal. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku”.

265

Rynek książki w Polsce 2017

266

dzieci i młodzieży, publikacji okołoedukacyjnych, 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 spółka konsekwentnie ograniczała ofertę, realizując strategię obliczoną na zwiększanie rentowności na pojedynczym tytule. W 2015 roku wydano 867 tytułów, w tym 578 nowości. Rok wcześniej
było to odpowiednio 922 pozycje i 601 pierwszych wydań, podczas gdy
w 2013 roku nakładem GWF ukazało się 1177 tytułów, z czego 682 stanowiły pierwsze wydania. W 2016 roku nastąpiła zmiana trendu – nakładem
oficyny ukazało się 935 tytułów, w tym 513 nowości.
Najważniejszą rolę w ofercie wydawnictwa w 2016 roku odegrała powieść
„Małe życie” amerykańskiej pisarki Hanyi Yanagihary. Powieść otrzymała
tytuł Bestseller roku 2016 w kategorii „literatura zagraniczna”, przyznawany przez sieć Empik najlepiej sprzedającym się produktom w sieci salonów
stacjonarnych i sklepie Empik.com w danym roku.
Dobre wyniki sprzedażowe uzyskały również: biografia Władimira Putina „Wowa, Wołodia, Władimir…” Krystyny Kurczab-Redlich, kolejna
powieść austriackiego autora Marka Elsberga „Zero”, a także debiutancki
thriller Luki D’Andrea „Istota zła”.
Z uznaniem krytyków, potwierdzonym nominacją do Literackiej Nagrody Nike, spotkała się powieść Macieja Płazy „Skoruń”, którą nagrodzono
również Nagrodą Literacką Gdynia oraz prestiżową Nagrodą Kościelskich.
Natomiast Nagrodę Literacką im. Gombrowicza otrzymała inna książka
wydana nakładem GW Foksal, „Solfatara” Macieja Hena.
Z zainteresowaniem czytelników oraz znawców tematyki spotkały się
również tytuły takie jak: „Kumplobook” Joanny Gorzelińskiej (nominacja do Nagrody Polskiej Sekcji IBBY), a także pozycje autorstwa Krzysztofa Kiełbasińskiego „Mój Pierwszy Alfabet. Kim będę” oraz „Mój Pierwszy
Alfabet. Dzikie Zwierzęta”, które zostały wyróżnione w konkursie Świat
Przyjazny Dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Z uznaniem jury spotkały się również gry wydane przez GW Foksal:
„Pociągi”, „Europa” czy „Budowa zamku”. Ponadto gry „Gobblety”, „Ciasteczkowe potworki” i „Straszny dwór” zostały nagrodzone w konkursie
Zabawka roku 2016 organizowanym przez portal Zabawkowicz.pl.
W ostatnich latach status najbardziej popularnego i najlepiej sprzedającego się polskiego autora GW Foksal utrzymuje Zygmunt Miłoszewski,
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autor bestsellerowych 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 pudełkowych z całą trylogią. 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 i Tomasza
Konatkowskiego.
W ostatnich latach największy udział w sprzedaży oferty GW Foksal miały hurtownie, za pośrednictwem których firma realizowała ok. 40-45 proc.
przychodów. Jednak w 2016 roku znaczna część sprzedaży zrealizowana
została dzięki współpracy handlowej z podmiotami z grupy kapitałowej,
przede wszystkim z siecią salonów stacjonarnych Empik oraz sklepem Empik.com. Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych kapitałowo
wyniosły 21,99 mln zł (21,96 mln w 2015), z czego 20,79 mln zł przypadło
na spółkę Empik, a 1,22 mln zł na Virtualo, która dystrybuuje ofertę GWF
w wersjach cyfrowych.
Pozostała sprzedaż przypada na współpracę z księgarniami indywidualnymi i internetem. GWF prowadzi sprzedaż swoich publikacji poprzez
centralny dział handlowy oraz za pośrednictwem sieci przedstawicieli handlowych.

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 wyrobiła 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
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Forum, dotycząca przejęcia 40 proc. udziałów w warszawskiej oficynie.
W kwietniu 2010 roku umowę tę rozwiązano za porozumieniem stron.
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. Ważne miejsce w ofercie z logo W.A.B.
mają także: tłumaczona literatura kryminalna, literatura faktu, publikacje
z dziedziny humanistyki i pozycje popularnonaukowe.

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 2010 roku oficyna rozpoczęła aktywnie rozwijać ofertę beletrystyczną,
w tym budowy 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.

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 ksią-
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żek 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. Na początku
2007 roku tę drugą ofertę sprzedano wydawnictwu Langenscheidt Polska.
W sierpniu 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
2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

53,3

71,6

58,0

35,2

Sprzedaż książek w mln USD

20,1

20,4

14,9

10,3

Zysk netto w mln zł

–4,8

2,0

–4,1

–37,4

9,7

11,7

7,6

33,4

Wydane tytuły

Kapitały własne w mln zł

1177

922

867

935

Pierwsze wydania

682

601

578

513

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

5,1

7,9

5,5

bd

Pracownicy etatowi

74

70

69

66
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Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
tel. (12) 629 32 00
www.wydawnictwowam.pl, e-mail wam@wydawnictwowam.pl
Ogólne przychody Wydawnictwa WAM w 2016 roku wyniosły 33,39 mln zł.
Na sprzedaż książek przypadło niemal 32,14 mln zł.
W omawianym okresie do sprzedaży wprowadzono 459 tytułów,
w tym 218 nowości. Łącznie wydrukowano 3,51 mln egz., sprzedano
3,52 mln egz.
Na koniec 2016 roku Wydawnictwo WAM zanotowało zysk netto w wysokości 23,17 mln zł. Kapitały własne firmy wynosiły 18,63 mln zł.
Ostatnie lata to okres znaczącej restrukturyzacji firmy, w tym redukcji
zatrudnienia. W 2013 roku wskaźnik ten spadł ze 115 do 101 osób. Na koniec roku w wydawnictwie pracowało już zaledwie 60 osób.
Lata 2015-2016 to okres dynamicznego wzrostu najważniejszych wskaźników ekonomicznych Wydawnictwa WAM. Największy wpływ na te wydarzenia miał komercyjny sukces publikacji autorstwa zmarłego w 2016 roku ks. Jana Kaczkowskiego, a także pozycji poświęconych jego osobie
i działalności.
Skalę tego zjawiska obrazuje m.in. sprzedaż w 2016 roku: „Grunt pod
nogami” (ks. Jan Kaczkowski) – 219,5 tys. egz., „Życie na pełnej petardzie”
(ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka) – 183,8 egz., „Dasz radę” (ks. Jan Kaczkowski, Joanna Podsadecka) – 123,3 tys. egz.
Wydawnictwo WAM to wydawca najważniejszych książek ks. Jana Kaczkowskiego. Jak czytamy na stronie oficyny: Wciąż pozostajemy pod ogromnym wpływem jego postawy i wezwania, aby „żyć na pełnej petardzie”. Czujemy się odpowiedzialni za upowszechnianie Jego myśli. Jesteśmy dumni
z wydania ponad 4 milionów egz. poradników kulinarnych Siostry Anastazji,
które trafiły do polskich domów. Ciągle poszerzamy naszą ofertę wydawniczą, m.in. o literaturę faktu oraz literaturę popularną. Od wielu lat jesteśmy
także cenionym wydawcą podręczników do nauki religii41.
W 2015 i 2016 roku książki WAM zwyciężyły w plebiscycie portalu Lubimyczytać.pl w kategorii „Autobiografia, biografia, wspomnienia”. „Grunt
pod nogami” to również zdobywca tytułu Bestseller Empiku 2016 w kategorii „literatura faktu”.
Oferta WAM obejmuje publikacje z ok. 30 dziedzin tematycznych: biografie i świadectwa, cracoviana, czasopisma, duchowość, duszpasterstwo,
41. Za:www.wydawnictwowam.pl
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filozofia, historia, kalendarze, katecheza, komplety, kultura i sztuka, literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura piękna, literatura popularnonaukowa, modlitewniki i nabożeństwa, nauki społeczne, pedagogika, podróże, poradniki kulinarne, psychologia, religioznawstwo, słowniki,
leksykony czy teologia.
W katalogu oficyny znajdują się publikacje takich autorów jak: bp Grzegorz Ryś, ks. Tomáš Halík, s. Małgorzata Chmielewska, ks. Adam Boniecki,
James Martin SJ, Szymon Hołownia, Grzegorz Kramer SJ, Tomasz Nowak
OP, Katarzyna Olubińska, Marek Zając, Tomasz Krzyżak, Marek Kamiński.
Publikacje ukazują się samodzielnie lub w jednej z ponad 80 serii, wśród
których do najbardziej rozbudowanych należą: „Wielcy Ludzie Kościoła”,
„Myśl Teologiczna”, „Źródła Myśli Teologicznej”, „Myśl Filozoficzna”, „Labirynty. Kolekcja Prozy” oraz „Mała Biblioteka Religii”.
W 2016 roku największy udział w zrealizowanych przychodach miały
publikacje z kategorii „Życie i wiara” – 43 proc. Na kolejnych pozycjach
znalazły się: kulinaria (35 proc.), biografie (11 proc.), beletrystyka (6 proc.)
oraz książki dla dzieci (5 proc.).
Olbrzymi wkład w wysoką dynamikę przychodów notowaną w ostatnich latach mają także publikacje o tematyce kulinarnej, wśród których
prym wiodą poradniki firmowane nazwiskiem s. Anastazji Pustelnik. Od
kilku lat wydawnictwo prowadzi również serwis internetowy Siostra-anastazja.pl. Sprzedaż publikacji z tej kategorii w 2016 roku przekroczyła poziom 1,38 mln egz.
WAM to największy w Polsce wydawca podręczników do nauczania religii na wszystkich etapach edukacji ogólnej. Rok 2012, a także 2017 był
okresem wprowadzania podręczników dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizujących nową podstawę programową. W bieżącej ofercie
wydawnictwa dostępnych jest ponad 50 publikacji do katechezy, uzupełnionych o zbiór ponad 60 pozycji metodycznych i pomocniczych. Tę sferę
działalności oficyny uzupełnia także serwis internetowy Katechizmy.pl,
dedykowany katechetom.
Najważniejszym elementem struktury dystrybucyjnej książek Wydawnictwa WAM są hurtownie, na które przypadło 91 proc. zrealizowanej
sprzedaży. Sprzedaż internetowa wygenerowała 5 proc. obrotów, a sprzedaż we własnej księgarni zlokalizowanej w Krakowie – 3 proc.
WAM aktywnie rozwija ofertę książek cyfrowych. W 2011 roku przygotowano 113 e-booków, w 2012 roku kolejnych 136 pozycji, w 2013 – 83.
W 2013 roku WAM sprzedał ponad 56,5 tys. książek cyfrowych. W kolejnych latach oferta audio wydawnictwa wzbogaciła się o ponad 30 nowych
tytułów (2012) i 17 kolejnych w 2013 roku.
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W 2016 roku cyfrowa oferta wydawnictwa poszerzyła się o 95 nowych
tytułów w wersji e-book oraz 7 audiobooków. W tym okresie sprzedano
ponad 12,5 tys. publikacji elektronicznych, a przychód z tego tytułu przekroczył 235 tys. zł.
WAM aktywnie działa także na rzecz rozwoju tworzonego we współpracy z Towarzystwem Jezusowym portalu społecznościowo-informacyjnego
Deon.pl. W strukturze WAM funkcjonuje również Studio Indigo, dysponujące wysokiej klasy sprzętem do rejestracji i obróbki dźwięku i obrazu,
które realizuje wszystkie projekty cyfrowe i multimedialne oficyny.
Oprócz książek wydawnictwo publikuje czasopisma, a wśród nich m.in.
wznowiony w styczniu 2011 roku miesięcznik „Posłaniec Serca Jezusowego”,
będący kontynuacją najstarszego miesięcznika katolickiego w Polsce (wydawanego od 1872 roku). W ofercie jest także kwartalnik „Życie Duchowe”.
WAM prowadzi również serwis Filmyedukacyjne.pl, który oferuje filmowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i wychowawców.

Historia
WAM to najstarsze wydawnictwo katolickie w Polsce. Jego historia sięga roku 1872. Obok podstawowego, pobożnościowego nurtu publikacji,
w wydawnictwie w dawnych latach silnie rozwijały się tytuły popularnonaukowe i naukowe. Do wybuchu II wojny światowej WAM miało własną
drukarnię oraz niewielką księgarnię.
Pomimo wielu trudności (m.in. powszechnej likwidacji wydawnictw
katolickich w 1951 roku), po uruchomieniu wydawnictwa w latach powojennych, przetrwało ono jako jedno z nielicznych. WAM stanowiło wtedy
jedno z głównych centrów publikacji o tematyce religijnej w naszym kraju.
Oficyna starała się rozprowadzić wśród wiernych jak najwięcej egzemplarzy
Biblii, książek do nabożeństwa i podręczników do nauki religii.
Wydawnictwo WAM – najważniejsze dane
Lata
Sprzedaż książek w mln zł

272

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

18,9

20,3

20,5

21,7

21,6

21,5

21,3

20,8

32,14

Sprzedaż książek w mln USD

6,1

7,3

8,5

7,0

7,2

6,3

6,5

6,6

9,4

Wydane tytuły

231

310

310

380

364

358

334

370

459

Pierwsze wydania

167

193

198

212

205

200

195

201

218

Łączny nakład w mln egz.

1,7

1,9

1,9

2,0

2,0

1,8

2,1

2,2

3,6

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,6

1,8

1,9

2,0

2,0

1,9

2,0

1,9

3,5

Pracownicy etatowi

99

115

115

121

120

118

115

101

60

61-657 Poznań, ul. Pasieka 24
tel. (61) 820 34 78
www.mediarodzina.pl, e-mail mediarodzina@mediarodzina.pl
W 2016 roku ogólne przychody firmy wyniosły 30,14 mln zł. Przychody
ze sprzedaży książek wydawnictwa Media Rodzina wzrosły w tym okresie
o 138 proc., do poziomu 29,91 mln zł.
Na rynek trafiły 232 tytuły, przy 168 pozycjach w 2015 roku. Do sprzedaży wprowadzono 73 pierwsze wydania, o 18 więcej niż rok wcześniej.
Łącznie wydrukowano 2,05 mln egz. publikacji, sprzedaż przekroczyła
z kolei poziom 1,86 mln egz.
Identycznie jak w poprzednich latach oficyna zatrudniała 25 pracowników.
Media Rodzina jest jednym z liderów segmentu książki dziecięcej i młodzieżowej. Na różnych etapach swojego funkcjonowania na polskim rynku
wydawniczym biznesową pozycję oficyna zawdzięcza m.in. rynkowemu fenomenowi cyklu Joanne K. Rowling o Harrym Potterze, a w późniejszym
okresie także bestsellerowej trylogii Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”.
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. Do grupy evergreenów oficyny należy także
poradnikowa publikacja „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać,
żeby dzieci do nas mówiły”.
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.
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
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w Nowych Szatach”, „Fantastyczna Seria do Kieszonki”, „Nazywam się…”),
przypisanych różnym grupom wiekowym: 2-5 lat, 6-9 lat, 10-12 lat i powyżej 12 lat.
Znakomitą dynamikę najważniejszych wskaźników ekonomicznych
z 2016 roku oficyna zawdzięcza kolejnej odsłonie rynkowej popularności
swojej sztandarowej „marki”, za sprawą książki „Harry Potter i przeklęte
dziecko”, której sprzedaż od momentu premiery do końca roku sprzedała się
w liczbie 527,9 tys. egz. Po raz kolejny książka, której – choć tym razem tylko częściowe – autorstwo przypada Joanne K. Rowling, stała się najważniejszym wydarzeniem polskiego świata wydawniczego, a powrót „potteromanii”
otrzymał tytuł Wydarzenia roku Bestsellerów Empiku za rok 2016. Premiera kolejnego bestsellera sygnowanego nazwiskiem J.K. Rowling (z pomocą
przyjaciół – przyp. red.) spełniać może rolę modelowego studium bieżącej
sytuacji na polskim rynku wydawniczym – napisano w branżowym dwutygodniku „Biblioteka Analiz” 42. Pierwszy nakład odzwierciedlał zamówienia z rynku, które opiewały na 400 tys. egz. i z niewielkim założonym przez
nas zapasem wyniósł 420 tys. egz. (…) Nie każdy czytelnik będzie miał szanse
zobaczenia przedstawienia na żywo, dzięki publikacji scenariusza marzenia
milionów ludzi na całym świecie o powrocie do ukochanych postaci mogą się
spełnić. Autorce udała się moim zdaniem rzecz wyjątkowa – wydłużenie życia
cyklu powieściowego o globalnym zasięgu poprzez zaproponowanie innej formy. Doskonale zdaję sobie sprawę z niszowego charakteru twórczości dramatycznej w naszym kraju, stąd nie potrafię wytłumaczyć rynkowego fenomenu
tej publikacji, inaczej jak efektem miłości czytelników do Harry’ego Pottera, do
świata wykreowanego przez panią Rowling. A mówiąc wprost – do globalnej
marki, jaką stała się na przestrzeni blisko dwóch dekad od brytyjskiej premiery książki dla dzieci „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” – mówi Bronisław
Kledzik, redaktor naczelny wydawnictwa Media Rodzina43.
W 2016 roku strukturę sprzedaży oferty wydawnictwa Media Rodzina
zdominowały książki dla młodzieży, których udział w przychodach sięgnął
71 proc. Kolejne 18 proc. przychodów przypadło na książki dla dzieci. Na
pozostałą część oferty przypadło 10 proc. zrealizowanych obrotów. Oprócz
wspomnianej już kolejnej opowieści ze świata Harry’ego Pottera w grupie
tytułów o najwyższej sprzedaży znalazły się także inne tytuły z uniwersum stworzonego przez Joanne K. Rowling: „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” – 51,7 tys. egz., „Harry Potter i komnata tajemnic” – 46,5 tys. egz.,
„Harry Potter i więzień Azkabanu” – 34,7 tys. egz., a także „Osobliwy dom
pani Peregrine” Ransoma Riggsa – 50,2 tys. egz., pierwszy tom narnijskiego
42. Paweł Waszczyk, „Powrót króla”, „Biblioteka Analiz” nr 22/2016.
43. Ibidem.
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cyklu „Lew, czarownica i stara szafa” C.S. Lewisa – 45,6 tys. egz. oraz klasyczna pozycja w katalogu oficyny „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
Adele Faber i Elaine Mazlish – 36 tys. egz.
Od wielu lat 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. Tematykę baśniową w ofercie
wydawnictwa reprezentuje również edycja „Baśni braci Grimm” w nowym
przekładzie Elizy Pieciul-Karmińskiej z ilustracjami znakomitego czeskiego grafika, Adolfa Borna. Kolejnym projektem związanym z klasyką baśni
i książek dla dzieci była „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”. Z podobnych projektów zrealizowanych w kolejnych latach wymienić należy również wydanie „Pinokia” Carla
Collodiego w przekładzie Jarosława Mikołajewskiego z ilustracjami Roberta
Innocentiego, edycję „Dziadka do orzechów” i „Króla Myszy”, w przekładzie
Elizy Pieciul-Karmińskiej czy edycję „Wyspy skarbów” Roberta Louisa Stevensona w przekładzie Andrzeja Polkowskiego. Powyższe tytuły ukazywały się w ramach serii „Klasyka w Nowych Szatach”. Kolejny ukłon w stronę
klasyki literatury w bogatej oprawie graficznej stanowiła edycja „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, w opracowaniu graficznym i z ilustracjami Józefa
Wilkonia, która swoją premierę miała w grudniu 2015 roku.
Istotne znaczenie promocyjne i marketingowe w ofercie Media Rodzina mają również 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 konsekwentnie rozwija ofertę książek audio. W 2016 roku w katalogu dostępnych było ponad 100 pozycji w tym formacie. Przychody ze sprzedaży audiobooków wydawnictwa w 2016 roku przekroczyły
kwotę 442,5 tys. zł.
Wiosną 2013 roku wydawnictwo 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, w 2015 roku 14 kolejnych, a w 2016 roku premierę
miało kolejnych 20 e-wydań. Łączny przychód ze sprzedaży e-wydań w tym
okresie przekroczył 288 tys. zł.
W ostatnich latach kluczową rolę w dystrybucji książek Media Rodzina
pełnią hurtownie.
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W 2016 roku na ten kanał sprzedaży przypadło 47 proc. zrealizowanych przychodów. Współpraca z sieciami księgarskimi dała firmie 35 proc.
przychodów, a sprzedaż do księgarń internetowych 10 proc. Firma przywiązuje dużą wagę do kooperacji z księgarniami indywidualnymi, jednak
w 2016 roku na ten obszar sprzedaży przypadło zaledwie 5 proc. przychodów wydawnictwa.
Od maja 2009 roku, w Skórzewie pod Poznaniem, funkcjonuje firmowy
magazyn wydawnictwa o powierzchni 1000 mkw. Firma prowadzi dystrybucję swoich publikacji m.in. w oparciu o czterech przedstawicieli handlowych, którzy obsługują 11 regionów handlowych.
Media Rodzina jest ponadto dystrybutorem wydawnictw: Poradnia K,
Niebieska Studnia, Szara Szafa, Wydawnictwo Rodzinne, Media Obok,
Hollywood PL oraz Pogotowie Kazikowe.

Historia
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 Rodzina44. W latach 80. Gamble zakładał w Polsce
ruch AA, potem sponsorował poznańskie Radio Obywatelskie.
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 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. Jak słuchać, 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
44. Łukasz Gołębiewski „Biznesmen filantrop”, „Rzeczpospolita” nr 298/2002.
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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”.
Przed 2016 rokiem 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
podstawowego 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. Do końca 2011 roku łączna sprzedaż
cyklu 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 książek o przygodach Harry’ego Pottera związane jest jedno z ważniejszych wydarzeń pierwszej dekady XXI wieku na rynku dystrybucji. Przy okazji wprowadzenia piątego tomu Media Rodzina podpisała
porozumienie z dystrybutorami, którzy złożyli największe zamówienia:
Bertelsmann Media, DiSo, Empik, FK Jacek Olesiejuk, Grupa Matras, Azymut, Wikr oraz Wkra. Umowa stała się jednak przedmiotem dochodzenia
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 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). 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
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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 Grebana. 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
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.
W drugiej połowie 2017 roku poznańska oficyna obchodziła jubileusz
25-lecia swojego istnienia.
Media Rodzina – najważniejsze dane
Lata
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2011

2012

2013

2014

2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

2006 2007 2008 2009 2010
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

6,7

2,5

11,1

2,4

3,2

2,9

4,3

3,8

3,5

3,2

9,8

Wydane tytuły

87

94

105

112

145

155

178

173

162

168

232

29,9

Pierwsze wydania

43

44

66

54

90

79

66

55

57

55

168

Łączny nakład w mln egz.

1,0

0,6

1,2

0,5

0,9

0,8

1,2

1,0

1,2

1,2

2,05

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,0

0,5

1,2

0,5

0,6

0,7

1,1

1,0

1,0

1,1

1,86

Pracownicy etatowi

15

17

29

27

30

29

28

24

25

25

25
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Grupa Wydawnicza Helion S.A.
44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1 C
tel. (32) 230 98 63
www.helion.pl, e-mail helion@helion.pl
Przychody ze sprzedaży książek Grupy Helion w 2016 roku wzrosły
o 7,7 proc. i wyniosły 29,41 mln zł.
Firma wydała 389 tytułów (402 tytuły w 2015 roku), w tym 377 nowości,
a więc o 13 więcej niż w poprzednim 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: programowanie, bazy danych, biznes IT, CAD/CAM, digital lifestyle,
DTP, elektronika, fotografia cyfrowa, grafika komputerowa, gry, hacking,
hardware, programowanie mobilne, podstawy komputera, serwery internetowe, systemy operacyjne, webmasterstwo. Gliwicka oficyna jest również
czołowym w Polsce wydawcą podręczników szkolnych do nauki informatyki. Najważniejszym elementem tej części oferty jest cykl „Informatyka
Europejczyka”.
W ramach Grupy Helion działa marka Bezdroża, która konsekwentnie
umacnia swoja pozycję na rynku publikacji turystycznych. W zależności od
ujęcia jej rynkowy udział wynosi od 10 do 15 proc. Ostatnie lata to wzrost
popularności serii „Travelbook”.
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
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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.
Natomiast autorska e-oferta Helionu na koniec 2016 roku liczyła ponad
2000 tytułów, z czego w omawianym okresie do sprzedaży wprowadzono
367 pozycji.
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)45.
Od kilku lat Grupa Helion rozwija także projekt o nazwie NASBI (internetowa biblioteka 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 czy ośrodki naukowe. Po trzech latach od
premiery w jej zasobach dostępnych było blisko 4000 publikacji i kursów
wideo z kilkunastu dziedzin.
Z kolei OSBI to internetowa wypożyczalnia e-booków, której oferta skierowana jest do czytelników literatury popularnej, podróżniczej, przewodników, poradników oraz literatury dziecięcej i młodzieżowej.
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, w tym w kilkudziesięciu księgarniach partnerskich na terenie całego kraju, ale także w hipermarketach sieci takich jak: Selgros, Carrefour, Tesco, Auchan, punktach
sprzedaży prasy (Inmedio, Relay).
Helion pozostaje niekwestionowanym 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.

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
45. Za: „21,5 tys. e-książek w Helionie”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 12 lutego 2016.
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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
2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

26,3

30,7

35,4

35,8

34,3

30,3

31,1

31,6

29,7

27,3

29,4

Sprzedaż książek w mln USD

8,4

11,1

14,7

11,5

11,4

9,4

9,5

10,0

8,5

7,0

8,6

Zysk netto w mln zł

2,2

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Kapitały własne w mln zł

10,1

8,3

15,4

16,2

15,3

bd

bd

bd

bd

15,3

18,0

Wydane tytuły

435

480

500

440

464

404

421

414

391

402

389

Pierwsze wydania

435

480

500

440

464

404

421

376

378

390

377

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,9

1,1

1,3

2,2

1,2

1,1

1,3

1,2

1,5

1,4

bd
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25

26

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

31-147 Kraków, ul. Długa 1
tel. (12) 422 89 50, infolinia 0 800 42 10 40
www.wydawnictwoliterackie.pl
e-mail sekretariat@wydawnictwoliterackie.pl
Przychody ze sprzedaży książek Wydawnictwa Literackiego w 2016 roku
wzrosły o 5 proc., z 26,42 mln do 27,80 mln zł.
Nakładem oficyny ukazało się 181 tytułów, w tym 152 nowości. Łącznie
wydrukowano 2,08 mln egz. publikacji, sprzedano 1,63 mln egz.
Firma zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 409,5 tys. zł. Kapitały własne spółki wynosiły wówczas 17,67 mln zł.
Na koniec roku w wydawnictwie pracowały 43 osoby, o jedną więcej niż
rok wcześniej.
W ofercie Wydawnictwa Literackiego dostępne są 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.
Dominujący udział (średnio na poziomie 65-70 proc.) w przychodach
oficyny ma sprzedaż literatury pięknej (polskiej i tłumaczonej). Na literaturę faktu przypada 10-15 proc. obrotów, a pozostałą część obrotów generuje sprzedaż publikacji popularnonaukowych, poradników, a także książek dla dzieci i młodzieży.
W katalogu oficyny znaleźć można nazwiska wybitnych twórców rodzimej kultury i literatury, jak: Wisława Szymborska, Czesław Miłosz,
o. Joachim Badeni, Stanisław Barańczak, Władysław Bartoszewski, Zygmunt Bauman, Gustaw Herling-Grudziński, Maria Janion, Stanisław Lem,
Sławomir Mrożek, Kazimierz Orłoś, Jerzy Pilch, Jerzy Stuhr, Dorota Sumińska, ponadto uznanych już polskich pisarzy średniego i młodszego
pokolenia, jak: Jacek Dukaj, Anna Janko, Ignacy Karpowicz, Mikołaj Łoziński, Łukasz Orbitowski, Olga Tokarczuk czy Szczepan Twardoch.
Ważną rolę w ofercie zajmuje twórczość rodzimych gwiazd literatury popularnej. W gronie tym są: Katarzyna Grochola, Grzegorz Kasdepke, Katarzyna Krenz, Roma Ligocka, Janusz L. Wiśniewski, Dorota Terakowska,
Katarzyna Michalak, Katarzyna T. Nowak, Agnieszka Pilaszewska.
Z kolei w gronie najważniejszych zagranicznych autorów wydawnictwa
wymienić należy postaci takie jak: 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
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Littell, Cormac McCarthy, Alice Munro, Orhan Pamuk, Sylvia Plath, Elif
Shafak, Ian Stewart, Jurgen Thorvald, Mika Waltari, Virginia Woolf, Lucy
Maud Montgomery.
Wydawnictwo Literackie pozostaje jednym z ostatnich dużych rynkowych graczy, którzy za ważny element swojej oferty uznają publikacje poetyckie. Dlatego w katalogu znajdziemy nazwiska czołowych polskich poetów współczesnych, w tym takich jak: Julia Hartwig, Zbigniew Herbert,
Urszula Kozioł, Ewa Lipska, Piotr Matywiecki, Jarosław Mikołajewski, Czesław Miłosz, Jolanta Stefko, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Halina Poświatowska.
W 2016 roku tytułem o najwyższej sprzedaży w ofercie krakowskiej oficyny okazała się powieść „Przeznaczeni” Katarzyny Grocholi, której sprzedaż
przekroczyła poziom 190 tys. egz. W grupie najpopularniejszych tytułów
oficyny w tym okresie znalazły się również: „Król” Szczepana Twardocha,
„Historia pszczół” Mai Lunde, „Jeszcze jeden oddech” Paula Kalanithiego,
„Audrey w domu” Luki Dotti, „Spełnienia marzeń!” Katarzyny Michalak,
„Szkoła wdzięku Madame Chick” Jennifer L. Scott, „Wołyń ‘43” Grzegorza Motyki, „Zawsze nie ma nigdy” Jerzego Pilcha i Eweliny Pietrowiak,
„Bajki robotów” Stanisława Lema, „Cztery rzęsy nietoperza” Hanny Kowalewskiej, „Dlaczego oczy kota świecą w nocy” Doroty Sumińskiej, „Władca Lewawu” Doroty Terakowskiej, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza,
„Księgi Jakubowe” Olgi Toakrczuk, „Krótka historia siedmiu zabójstw”
Marlona Jamesa, „Głód” Martina Caparrosa oraz „Inny świat” Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego.
Oficyna aktywnie rozwija dwa autorskie projekty promocyjne: WLtv
oraz RadioWL.
Od 2009 roku WL 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 2016 roku do oferty wprowadzono cztery nowe publikacje audio.
Od 2011 roku oficyna rozwija ofertę publikacji cyfrowych. W pierwszym roku do sprzedaży trafiły 43 e-tytuły. Pod koniec 2012 roku oficyna została jednym z udziałowców Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw. W 2013 roku oferta e-książek poszerzyła się o 102 tytuły, a w 2014 roku o kolejnych 118 pozycji.
W 2015 roku do sprzedaży trafiło 125 wydań w formacie e-book, a w 2016 roku
asortyment oficyny w tym zakresie powiększył się o 108 e-wydań. W połowie
2017 roku w ofercie dostępnych było blisko 700 pozycji w wersji cyfrowej.
W 2016 roku oficyna zanotowała przychód ze sprzedaży e-wydań w wysokości 1,32 mln zł. Liczba sprzedanych plików przekroczyła natomiast 95 tys.
W 2016 roku największy udział w sprzedaży oferty książkowej Wydawnictwa Literackiego miały sieci księgarskie, na które przypadło 40,6 proc.
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sprzedaży. Drugim pod względem znaczenia kanałem dystrybucji były hurtownie (32,3 proc.). Kolejne 7 proc. przypadło na księgarnie indywidualne,
ponad 5,5 proc. na księgarnie internetowe, a 2 proc. na sprzedaż bezpośrednią do klientów indywidualnych. Pozostałe 12 proc. sprzedaży pochodziło
z innych obszarów aktywności handlowej oficyny.

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.
Wydawnictwo Literackie – najważniejsze dane
Lata
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

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

5,3

7,4

5,9

8,2

8,4

7,8

8,3

7,0

6,7

27,8
8,1

Zysk netto w mln zł

–0,2

1,2

0,2

0,0

0,2

–0,1

–0,4

–0,2

–1,3

2,6

17,67

Kapitały własne w mln zł

3,9

5,1

8,9

9,2

9,2

9,2

15,2

15,9

14,6

17,2

0,4

Wydane tytuły

181

172

88

164

199

139

174

309

94

125

181

Pierwsze wydania

80

72

72

76

92

107

98

83

78

94

152

Łączny nakład w mln egz.

0,9

0,7

1,0

1,0

1,2

1,4

1,1

1,2

1,5

1,7

2,08

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,7

0,7

0,9

0,9

1,2

1,2

1,1

1,2

1,3

1,4

1,63
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42

44

42

42

45

44

43

44

42

40

43

00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
tel. (22) 621 17 75
www.muza.com.pl, e-mail muza@muza.com.pl
Przychody ze sprzedaży Muza S.A. w 2016 roku wzrosły o 5 proc.,
z 26,32 mln do 27,65 mln zł. Nakładem oficyny ukazało się 428 tytułów,
wśród których znalazły się 152 nowości (412 i 172 rok wcześniej). Łączny
nakład wydrukowanych publikacji wyniósł 2,09 mln egz.
Firma odnotowała zysk netto w wysokości 1,23 mln zł wobec 1,16 mln zł
w roku 2015. Kapitały własne spółki na koniec 2016 roku kształtowały się
na poziomie 25,27 mln zł.
Zatrudnienie w wydawnictwie Muza na koniec 2016 roku wynosiło
21 osób, czyli o siedem mniej niż rok wcześniej.
W 2016 roku działalność wydawnicza Muzy koncentrowała się na trzech
podstawowych grupach asortymentowych: poradnikach, literaturze pięknej
i publikacjach związanych z turystyką. Sprzedaż produktów z tych działów stanowi 90 proc. sprzedaży ogółem. Uboczną działalnością oficyny jest
sprzedaż praw i licencji na książki.
Tradycyjnie w skład oficyny wchodziły wydzielone podmioty działające
w ramach własnych znaków towarowych jak: Warszawskie Wydawnictwo
Literackie (odpowiedzialne za przygotowanie publikacji z zakresu 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 Garcii Márqueza, Vladimira Nabokova, George’a Orwella, Harukiego Murakamiego, Antoine’a de Saint-Exupery’ego czy Arturo Pérez-Reverte.
W grupie tytułów o najwyższej sprzedaży w 2016 roku znalazły się następujące publikacje: „Lampiony” Katarzyny Bondy, „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry`ego, „Tokimeki. Magia sprzątania w praktyce” Marie Kondo oraz „Qmam kasze” Mai Sobczak.
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).
Wydawnictwo w 2013 roku wróciło do aktywności na rynku książki
dziecięcej i młodzieżowej w ramach własnej oferty, a to za sprawą Redakcji
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Polskiej Książki Dziecięcej. Rok później wartość sprzedaży tej części oferty
wyniosła prawie 1,5 mln zł. Pracami redakcji kierowała Iwona Krynicka,
wcześniej przez kilkanaście lat związana z wydawnictwem Wilga. Dzięki
działalności Redakcji, na rynek powróciły klasyczne rodzime pozycje dla
dzieci, autorstwa twórców takich jak: Wanda Chotomska, Bohdan Butenko, Joanna Papuzińska, Joanna Kulmowa, Anna Świrszczyńska oraz Maria Terlikowska. 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 Kasdepke), jak również
„Portal Qlturka.pl poleca” oraz „Kawalerowie Orderu Uśmiechu”. Jednak
z początkiem 2016 roku oficyna podjęła decyzję o zamknięciu Redakcji.
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, Nexto, Agora (Publio), Legimi, FK Olesiejuk
oraz Apple.
Rok 2016 przyniósł dynamiczny wzrost udziału nowoczesnych form wydawniczych w przychodach ze sprzedaży publikacji wydawnictwa Muza,
z 3,5 do 5 proc. W omawianym okresie do sprzedaży wprowadzono 121 tytułów w formacie e-book, powiększając tę cześć oferty do 507 tytułów.
Równie szybko rośnie wartość sprzedaży oferty elektronicznej wydawnictwa Muza. W 2014 roku wyniosła 630 tys. zł, w 2015 roku już 938 tys. zł,
notując wzrost o 49 proc.46.
Od 2007 roku Muza wydaje również audiobooki. Do końca 2016 roku do sprzedaży wprowadzono łącznie 107 pozycji. Część z nich oficyna
sprzedaje wyłącznie w postaci płyt CD, a część także w formie plików do
pobrania online.
Największym dostawcą usług poligraficznych dla wydawnictwa
w 2016 roku była drukarnia Abedik –16 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Open Partner – 6 proc. oraz Zakład Graficzny Colonel – 7 proc.
Poszczególne udziały pozostałych dostawców nie przekroczyły 6 proc.
wszystkich dostaw.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat wydawnictwo ograniczało grupę odbiorców swoich publikacji, koncentrując się na współpracy z podmiotami o stabilnej sytuacji ekonomicznej i pozycji na rynku. Wydawnictwo
w ostatnich pięciu latach znacznie zmniejszyło liczbę odbiorców, przerywając współpracę z podmiotami o wątpliwej kondycji finansowej. Strategia
46. „List prezesa zarządu do akcjonariuszy Muza S.A”; za: www.muza.com.pl
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wydawnictwa opisana 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 2016 w wydawnictwie Muza był rokiem kontynuacji
zmian zapoczątkowanych w poprzednich latach. 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 logistyka47.
W omawianym okresie Muza prowadziła działalność handlową w oparciu o stałą sieć odbiorców, w ramach której funkcjonuje ok. 50 podmiotów
hurtowych i detalicznych.
W 2016 roku głównym odbiorcą oferty wydawnictwa był Empik. Współpraca z tym partnerem wygenerowała 27 proc. przychodów oficyny. Na drugiej pozycji znalazła się sieć Matras, na którą przypadło 16 proc. ogólnych
przychodów wydawnictwa. Czołową trójkę odbiorców oferty Muzy uzupełniała hurtownia Ateneum z 12-proc. udziałem w sprzedaży. Na miejscu
czwartym i piątym znalazły się dwie inne firmy dystrybucyjne: FK Olesiejuk (8 proc.) oraz Platon (5 proc.). Udział każdego z pozostałych odbiorców
nie przekroczył 5 proc.
We wcześniejszym okresie w grupie czołowych odbiorców oferty wydawnictwa Muza znajdowała się sieć księgarska Matras. W październiku
2016 roku oficyna wypowiedziała tej sieci umowę o współpracy. Jednocześnie wydawnictwo doprowadziło do wszczęcia wobec księgarskiej spółki postępowania komorniczego. W jego rezultacie w okresie październik 2016-styczeń 2017 Muza uzyskała kwotę w łącznej wysokości 3,65 mln zł.
Przyszły wzrost wydawnictwo planuje oprzeć na kilku głównych założeniach: dalszym rozwoju promocji sprzedaży w dominujących sieciach
księgarskich jak Empik oraz w innych mniejszych sieciach, współpracy
47. „Sprawozdanie zarządu Muza S.A. do jednostkowego raportu na 31.12.2016”, za www.
muza.com.pl
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bezpośredniej z księgarniami, także rozwoju promocji skierowanej do określonych grup docelowych poszczególnych kategorii produktów, czyli direct
marketingu za pośrednictwem internetu oraz przy wykorzystaniu mailingów (poczta, sms, e-maile).
Wyzwaniem dla firmy pozostaje rozwój sprzedaży w segmencie marketów, w oparciu o bezpośrednią współpracę z największymi sieciami: Tesco,
Auchan, Carrefour, jak również w kanale małego B2B, a także sprzedaży
internetowej poprzez własną księgarnię Muzy i obce księgarnie internetowe.
Władze wydawnictwa nie uległy w 2016 roku zmianom. Pewne korekty nastąpiły z kolei w akcjonariacie spółki. Największym akcjonariuszem pozostaje wiceprezes zarządu Małgorzata Czarzasty, która posiada 480.018 akcji, co daje jej 17,14 proc. udziału w kapitale zakładowym
i 14,72 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. Wykaz pozostałych akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. akcji w ogólnej liczbie głosów prezentuje się w następujący sposób: Grażyna Kaczmarek – liczba akcji: 41.085
(1,47 proc. udziału w kapitale zakładowym i 6,30 proc. udziału w ogólnej
liczbie głosów); Adam Majdzik – liczba akcji: 205.778 (7,35 proc. udziału
w kapitale zakładowym i 6,31 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów); Lucyna i Stanisław Stępień – liczba akcji: 433.455 (15,48 proc. udziału w kapitale zakładowym i 16,87 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów); Marcin
Garliński – liczba akcji: 206.196 (7,36 proc. udziału w kapitale zakładowym
i 6,32 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów).
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosiła: 3.260.598 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosiła:
2.800.598 akcji.

Grupa kapitałowa
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 2016 roku sprzedaż Grupy Muza S.A. wyniosła 31,93 mln zł i była
wyższa o 1,78 mln zł (o 6 proc.) niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Przychody ze sprzedaży wyrobów wyniosły 25,70 mln zł (24,58 mln zł
w 2015 roku), co przełożyło się na udział w wysokości 80,48 proc. Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 5,96 mln zł (5,39 mln zł w 2015), co oznacza udział w wysokości 18,66 proc. Przychody te dotyczą w głównej mierze
spółki zależnej PDK S.A. i pochodzą z działalności hotelarskiej.

290

Rynek książki w Polsce 2017

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 274 tys. zł
(169 tys. zł w 2015), co przełożyło się na udział w wysokości 0,56 proc.
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.

Historia
Początek działalności wydawnictwa datuje się na 1989 rok, gdy zaczęło
funkcjonować jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dwa lata
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
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Lata

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

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

3,7

12,9

17,0

11,8

11,6

4,6

6,0

7,2

6,2

6,7

27,6
8,1

Zysk netto w mln zł

–5,0

0,1

3,3

0,9

1,1

1,9

0,3

0,3

0,5

1,1

1,2

Kapitały własne w mln zł

19,4

19,5

23,5

32,1

31,5

26,0

25,7

29,7

23,5

24,3

25,3

Wydane tytuły

370

275

317

214

584

171

143

296

301

412

428

Pierwsze wydania

221

196

194

126

295

101

123

143

169

172

152

Łączny nakład w mln egz.

1,3

3,4

2,1

1,3

3,9

1,0

1,0

1,6

1,5

1,9

2,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,0

3,5

3,2

1,3

3,6

1,8

1,3

1,5

1,4

1,8
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62

56

53

52

72

44

40

32

30

28

20

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

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.
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Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o. (NK)
02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 24c
tel. (22) 643 93 89
www.nk.com.pl, e-mail naszaksiegarnia@nk.com.pl
Wydawnictwo Nasza Księgarnia w 2016 roku zanotowało przychody ze
sprzedaży książek na poziomie niemal identycznym jak rok wcześniej –
26,02 mln wobec 25,97 mln zł w 2015 roku.
Nakładem oficyny ukazały się 173 tytuły, czyli o 62 mniej niż rok wcześniej. Do sprzedaży wprowadzono 100 nowości, wobec 95 wydanych rok
wcześniej. Wolumen sprzedaży osiągnął poziom niemal 1,88 mln egz.
Na bieżącą ofertę wydawnictwa składają się publikacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych z następujących obszarów i gatunków: fantastyka i horror, klasyka, komiks, kryminał i sensacja, lektury i edukacja, literatura
faktu, literatura przygodowa, łamigłówki i zagadki, poradniki, proza obca,
proza polska i kalendarz książkowy.
Od początku bieżącej dekady wydawnictwo z powodzeniem realizuje
strategię dywersyfikacji przychodów opartej na rozbudowie tradycyjnej
oferty książek dla dzieci o literaturę młodzieżową i prozę kobiecą.
Wśród tytułów beletrystycznych, skierowanych do dorosłego czytelnika, a zwłaszcza czytelniczek, 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 ostatnie lata to również okres coraz większej popularności rodzimych autorek takich jak: Katarzyna Michalak, Anna Szepielak, Wiesława Bancarzewska, Dorota Ponińska, Renata Kosin czy Anna
Mulczyńska.
Coraz wyższą sprzedaż notują również publikacje z oferty poradnikowej, w ramach której ukazują się tytuły kulinarne, psychologiczne i motywacyjne.
W 2016 roku wśród najlepiej sprzedających się tytułów wydawnictwa Nasza
Księgarnia znalazły się: „Dziennik cwaniaczka 10. Stara bieda” Jeffa Kinneya
– 59,7 tys. egz., „Zaczarowany las. Koloruj, szukaj symboli, odkryj tajemnicę”
Johanny Basford, – 32 tys. egz., „Mikołajek” René Gościnny’ego oraz Jeana-Jacquesa Sempégo – 29,2 tys. egz., „Rok w lesie” Emilii Dziubak – 26,4 tys. egz.
oraz „Kubuś Puchatek” Alana Alexandra Milne’a – 25,9 tys. egz.
W 2011 roku Nasza Księgarnia wprowadziła do oferty pierwsze publikacje cyfrowe. Każdego roku oficyna wydaje kilkadziesiąt tytułów w formacie

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

e-book. W 2016 roku do sprzedaży wprowadzono 25 e-wydań oraz dziewięć
audiobooków. Sprzedano nieco ponad 20 tys. plików, a przychód z tego tytułu przekroczył 308 tys. zł.
W 2012 roku wydawnictwo Nasza Księgarnia zostało współwłaścicielem
spółki Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw, która funkcjonuje na rynku dystrybucji e-książek. Funkcję prezesa zarządu platformy pełni Marek
Dobrowolski, dyrektor handlowy wydawnictwa Nasza Księgarnia.
Oficyna konsekwentnie rozwija także ofertę książek audio, dostępnych
na płytach CD oraz online w postaci plików. Obecnie katalog obejmuje ok.
40 tytułów, nagrania takich książek jak: „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka” A.A. Milne’a, „Puc, Bursztyn i goście” Jana Grabowskiego, „Opowiadania z Doliny Muminków” Tove Jansson, „Pamiętniki cwaniaczka”
Jeffa Kinneya czy „Niezwykłe przygody detektywa Pozytywki” Grzegorza
Kasdepki.
Nasza Księgarnia należy do grupy najczęściej nagradzanych polskich
oficyn wydawniczych. W IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren
na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży organizowanym przez
Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom w 2016 roku nagrodzono cztery książki wydane nakładem tej oficyny: „Niedokończony eliksir
nieśmiertelności” Katarzyny Majgier, „Zielone martensy” Joanny Jagiełło, „Szary” Moniki Błądek i „Obronić królową” Barbary Kosmowskiej.
Natomiast książka „Ale historia… Mieszko, ty wikingu!” Grażyny Bąkiewicz otrzymała wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Literacką im.
Kornela Makuszyńskiego za rok 2016, „Czarne jeziora” Doroty Suwalskiej otrzymały wyróżnienie w konkursie Książka roku 2016 Polskiej
Sekcji IBBY, a „Gry i zabawy z dawnych lat” autorstwa Katarzyny Piętki otrzymały wyróżnienie w Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki roku 2016.
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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Historia
Nasza Księgarnia istnieje od 1921 roku i jest jednym z najstarszych wydawnictw na polskim rynku. Pierwszą specjalizacją oficyny była literatura 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).
Nasza Księgarnia – najważniejsze dane
Lata
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2011

2012

2013

2014

2015 2016

sprzedaż książek w mln zł

2006 2007 2008 2009 2010
8,8

11,3

11,8

10,6

14,5

17,9

16,5

16,8

19,8

26,0

26,0

sprzedaż książek w mln UsD

2,8

4,1

4,9

3,4

5,2

5,3

5,1

5,3

5,6

6,6

7,6

Zysk netto w mln zł

1,0

1,4

1,0

0,1

0,8

2,2

1,5

2,3

2,9

5,5
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kapitały własne w mln zł

5,5

6,5

7,8

7,6

8,5

10,7

12,1

13,9

15,8

20,4

bd

wydane tytuły

82

179

164

158

209

183

220

220

249

235

173

Pierwsze wydania

59

85

87

76

81

84

105

95

92

95

100

Łączny nakład w mln egz.

0,8

1,1

1,2

0,9

1,0

1,0

1,2

1,2

1,5

1,8

1,8

liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,8

1,0

1,1

0,8

1,0

1,1

1,1

1,1

1,4

1,7

1,9

Pracownicy etatowi

34

37

36

36

38

40

40

41

43

43

bd

Z Biblioteki Wydawnictwa
„Nasza Księgarnia”
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Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, ul. Hlonda 2a/25
tel. (22) 251 22 72
www.wydawnictwoalbatros.com
e-mail: biuro@wydawnictwoalbatros.com
Ogólne przychody firmy w 2016 roku wyniosły 25,9 mln zł. Na sprzedaż
książek przypadło 24,9 mln zł (wzrost o ponad 37 proc. w stosunku do
2015 roku), z czego 24,5 mln zł stanowią przychody ze sprzedaży książek
drukowanych, a 1,4 mln zł ze sprzedaży publikacji cyfrowych i książek
audio.
Wydawnictwo opublikowało łącznie 240 tytułów, w tym 73 stanowiły
pierwsze wydania. Na rynek wprowadzono 111 pozycji w formie e-booka
oraz 10 audiobooków.
Łączny nakład wydrukowanych książek wyniósł 2,5 mln egz. Wolumen
sprzedaży książek drukowanych to 2,1 mln egz., a wraz z wydaniami cyfrowymi (e-booki i audiobooki w plikach) osiągnął poziom 2,2 mln egz.
Na koniec 2016 roku w oficynie zatrudnionych było 11 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 jednak beletrystyka, która generuje 95 proc. ogólnych przychodów wydawnictwa.
W 2016 roku w grupie tytułów o najwyższej sprzedaży znalazły się: „Nieznajomy” Harlana Cobena – 90 tys. egz., „Spójrz na mnie” Nicolasa Sparksa
– 72.5 tys. egz., „Światło między oceanami” M.L. Stedman – 65,5 tys. egz.,
„Koniec warty” Stephena Kinga – 50 tys. egz., „Ta chwila” Guillamue’a Musso – 37,5 tys. egz., „Igrając z ogniem” Tess Gerritsen – 35 tys. egz. oraz
„Zmuś mnie” Lee Childa – 30 tys. egz.
Wydawnictwo Albatros jest organizatorem Nagrody im. Jerzego i Hanny
Kuryłowiczów dla najlepszego przekładu książki z dziedzin: przyrodniczomatematycznej lub technicznej. Podczas Warszawskich Targów Książki organizowanych w maju 2016 roku główną nagrodę otrzymał Dariusz Żukowski za tłumaczenie książki „W rzeczy samej. Osobliwe historie wspaniałych
materiałów, które nadają kształt naszemu światu” autorstwa Marka Miodownika, wydanej przez Wydawnictwo Karakter. Przyznano także wyróżnienie
Sebastianowi Szymańskiemu za tłumaczenie książki „Krótka historia rozumu. Od pierwszej myśli człowieka do zrozumienia Wszechświata” autorstwa
Leonarda Mlodinowa, wydanej przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
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Historia
Początki Wydawnictwa Albatros sięgają roku 1994 roku, jednak jego założyciel Andrzej Kuryłowicz związany był z branżą wydawniczą od 1990 roku, kiedy zainicjował działalność wydawnictwa 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 bestsellerów48.
Wydawnictwo zostało przekształcone w kwietniu 2014 w spółkę cywilną
pod nazwą Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz.
Jesienią 2016 roku doszło do zmian w strukturze właścicielskiej firmy.
Nowym wspólnikiem spółki została firma Notabene Polska sp. z o.o., przedsiębiorstwo z grupy kapitałowej Dressler49, zaś z dniem 2 stycznia 2017 roku firma została przekształcona w spółkę kapitałową i działa pod nazwą
Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o., a prezesem firmy została córka Andrzeja
Kuryłowicza, Aleksandra Saługa, która odpowiada również za jej operacyjne zarządzanie i program wydawniczy.
Albatros – najważniejsze dane
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

15,8

16,6

17,7

18,3

26,1

21,8

22,0

15,7

18,1

24,9

Sprzedaż książek w mln USD

5,1

6,0

7,4

5,9

8,6

6,4

6,7

4,5

4,6

7,3

Zysk netto

4,9

4,9

5,0

bd

7,6

3,6

2,1

bd

bd

bd

Kapitały własne w mln zł

6,2

11,1

16,8

22,6

31,7

31,1

32,2

bd

bd

bd

Wydane tytuły

140

184

160

156

192

218

196

bd

254

240

Pierwsze wydania

84

107

94

96

117

120

122

bd

134

73

Łączny nakład w mln egz.

1,5

1,6

1,3

1,5

2,1

1,5

1,6

bd

1,5

2,5

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,2

1,4

1,2

1,5

1,8

1,5

1,8

bd

1,3

2,1

4

4

4

5

5

7

8

9

10

11
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48. Za: „Odszedł Andrzej Kuryłowicz”, „Biblioteka Analiz”nr 7/2014.
49. Za: „Zmiany w wydawnictwie Albatros”, www.Rynek-ksiazki.pl z dn. 10 października
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(dawniej Wydawnictwo G+J RBA)
02-677 Warszawa, ul. Marynarska 15
tel. (22) 36 03 900, (22) 36 03 901
www.burdamedia.pl/ksiazki
e-mail ksiazki@burdamedia.pl
W 2016 roku przychody wydawnictw książkowych Burda Publishing Polska wyniosły 21,47 mln zł.
Ukazały się 182 tytuły, w tym 119 nowości. Łącznie wydrukowano
1,62 mln egz. publikacji, a sprzedano 2,10 mln egz.
W dziale książki pracowało 11 osób.
Marka wydawnicza Burda Książki działa w kilku segmentach rynku, wydając publikacje podróżnicze i przewodniki turystyczne ze znakiem National Geographic, poradniki praktyczne, ilustrowane, w tym tzw. książki celebryckie, poradniki na temat zdrowego odżywiania, książki coachingowe,
literaturę faktu, a także popularną beletrystykę (głównie licencyjną).
Grono najbardziej rozpoznawalnych autorów, których książki ukazują
się nakładem Burda Książki współtworzą m.in.: Małgorzata Kalicińska,
Kathryn Croft, Martyna Wojciechowska, Jakub Porada, Yvette Żółtowska-Darska, Nela Mała Reporterka, Kinga Rusin, Joanna Lamparska, Kinga Paruzel, Damian Kordas, Agnieszka Radwańska, Zuzanna Bijoch oraz
Agnieszka Cegielska.
W 2016 roku największy udział w przychodach miała sprzedaż oferty
non-fiction (21,6 proc.). Na sprzedaż publikacji turystycznych i podróżniczych przypadło 19,7 proc. obrotów, a po 16,9 proc. na literaturę dla dorosłych oraz ofertę poradnikową. Ponadto blisko 16-proc. udział w sprzedaży
miały książki dla dzieci.
W 2016 roku w grupie tytułów o najwyższej sprzedaży, przekraczającej
liczbę 50 tys. egz., znalazły się następujące pozycje: „Nela na kole podbiegunowym”, „Śladami Neli przez dżunglę morza i oceany” autorstwa Neli
Małej Reporterki oraz „Lewy, chłopak, który zachwycił świat” Yvette Żółtowskiej-Darskiej, a także kulinarna publikacja „Zdrowe gotowanie by
Ann” Anny Lewandowskiej.
Miano prawdziwego fenomenu wydawniczego ostatnich lat zyskała
sobie Nela Mała Reporterka, autorka kilkunastu publikacji o tematyce podróżniczej i edukacyjnej (m.in. „Nela na 3 kontynentach. Podróże
nieznane”, „10 niesamowitych przygód Neli”, „Nela i tajemnice świata”,
„Przygodnik 2016/2017. Podróże z Nelą”, „Nela i skarby Karaibów”, „Nela
na kole podbiegunowym”, „Zabawy z Nelą”, „Śladami Neli. Przez dżunglę, morza i oceany”, „Nela na tropie przygód”. W latach 2015-2016 Nela
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Mała Reporterka została laureatką Nagrody Bestseller Empiku w kategorii „książka dla dzieci”.
Burda Książki jest jednym z ważniejszych uczestników rynku publikacji
dla turystów. W zależności od ujęcia rynkowy udział marki sięga od 15 do
20 proc. wartości całego segmentu. Ostatnie lata to m.in. sukces tańszych
kieszonkowych serii: „Spacerem po…”, „Wakacje na Walizkach” i „Wakacje w Wielkim Mieście”. Ponadto wydawnictwo Burda Książki pozostaje
jednym z liderów segmentu książek podróżniczych. Oficyna publikowała
bądź publikuje tak popularnych autorów tego nurtu jak: Martyna Wojciechowska, Marek Kamiński, Beata Pawlikowska, Monika Witkowska, Olga
Morawska, Dariusz Jędrzejewski, Anna i Krzysztof Kobusowie czy wspomniana już Nela Mała Reporterka.
W ostatnich latach w zakresie dystrybucji największy udział w przychodach wydawnictwa Burda Książki miała sprzedaż do sieci księgarskich Empik, która generowała łącznie ok. 40-45 proc. przychodów. Około 40 proc.
obrotu firma zawdzięcza współpracy z hurtowniami, wśród których dominują FK Olesiejuk, Azymut i Platon. Pozostała część przychodów przypada na sprzedaż internetową oraz współpracę z księgarniami indywidualnymi.

Historia
We wrześniu 2013 roku wydawnictwo Grüner + Jahr w Polsce zostało przejęte przez koncern Burda International GmbH. Z danych finansowych dostępnych w KRS wynika, że wydawnictwo G+J notowało w ostatnich latach
regularne straty. W wyniku akwizycji dział książkowy firmy od początku
2014 roku funkcjonuje w strukturze Burda Publishing Polska jako marka
Wydawnictwo Burda Książki.
Wydawnictwo G+J RBA powstało jako joint-venture G+J oraz hiszpańskiego RBA. Firma działała na polskim rynku od 1999 roku i początkowo
była wydawcą magazynów „National Geographic Polska”, „National Geographic Traveler”, a także albumów przyrodniczych i filmów. W 2006 roku w miejsce spółki RBA Lexa Ventura udziałowcem wydawnictwa G+J
RBA została spółka G+J.
Za ofertę książkową obu firm odpowiada dywizja książki, która na przestrzeni ostatniej dekady w otoczeniu rynkowym funkcjonowała pod brandem Wydawnictwo G+J Książki, a po przejęciu działalności Grüner + Jahr
w Polsce przez koncern Burda International GmbH, jako Wydawnictwo
Burda Książki.
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Burda Książki – najważniejsze dane
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

6,4

8,3

10,2

10,4

17,7

21,4

23,6

19,5

27,9

21,5

Sprzedaż książek w mln USD

2,1

3,0

4,2

3,4

5,9

6,3

7,2

6,2

8,0

6,3

Wydane tytuły

49

56

102

23

90

276

309

245

bd

182

Pierwsze wydania

34

56

68

19

79

272

241

191

139

119

Łączny nakład w mln egz.

0,3

0,4

0,4

1,2

1,2

2,1

2,0

2,1

1,5

1,6

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,3

0,2

0,3

0,8

1,1

1,9

1,9

2,1

bd

2,1
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10

10

10

9

9

9

9

8

14

11
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Na początku 2014 roku wydawnictwo Burda Książki otrzymało tytuł
„Wydawca roku 2013” przyznawany od kilku lat przez „Bibliotekę Analiz”.
Aby osiągnąć długotrwały sukces w branży wydawniczej nie wystarczą nabywanie licencji, dobra dystrybucja i promocja, trzeba też umieć samemu inicjować wydarzenia edytorskie. Wymaga to doświadczenia, wyobraźni (także
plastycznej), umiejętności przewidywania, znajomości oczekiwań czytelników i dobrych kontaktów z autorami. Jednym słowem jest to kapitał, jakim
dysponują najbardziej doświadczeni wydawcy – pisał Łukasz Gołębiewski
w uzasadnieniu nagrody przyznanej wydawnictwu50.
Od czerwca 2015 roku stanowisko dyrektora dywizji książek i kolekcji
na Polskę i Czechy w Grupie Burda International objęła Katarzyna Sobańska-Helman, związana z rynkiem wydawniczym od wielu lat, pracowała
w Bertelsmann Media, Hachette Polska i RBA Polska.
Łącznie liczba tytułów wydanych pod markami Burda Książki i National Geographic przekracza poziom 1200 pozycji51.

50. Łukasz Gołębiewski „Wydawca roku 2013”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 1/2014.
51. Za: www.burdaksiazki.pl
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Zysk i S-ka Wydawnictwo Spółka Jawna
61-774 Poznań, ul. Wielka 10
tel. (61) 853 27 51
www.zysk.com.pl, e-mail sekretariat@zysk.com.pl
Przychody wydawnictwa Zysk i S-ka w 2016 roku wzrosły o 10,3 proc.,
z 19,40 mln do 21,40 mln zł. Firma zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 3,61 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 82 proc. w stosunku do
wyniku finansowego z 2015 roku. Kapitały własne na koniec 2016 roku
wynosiły 12,44 mln zł.
Tradycyjnie dominujący udział w przychodach ze sprzedaży wydawnictwa Zysk i S-ka ma literatura faktu, w tym przede wszystkim publikacje
polskich autorów oraz beletrystyka polska i obca, w tym: literatura fantasy, powieści grozy, powieści historyczne, kryminały, powieści sensacyjne,
thrillery, także książki dla dzieci i młodzieży, 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.
W ostatnich latach wydawnictwo zanotowało wyraźny wzrost przychodów
realizowanych na ofercie skierowanej do młodszych odbiorców. To przede
wszystkim zasługa komercyjnego sukcesu serii o Panu Pierdziołce.
Spadek przychodów w 2015 roku wynikał m.in. z faktu braku tytułu, który potencjałem sprzedażowym dorównałby hitom z 2014 roku, jak trzeci
tom „Dziennika Bridget Jones” (120 tys. egz.) oraz „Wyspa na prerii” Wojciecha Cejrowskiego (110 tys. egz.). W kolejnym roku największą sprzedaż
osiągnęły dwa 50-tysięczniki: Roth („Tajne akta S.”) oraz trzecia książka
„Pana Pierdziołki”, ale na dobre wyniki sprzedaży wpłynęła większa liczba
innych tytułów – deklarował założyciel wydawnictwa Zysk i S-ka52.
W 2016 roku kilkanaście tytułów oficyny osiągnęło sprzedaż na poziomie kilkunastu tysięcy egzemplarzy.
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, Bogusław Chrabota, czy Jürgen Roth („Tajne akta S.” oraz „Smoleńsk 2010”).
Znaczna część komercyjnych sukcesów wydawnictwa notowanych na
przestrzeni bieżącej dekady to zasługa popularności bestsellerowego cyklu
52. Za: „Wydawcy umiarkowanie zadowoleni”, „Biblioteka Analiz” nr 1/2016.
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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, 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). Od
2012 roku w ofercie wydawnictwa pojawiły się także wersje audio kolejnych tomów cyklu.
Ostatnie lata to również okres dynamicznego wzrostu popularności książek Elżbiety Cherezińskiej, autorki m.in. bestsellerowego cyklu powieści
łączących w sobie elementy prozy historycznej i fantastycznej, osadzonych
w historycznych realiach polskiej państwowości z okresu wieków średnich
(„Korona śniegu i krwi”, „Niewidzialna korona”, „Płomienna korona”).
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”, „Gra
w kości”), których łączna sprzedaż przekroczyła 1 mln egz.
Zdecydowanie najpopularniejszą rodzimą autorką w historii wydawnictwa Zysk i S-ka pozostaje jednak Małgorzata Kalicińska. Zgłaszają 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 Zysk53. Łączny nakład jej „Mazurskiej trylogii” przekroczył 1,1 mln egz. W ofercie poznańskiej oficyny znalazły się
53. Rozmowa z Tadeuszem Zyskiem, właścicielem wydawnictwa Zysk i S-ka, „Biblioteka
Analiz” nr 8/2010.
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również pozycje takie jak: „Fikołki na trzepaku” ze sprzedażą na poziomie
65 tys. egz., „Zwyczajny facet” oraz „Lilka” (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 oficyny54.
Szczyt popularności książek Wojciecha Cejrowskiego przypadł na lata 2007-2010. W tym ostatnim roku drugie miejsce na liście bestsellerów
oficyny zajął tytuł „Cejrowski. Biografia”. Kolejna książka Wojciecha Cejrowskiego – „Wyspa na prerii” trafiła na rynek księgarski dopiero wiosną
2014 roku.
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. 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 Zysk-Media,
która została przeze mnie stworzona w celu rozwijania między innymi takich
projektów – wspomina inicjator akcji „Lato z książką”, Adam Zysk55.
54. Ibidem.
55. Rozmowa z Adamem Zyskiem, organizatorem „Lata z książką”, „Magazyn Literacki
KSIĄŻKI” nr 6/2016.
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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.
Prezes i założyciel Zysk i S-ka – Tadeusz Zysk – otrzymał przyznawaną przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” Nagrodę Człowiek roku 2014 „za
niezwykłe połączenie wydawniczego instynktu i odwagi w realizacji własnych przekonań”.
W 2015 roku Tadeusz Zysk otrzymał z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej.
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Projekt rozbudowywano i kontynuowano w kolejnych latach. Latem
2016 roku impreza odbyła się w Łebie, Mikołajkach, Szczyrku oraz Ustroniu. W ostatnich latach szczególnie wyraźnym akcentem zaznaczyły się
warsztaty dla najmłodszych i strefa nowoczesnych form czytelniczych, dedykowana e-bookom i audiobookom.

Zysk i S-ka – najważniejsze dane
Lata

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

14,4

17,4

22,6

28,7

23,9

24,6

24,2

22,7

24,8

19,4

21,4

Sprzedaż książek w mln USD

4,6

6,3

9,4

9,2

7,9

7,2

7,6

8,2

7,0

5,0

6,3

Zysk netto w mln zł

bd

bd

bd

bd

bd

6,0

5,0

4,1

4,2

2,0

3,6

Kapitały własne w mln zł

bd

bd

bd

bd

9,1

15,1

10,8

11,4

12,2

10,8

12,4

Wydane tytuły

167

149

111

188

171

166

205

222

bd

bd

bd

Pierwsze wydania

116

98

77

103

102

100

121

137

bd

bd

bd

Łączny nakład w mln egz.

0,7

0,9

1,1

1,8

1,2

1,3

1,2

1,2

bd

bd

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,7

0,8

1,1

1,6

1,2

1,2

1,2

1,2

bd

bd

bd

Pracownicy etatowi

25

28

29

36

38

39

39

38

bd

bd

bd
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Świat Książki Sp. z o.o.
02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 2
tel. (22) 46 00 610
wydawnictwoswiatksiazki.pl
e-mail sekretarz.redakcji@swiatksiazki.pl
Przychody ze sprzedaży książek wydawnictwa Świat Książki wzrosły
w 2016 roku o 30 proc., z 15,87 mln do 20,64 mln zł.
Nakładem oficyny ukazało się 275 tytułów (297 pozycji w 2015 roku),
w tym 143 nowości, przy 152 pierwszych wydaniach rok wcześniej.
Łącznie wydrukowano 2,15 mln egz. publikacji, sprzedano 2,24 mln egz.
Firma zakończyła 2016 rok z zyskiem netto w wysokości 3,77 mln zł.
Kapitały własne na koniec roku wynosiły 13,57 mln zł.
Zatrudnienie w firmie w 2016 roku wzrosło z 10 do 14 etatów.
W ofercie wydawnictwa Świat Książki dominuje beletrystyka dla dorosłych, zarówno literatura piękna wysokiej próby, jak i literatura popularna
(kryminał, sensacja, thriller, romans, literatura obyczajowa, fantastyka), literatura faktu (autobiografie, biografie, wspomnienia), książki historyczne,
publikacje z zakresu humanistyki kultury, sztuki oraz nauk ścisłych, także
poradniki i książki podróżnicze.
Wśród najważniejszych autorów i nowości ostatnich lat znalazły się nowe książki m.in.: Pauli Hawkins, Jojo Moyes, Dodie Smith, Ismaila Kadare,
Davida Grossmana, Michaela Ondaatje, Toni Morrison, a z polskich twórców m.in.: Janusza Głowackiego, Sylwii Chutnik, Jerzego Pilcha, Manueli
Gretkowskiej, Jakuba Żulczyka.
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”.
W 2016 roku 76 proc. przychodów oficyny pochodziło ze sprzedaży beletrystyki dla dorosłych, 10 proc. przypadło na literaturę poradnikową,
4 proc. na ofertę książek dla dzieci, a pozostałe 10 proc. na publikacje z innych kategorii.
Podobnie jak w 2015 roku, także na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy
najpopularniejszą książką wydawnictwa, która w dodatku zawojowała krajowe listy bestsellerów, okazała się powieść „Dziewczyna z pociągu” Pauli
Hawkins. Do 117 tys. egz. sprzedanych między rynkową premierą a końcem roku, w 2016 roku dodać należy kolejne 340 tys. egz. W omawianym
okresie znakomitą sprzedaż, na poziomie 255 tys. egz., zanotowała również powieść Jojo Moyes „Zanim się pojawiłeś”. Dobre wyniki sprzedaży,

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

na poziomie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, osiągnęły również „Moje
córki krowy” Kingi Dębskiej – 71 tys. egz., kultowa „Potęga podświadomości” Josepha Murphy’ego – 70,5 tys. egz., a także „Słowik” Kristin Hannah oraz „Polska odwraca oczy” Justyny Kopińskiej. Zestawienie najlepiej
sprzedających się tytułów oficyny w 2016 roku uzupełniają również: „Gdzie
jest Mia” Aleksandry Burt – 18 tys. egz., „Kuchnia regionalna” Hanny Szymanderskiej – 16,5 tys. egz. oraz „Instytut” Jakuba Żulczyka sprzedany
w nakładzie 16 tys. egz.
Największy udział w przychodach wydawnictwa Świat Książki ma współpraca z ogólnopolskimi sieciami księgarskimi. W 2016 roku na ten kanał
dystrybucji przypadło 45 proc. zrealizowanej sprzedaży. Kolejne 15 proc.
przychodów to efekt współpracy z ogólnopolskimi i regionalnymi hurtowniami. Na kanały alternatywne wobec tradycyjnie postrzeganego rynku księgarskiego przypada 33 proc. obrotów wydawnictwa. W grupie tej
znajdują się m.in. markety, mniejsze sieci stacjonarnej sprzedaży detalicznej, punkty sprzedaży prasy, w tym należące do firmy Ruch, a także Poczta
Polska. Kolejne 5 proc. przychodów wydawnictwo generuje dzięki sprzedaży internetowej, a zaledwie 2 proc. zrealizowanej sprzedaży przypada na
niezrzeszone księgarnie prywatne.
Operacyjnym dystrybutorem wydawnictwa Świat Książki jest Firma
Księgarska Olesiejuk, która w imieniu oficyny prowadzi sprzedaż książek.
W zakresie sprzedaży własnej oferty wydawniczej oficyna blisko współpracuje m.in. z bratnią marką Księgarnie Świat Książki, ponieważ oba podmioty działają w ramach jednego środowiska biznesowego. W połowie
2017 roku 100 proc. udziałów w wydawnictwie Świat Książki należało do
spółki Dressler Sp. z o.o., który odpowiada za operacyjną działalność wspomnianej sieci księgarń stacjonarnych.
Od wznowienia działalności w połowie 2013 roku wydawnictwo Świat
Książki konsekwentnie rozwija także ofertę książek cyfrowych. W 2016 roku do sprzedaży trafiły 132 tytuły w formacie e-book oraz 8 audiobooków.
Zrealizowane w tym okresie przychody ze sprzedaży oferty elektronicznej
przekroczyły 507 tys. zł, a ze sprzedaży książek audio – 235,5 tys. zł. Liczba sprzedanych e-wydań zbliżyła się do poziomu 90 tys.

Historia
Świat Książki rozpoczął działalność na polskim rynku w 1994 roku. Pod
tym szyldem ukazało się dotychczas blisko 7000 tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 70 mln egz.
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Pierwotnie oferta wydawnictwa pomyślana była jako wybór 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, a najbardziej spektakularnym sukcesem
oficyny w pierwszym okresie jej istnienia była monumentalna „Mitologia
Greków i Rzymian” Zygmunta Kubiaka, której sprzedaż przekroczyła ponad 500 tys. egz.
Przez ponad dwie dekady 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.
Wiosną 2011 roku firma Weltbild Polska przejęła od koncernu Direct-Group 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.
Jednak już 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.
Kolejny rozdział w historii marki wydawniczej Świat Książki rozpoczął
się w połowie 2013 roku. Nowy właściciel postawił na ograniczenie oferty
i redukcję produkcji wydawniczej.
Z dawnego Świata Książki w nowej oficynie pozostał kilkuosobowy zespół redakcyjny, dział promocji i poszczególne osoby odpowiedzialne za
grafikę, sprzedaż i produkcję.
W 2014 roku wydawnictwo Świat Książki obchodziło 20-lecie istnienia
na polskim rynku. Wydarzenie to uświetniała edycja ekskluzywnej limitowanej kolekcji 20 książek polskich autorów z dorobku oficyny, które wybrali czytelnicy. Jubileuszowa edycja miała wyjątkowy charakter – opracowaniem projektów okładek zajęli się cenieni graficy: Przemek Dębowski
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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.
Świat Książki – najważniejsze dane56
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

2006 2007 2008 2009 2010

133,0 130,0 129,0 106,0 100,3 112,0

21,7

15,5

12,3

15,9

20,6

Sprzedaż książek w mln USD

42,9

46,9

53,5

34,1

33,2

32,9

6,6

4,9

3,5

4,0

6,0

Zysk netto w mln zł

2,2

–0,7

–1,2

bd

bd

bd

bd

0,7

1,1

1,3

3,8

Kapitały własne w mln zł

64,0

63,1

29,2

bd

bd

bd

bd

7,0

7,0

9,4

13,6

Wydane tytuły

967

554

605

607

490

460

322

166

327

297

275

Pierwsze wydania

402

399

442

429

393

106

251

96

184

152

143

Łączny nakład w mln egz.

5,1

5,5

5,9

4,5

4,0

3,2

1,0

0,9

2,0

1,7

2,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

4,9

5,6

5,8

5,0

4,1

2,7

1,8

0,8

1,6

1,6

2,2

Pracownicy etatowi

196

207

220

216

250

195

50

16

14

10

12

56. 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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60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49
tel. (61) 867 81 40
www.rebis.com.pl, e-mail rebis@rebis.com.pl
Przychody Domu Wydawniczego Rebis ze sprzedaży książek w 2016 roku
wyniosły 19,15 mln zł, co oznacza spadek o 5,6 proc. w stosunku do wyniku z 2015 roku. Oficyna wprowadziła do sprzedaży 291 tytułów, w tym
123 nowości. Rok wcześniej było to odpowiednio 309 oraz 112 pozycji.
Wydrukowano 1,06 mln egz. publikacji, a zatem blisko 150 tys. egz. mniej
niż rok wcześniej. Niższy był również wolumen sprzedaży publikacji drukowanych, który wyniósł nieco ponad 943 tys. egz., wobec 1,1 mln egz.
z 2015 roku. Oficyna sprzedała także ponad 60 tys. egz. cyfrowych wydań
swoich książek.
Wysokość kapitałów własnych na koniec okresu roliczeniowego wyniosła
21,36 mln, przy 21,63 mln zł rok wcześniej. Firma zatrudnia 36 etatowych
pracowników.
Powyższe wskaźniki pozwalają na sformułowanie tezy, że rok 2016 był
najsłabszym dla wydawniczej firmy w ostatnich latach. Jednocześnie dynamika przychodów ze sprzedaży uwzględniających pierwszą połowę 2017 roku pozwala sądzić, iż bieżący rok będzie zdecydowanie najlepszym w ostatnich latach. W okresie styczeń-czerwiec firma zanotowała bowiem ponad
20-proc. wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Cechę charakterystyczną oferty Domu Wydawniczego Rebis stanowi jej
olbrzymia różnorodność. Od lat największy udział w przychodach wydawnictwa przypada na sprzedaż literatury pięknej: współczesnej beletrystyki światowej, powieści obyczajowych, historycznych, sensacyjnych, także
fantastyki, thrillerów i horrorów.
W najważniejszej kategorii – pod względem udziału w przychodach –
Rebis wypromował w ostatnich latach w Polsce kilka interesujących gwiazd,
takich jak Carla Montero (Hiszpania), Bernard Minier (Francja), Terry Hayes (Wielka Brytania) czy Mons Kallentoft (Szwecja).
Od blisko dekady Rebis konsekwentnie buduje również swoją pozycję
jednego z czołowych graczy segmentu książki o tematyce historycznej. Zdecydowanie najpopularniejszym autorem Rebisu w tym obszarze w ostatnich
latach jest Piotr Zychowicz, autor takich pozycji jak m.in. „Obłęd ’44”, „Pakt
Ribbentrop–Beck”, „Opcja niemiecka” czy „Pakt Piłsudski-Lenin”.
Niezmiennie ważną rolę w ofercie i przychodach ze sprzedaży poznańskiego wydawnictwa stanowią publikacje o charakterze poradnikowym.
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Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o.
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Na tę część oferty składają się pozycje z dziedzin takich jak: biznes, psychologia, dieta i żywienie, a także stopniowo rozbudowywana oferta skierowana do rodziców. Znajdziemy tu m.in. prawdziwe rynkowe evergreeny
jak: „W oczekiwaniu na dziecko” i „Pierwszy rok życia dziecka” autorstwa Heidi Murkoff i Sharon 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. W 2012 roku Rebis rozpoczął tworzenie oferty 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.
Rebis to także jeden z czołowych w Polsce wydawców literatury fantasy
i science-fiction. Od lat w ramach tej części oferty ukazują się tłumaczenia
literatury fantastycznej, przede wszystkim z rynku anglosaskiego, jednak od
2015 roku wydawnictwo tworzy własną, autorską serię pod nazwą „Horyzonty Zdarzeń”. Ukazują się 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 Domu Wydawniczego Rebis o najwyższej sprzedaży
w 2016 roku znalazły się dwie książki autorstwa Piotra Zychowicza, otwierające cykl „Opowieści niepoprawne politycznie”: „Żydzi” – 38,7 tys. egz.
oraz „Sowieci” – 26,4 tys. egz., a także „Wojna z Rosją” autorstwa Richarda Shirreffa – 22,4 tys. egz.
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 połowie 2017 roku wydawnictwo dysponowało katalogiem blisko
80 tytułów w wersji audio, w 2016 roku oferta w tym zakresie poszerzyła
się o 13 nowych produkcji, a przychód ze sprzedaży książek w tym formacie przekroczył 291 tys. zł.
Jeszcze dynamiczniej Rebis 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 kolejnych
130 e-booków. W 2016 roku odnotowano w tym obszarze nieco niższą dynamikę, bowiem do sprzedaży trafiło 107 nowości w formie cyfrowej.
E-książki Rebisu dostępne są w zasobach wszystkich najważniejszych
platform dystrybucyjnych, jak: Virtualo.pl, Empik.com, Nexto.pl czy Woblink. Firma jest również udziałowcem powstałej pod koniec 2012 roku spółki Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw, która jest wyłącznym

Historia
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

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

pośrednikiem w sprzedaży e-booków Rebisu (i innych wydawnictw, wspólników PDW).
To zresztą nie jedyna aktywność inwestycyjna Rebisu w ostatnich latach.
Pod koniec 2015 roku Rebis został też współwłaścicielem sieci księgarń Domu Książki Białystok, która obecnie działa pod marką BookBook.
Dystrybucja oferty publikacji drukowanych wydawnictwa opiera się na
bezpośredniej współpracy handlowej z niemal wszystkimi głównymi dystrybutorami hurtowymi i detalicznymi, jak Empik czy – do 2016 roku – Matras, także z sieciami księgarskimi, księgarniami niezależnymi oraz hipermarketami. Dystrybucja prowadzona jest z własnego magazynu, a sprzedaż
wspiera sieć przedstawicieli handlowych.
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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
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 ofercie57.
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 2016 roku Rebis po raz siedemnasty otrzymał Certyfikat
Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Dwa lata wcześniej oficyna
otrzymała Diamentową Statuetkę „Przedsiębiorstwa Fair Play” za zdobycie
przez 15 lat pod rząd tytułu Przedsiębiorstwo Fair Play.
W 2011 roku prezes Rebisu Tomasz Szponder został uhonorowany przyznawanym wówczas po raz pierwszy wyróżnieniem „Ambasador Fair Play
w Biznesie”.
57. Rozmowa z Tomaszem Szponderem, prezesem zarządu Domu Wydawniczego Rebis,
„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 9/2015.
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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.
Ponadto 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.
Dom Wydawniczy Rebis – najważniejsze dane
Lata
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2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

17,9

22,7

27,2

25,4

29,0

23,9

21,5

23,9

21,5

20,3

19,15

Sprzedaż książek w mln USD

5,8

8,2

11,3

8,2

9,6

7,0

7,6

7,6

6,1

5,2

5,6

Zysk netto w mln zł

1,3

2,6

2,9

2,2

3,1

0,8

0,4

1,4

0,1

0,1

bd

Kapitały własne w mln zł

14,8

16,4

17,2

18,0

20,2

19,6

19,1

21,1

21,5

21,6

21,3

Wydane tytuły

195

201

244

256

300

281

266

304

361

309

291

Pierwsze wydania

108

122

117

139

121

134

118

116

125

112

123

Łączny nakład w mln egz.

1,1

1,1

1,3

1,2

1,4

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,2

1,1

1,2

1,2

1,4

1,3

1,0

1,2

1,1

1,1

1,0

Pracownicy etatowi

35

35

34

34

36

36

35

36

35

35

36

80-317 Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 32A
tel. (58) 554 29 17
www.oddk.pl, oddk@oddk.pl
Przychody ODDK w 2016 roku wzrosły o 5 proc., z 17,84 mln do 18,76 mln zł.
Nakładem oficyny ukazało się 107 tytułów, w tym 27 pierwszych wydań. Łącznie wydrukowano 80 tys. egz. publikacji, sprzedano 57 tys. egz.
Tradycyjnie firma pracuje na wysokiej rentowności, co umożliwia przede
wszystkim działalność operacyjną na rynku wynajmu nieruchomości. Nie
ujawniła jednak wysokości wyniku finansowego netto za rok 2016 oraz wysokości kapitałów własnych.
W omawianym okresie firma zdecydowanie zredukowała zatrudnienie,
na koniec roku pracowały w niej 52 osoby.
W bieżącej ofercie wydawnictwa dostępnych jest ok. 3200 publikacji
skierowanych do profesjonalistów z obszarów takich jak księgowość, rachunkowość, bezpieczeństwo i higiena pracy, ocena ryzyka zawodowego,
podatki czy zarządzanie jakością.
Odbiorcami publikacji oficyny są księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, reprezentanci jednostek sfery budżetowej oraz specjaliści z wyżej wymienionych dziedzin.
Ze względu na typ i charakterystykę produkty ODDK można podzielić na: publikacje drukowane (poradniki i komentarze, dokumentacje, instrukcje), oprogramowanie komputerowe dla profesjonalistów, e-learning,
szkolenia stacjonarne oraz publikacje elektroniczne (e-booki).
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. Dominujące znaczenie ma właśnie sprzedaż bezpośrednia. W 2016 roku na tę formę sprzedaży przypadło 69 proc. zrealizowanych
przychodów. Kolejne 15 proc. przypadło na współpracę ze sklepami internetowymi, 12 proc. na sprzedaż przez hurtownie, a zaledwie 4 proc. przychodów wygenerowała sprzedaż do księgarń.
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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, 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 Popławski58.
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.
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr – najważniejsze dane
Lata

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

10,0

10,8

12,0

12,0

15,8

12,4

12,2

16,8

20,6

17,8

18,7

Sprzedaż książek w mln USD

3,2

3,9

5,0

3,9

5,2

3,6

3,8

5,2

5,9

4,5

5,5

Zysk netto w mln zł

4,0

2,3

0,9

bd

bd

bd

bd

7,4

9,1

6,2

bd

Kapitały własne w mln zł

29,2

31,5

32,4

bd

bd

bd

bd

73,0

78,6

79,6

bd

Wydane tytuły

320

270

280

290

220

220

211

203

220

bd

107

Pierwsze wydania

140

140

110

90

78

54

56

47

50

bd

26

Łączny nakład w mln egz.

0,6

0,5

0,5

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,3

0,4

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Pracownicy etatowi

40

45

50

60

63

67

68

65

65

65

52

58. Rozmowa z Andrzejem Popławskim, prezesem ODDK, „Biblioteka Analiz” nr 9/2007.
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01-233 Warszawa, ul. Bema 87
tel. (22) 45 70 402, faks (22) 652 26 95
www.bellona.pl, e-mail biuro@bellona.pl
Ogólne przychody ze sprzedaży wydawnictwa Bellona spadły o 18 proc.,
z 20,95 mln do 17,08 mln zł. Na przychody ze sprzedaży publikacji (łącznie z kalendarzami) przypadło 16,37 mln zł, w tym na książki drukowane
14,81 mln zł.
Na taką ujemną dynamikę przychodów wpływają dysproporcje między
poziomem produkcji zrealizowanym przez wydawnictwo w 2015 i 2016 roku. W tym ostatnim do sprzedaży wprowadzono 179 tytułów, w tym 119 nowości, podczas gdy rok wcześniej wskaźniki te osiągnęły rekordowy w historii oficyny poziom 449 wydanych tytułów i 365 nowości.
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 –
w 2015 roku wydrukowano 2,65 mln egz. publikacji (2,53 mln w 2014 roku),
a w 2016 roku „zaledwie” 1,69 mln egz. Sprzedaż wyrażona liczbą drukowanych egzemplarzy zamknęła się w tym okresie sumą 2,29 mln egz.
Firma zakończyła 2016 rok z zyskiem netto w wysokości 302 tys. zł
(619 tys. zł rok wcześniej). Kapitały własne wynosiły 14,37 mln zł.
Na koniec roku w wydawnictwie pracowało 20 osób, o dwie mniej niż
rok wcześniej.
Tradycyjnie najwyższy udział w przychodach Bellony ma sprzedaż publikacji popularnonaukowych (przede wszystkim z dziedziny historii).
W 2016 roku sprzedaż publikacji z tej kategorii odpowiadała za 32 proc.
zrealizowanych przychodów. Niemal taki sam udział miała książka dla
dzieci (31 proc.), a udział pozostałych kategorii produktowych prezentował
się w następujący sposób: poradniki (10 proc.), kalendarze (9 proc.), beletrystyka (9 proc.), militaria (9 proc.) oraz książki dla młodzieży (3 proc.).
Książki wydawnictwa Bellona ukazują się w ramach ok. 20 serii oraz poza nimi. 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 oraz historii powojennej. Łączna sprzedaż książek jego
autorstwa do końca 2016 roku przekroczyła 830 tys. egz.
Kolejni czołowi autorzy Bellony to Iwona Kienzler („Król Kazimierz,
wielki bigamista”, „Miłości polskich królowych i księżniczek”, „Romanse
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żon polskich królów elekcyjnych”, „Dziwactwa i sekrety władców Polski”,
„Stanisław August. Mąż wszystkich żon”, „Mocarz Alkowy”, „Wierny mąż
niewiernych żon. Władysław Jagiełło”) oraz Jerzy Besala (m.in. „Zagadki
kryminalne Rzeczypospolitej szlacheckiej”, „Warchoł polski i inne historie”, „Awantura o kobiety w Polsce szlacheckiej”, „Grabież polskich skarbów”).
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”.
W grupie tytułów o najwyższej sprzedaży w 2016 roku znalazły się następujące pozycje: „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej” – 42 tys. egz.,
„Złoty pociąg i tajemnice skarbów Polski” Włodzimierza Antkowiaka –
14.1 tys. egz., „Słowiańscy królowie Lechii” Janusza Bieszka – 12,8 tys.
egz., „Spowiedź Hitlera. Szczera rozmowa z Żydem” Christophera Machta – 9,7 tys. egz., „Moja odyseja” Adriana Carton de Wiarta – 7,6 tys. egz.,
„Sulejman II Wspaniały” Jerzego S. Łątki – 7,1 tys. egz., „Bodo i jego burzliwe romanse” Iwony Kienzler – 6,1 tys. egz.
Od początku bieżącej dekady Bellona rozwija ofertę książek cyfrowych.
Sprzedaż e-booków odbywa się za pośrednictwem platform: Woblink, Publio i Virtualo.
W 2016 roku do sprzedaży wprowadzono 38 nowych tytułów wersji elektronicznej (e-book). W tym okresie sprzedaż publikacji cyfrowych sięgnęła
poziomu ok. 5000 plików.
Od połowy poprzedniej dekady Bellona wydaje książki audio − w 2016 roku w ofercie wydawnictwa pojawiło się 8 nowości, a asortyment dostępnych pozycji wzrósł do blisko 80 tytułów. Oficyna ma w swoim dorobku
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”.
Bellona w oparciu o zasoby własne wydawnictwa 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.
Ostatnie lata przyniosły istotną zmianę w strukturze dystrybucji oferty
wydawnictwa Bellona. Przez lata dominowały w niej ogólnopolskie i regionalne hurtownie. Jednak w 2016 roku 38,5 proc. przychodów wygenerowała
współpraca z sieciami księgarskimi, podczas gdy na hurtownie przypadło
ok. 11 proc. przychodów. Sprzedaż internetowa, w tym współpraca z księgarnią Bonito odpowiadała za ok. 5 proc. przychodów. Aż 45 proc. realizowanej sprzedaży pochodzi ze współpracy z alternatywnymi kanałami dys-

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 wydawnictwa59.
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.
Od 1 lipca 1997 roku działała jako Dom Wydawniczy Bellona, który
powstał z połączenia Wydawnictwa Bellona i Wydawnictwa Czasopisma
Wojskowe60.
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

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

trybucji, do których zaliczyć należy m.in. markety, hurtownie papiernicze,
ogólnopolskiego dystrybutora prasy – firmę Ruch oraz Pocztę Polską.

59. Piotr Dobrołęcki „95 lat minęło”, „Biblioteka Analiz” nr 27/2013.
60. Obszerny artykuł poświęcony historii wydawnictwa „Od ‘Bellony’ do Bellony” ukazał
się w „Bibliotece Analiz” nr 10/2002.
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wydawnictw, w tym wielu niewielkich. Niektóre publikacje wydane były
w koprodukcji.
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 Dublin Sp. z o.o. i Wydawnictwo Bellona Sp. z o.o.
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.
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.
W ramach Porozumienia Wydawców Książki Historycznej 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 2016 roku w XXIV edycji targów swoją
ofertę zaprezentowało ponad 230 wystawców. Frekwencja imprezy przekroczyła liczbę 32 tys. osób.
Bellona – najważniejsze dane
Lata
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2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

25,8

25,7

22,2

22,8

20,2

17,9

16,7

16,5

16,7

21,0

17,0

Sprzedaż książek w mln USD

8,3

9,3

9,2

7,3

6,7

5,3

5,1

5,5

5,1

5,4

2,0

Zysk netto w mln zł

2,9

2,6

0,5

1,2

1,1

0,5

0,8

1,0

0,7

0,6

0,3

Kapitały własne w mln zł

bd

6,0

14,9

15,4

15,3

13,2

11,9

12,8

13,5

14,1

14,3

Wydane tytuły

278

342

382

376

372

249

306

386

429

449

179

Pierwsze wydania

209

221

270

285

290

189

268

277

353

365

119

Łączny nakład w mln egz.

1,5

1,9

2,8

2,8

2,3

1,9

0,7

2,4

2,5

2,7

1,2

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

1,8

1,8

2,2

2,2

2,2

1,3

0,5

1,7

2,0

2,4

2,3

Pracownicy etatowi

84

65

65

65

55

26

22

22

22

22

20

Szpiegowska historia
wszech czasów!

Przygotujcie się na kilka
nieprzespanych nocy.

Zdradzić Zachód,
zapić się na śmierć w Mosk wie.

D.B. Weiss, scenarzysta
i producent serialu HBO Gra o tron.

Statki, abordaże,
współpraca GROM-u
z Navy Seals
i działania na wodach Zatoki Perskiej.

Kolejna książka
współautorki bestsellera
Sprawa Honoru!
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Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.
(dawniej Jacek Santorski & Co)
03-972 Warszawa, ul. Alzacka 15a
tel. (22) 616 12 72
www.czarnaowca.pl, www.czarnaowieczka.pl
e-mail wydawnictwo@czarnaowca.pl
Ogólne przychody wydawnictwa Czarna Owca w 2016 roku spadły
o 37,6 proc. i wyniosły 16,72 mln zł, wobec 26,81 mln zł w 2015 roku.
Łącznie wydrukowano 1,25 mln egz. książek. Wolumen sprzedaży,
uwzględniając sprzedaż plików, przekroczył poziom 1,04 mln egz.
Spadek sprzedaży nastąpił mimo wyraźnego wzrostu liczby tytułów
wprowadzonych do sprzedaży – nakładem oficyny ukazało się 137 tytułów
w formie drukowanej, w tym 82 nowości (sześć więcej niż rok wcześniej).
Kapitały własne firmy na koniec 2016 roku wynosiły 16,24 mln zł, wobec
18,20 mln zł rok wcześniej. Spółka zakończyła rok z dodatnim wynikiem
finansowym w wysokości 7,89 mln zł.
W firmie zatrudnionych było 16 pracowników etatowych.
Dynamika przychodów wydawnictwa Czarna Owca w latach 2015-2016
jest przykładem wpływu uzależnienia oficyn działających na polskim rynku wydawniczym od bestsellerów. 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, stanowiąca kontynuację
„Millennium” Stiega Larssona. Do końca 2015 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.
W kolejnym roku nakładem oficyny ukazało się kilka dobrze sprzedających się tytułów, jednak ich sprzedaż nie była w stanie dorównać komercyjnej popularności hitów z poprzedniego roku. Dodajmy także, że przychody z 2016 roku były wyższe (o ponad 11 proc.) od tych osiągniętych
w 2013 roku.
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. W 2016 roku wydawnictwo zainaugurowało swoją działalność także w segmencie literatury historycznej.
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Swój rozwój na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia firma zawdzięcza
popularności cyklu „Millennium” („Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”,
„Dziewczyna, która igrała z ogniem” oraz „Zamek z piasku, który runął”),
autorstwa nieżyjącego już szwedzkiego pisarza Stiega Larssona. Zjawisko
to „wybuchło” w 2009 roku, stając się jednocześnie przyczynkiem do dynamicznego wzrostu popularności skandynawskiej literatury sensacyjnej i kryminalnej w Polsce. Swoje dalsze biznesowe powodzenie oficyna zawdzięcza
także komercyjnemu sukcesowi 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: Åke Edwardsson, Håkan
Nesser, Jens Høvsgaard, Hans Rosenfeldt i Michael Hjorth.
Największy udział w przychodach oficyny ma literatura kryminalna. Jej
sprzedaż odpowiada za ponad 50 proc. przychodów zrealizowanych przez
wydawnictwo. Na pozostałą beletrystykę, a także literaturę popularnonaukową przypada po ok. 10 proc. obrotu. Ponad 5-proc. udział ma także
literatura faktu i publikacje z obszaru psychologii.
Biorąc pod uwagę kanały dystrybucji, największy udział w przychodach
wydawnictwa mają sieci księgarskie oraz hurtownie – współpraca z tymi sektorami rynku generuje po 30 proc. przychodów. Znaczącym kanałem zbytu
publikacji wydawnictwa jest rynek prasowy, który odpowiada za 15-20 proc.
sprzedaży. Sprzedaż internetowa, w tym przez firmową e-księgarnię, daje
firmie nieco ponad 10 proc. przychodów. Najmniejszy udział ma natomiast
bezpośrednia współpraca z księgarniami indywidualnymi.
Od połowy 2013 roku w siedzibie wydawnictwa przy ul. Alzackiej w Warszawie działa firmowa księgarnia stacjonarna.
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 53,7 tys. 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.
W 2016 roku oferta publikacji cyfrowych wydawnictwa została rozbudowana o kolejnych 117 tytułów. Czarna Owca wydała także jeden audiobook w wersji na płycie CD i pliku mp3.
Wydawnictwo Czarna Owca jest zaangażowane kapitałowo w kilka
przedsięwzięć biznesowych z sektora wydawniczego i dystrybucyjnego.
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Na koniec 2016 roku spółka posiadała udziały w następujących podmiotach: Wydawnictwo Czarna Owieczka Sp. z o.o. (50 proc.), Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw Sp. z o.o. (11,1 proc.), Przedsiębiorstwo
Dom Książki Sp. z o.o. (4,27 proc.), Porozumienie Wydawców Sp. z o.o.
(11,1 proc.), Czarna Owca Dokument Sp. z o.o. (50 proc.).

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+. Na koniec 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.

Historia
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).
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Czarna Owca – najważniejsze dane
Lata

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

3,9

4,2

4,2

13,5

18,9

17,8

18,6

15,8

15,0

23,9

16,7

Sprzedaż książek w mln USD

1,2

1,5

1,8

4,3

6,2

5,5

5,7

5,0

4,3

6,1

4,9

Zysk netto w mln zł

0,1

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

1,9

5,2

7,9

Kapitały własne w mln zł

1,0

bd

bd

0,9

3,1

bd

bd

13,8

15,6

18,8

16,2

Wydane tytuły

56

52

96

58

92

88

96

95

88

95

137

Pierwsze wydania

42

34

48

45

77

70

76

74

64

74

82

Łączny nakład w mln egz.

0,3

0,3

0,3

0,7

0,8

0,8

0,9

0,8

1,7

2,1

1,2

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,2

0,3

0,3

0,6

0,8

0,9

1,0

0,9

1,6

2,0

1,0

Pracownicy etatowi

13

14

12

16

15

18

20

18

16

17

16

40-580 Katowice, ul. Fitelberga 1
tel. (32) 782 64 77, 782 60 37
www.soniadraga.pl, e-mail info@soniadraga.pl
W 2016 roku przychody wydawnictwa Sonia Draga spadły o ponad 40 proc.,
z 25,4 mln do 15,17 mln zł. Na książki drukowane przypadło 13,53 mln
zł. Ogólne przychody firmy wyniosły w tym czasie 17,15 mln zł, przy
25,97 mln zł w poprzednim roku.
Oficyna wydała 142 tytuły, w tym 94 nowości. Łączny nakład wydrukowany w tym okresie był o blisko 1 mln egz. mniejszy niż w roku 2015
i wyniósł niemal 775 tys. egz. Dzięki aktywnej polityce sprzedażowej wolumen sprzedaży osiągnął poziom 1,1 mln egz. wobec 1,55 mln egz. w poprzednim roku.
Firma nie ujawniła wyniku netto za rok 2016. Na koniec tego okresu kapitały własne spółki wynosiły 24,84 mln zł. W związku ze zmianami strukturalnymi, w tym powstaniem grupy wydawniczej, zatrudnienie w firmie
wzrosło dwukrotnie – z 12 do 24 osób.
Od wielu lat w ofercie wydawnictwa Sonia Draga dostępna była 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. Do 2015 roku największy udział w przychodach miała jednak
sprzedaż beletrystyki (95 proc.).
W kolejnym roku proporcje te zaczęły się zmieniać. Na sprzedaż beletrystyki przypadło 88 proc. przychodów wydawnictwa, a na ofertę dziecięcą
i młodzieżową 12 proc.
Spadek przychodów w 2016 roku to efekt braku porównywalnej liczby
bestsellerowych premier w ofercie w stosunku do roku 2015. Dynamiczny
wzrost przychodów w poprzednich latach, począwszy od 2012 roku, firma
zawdzięcza m.in. kolejnym książkom bestsellerowej autorki E.L. James, autorki erotycznego cyklu o Christianie Greyu.
Przy czym należy 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 sprzedał się w nakładzie 320 tys. egz. Wcześniejsze powieści
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Browna („Kod Leonarda da Vinci”, „Anioły i demony”, „Cyfrowa twierdza”,
„Zwodniczy punkt” i „Zaginiony symbol”) wychodziły bowiem w koedycji
wydawnictwa Albatros i Sonia Draga. W ten sposób katowicka oficyna stała się jedynym beneficjentem popularności amerykańskiego pisarza. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, a także premiery 2017 roku, wśród
których znalazły się nowe tytuły obojga najbardziej dochodowych autorów
katowickiego wydawnictwa, można prognozować znaczący wzrost przychodów oficyny w tym okresie.
W 2016 roku najchętniej kupowaną autorką wydawnictwa Sonia Draga
okazała się niemiecka pisarka Charlotte Link, a wśród najpopularniejszych
tytułów oficyny prym wiodły powieści „Wielbiciel” – 60 tys. egz., „Nieproszony gość” – 22 tys. egz. oraz „Złudzenie” – 15 tys. egz.
W pierwszej połowie 2016 roku oficyna Sonia Draga przejęła pakiet
kontrolny wydawnictwa Debit i zadeklarowała chęć dynamicznego rozwoju w 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 istnienia 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 Draga61. Kolejnym krokiem do realizacji strategii
zwiększenia udziałów w rynku dla niedorosłych czytelników było powołanie do życia imprintu Młody Book, adresowanego przede wszystkim do
odbiorców w wieku 14-18 lat.
Od kilku lat oficyna rozwija ofertę książek audio. W 2016 roku została wzbogacona o 32 nowe produkcje, a w drugiej połowie 2017 roku oferta liczyła ponad 170 pozycji (rok wcześniej 130 tytułów), w tym dźwiękowe wersje najgłośniejszych wydań drukowanych: E.L. James, Dana
Browna, Charlotte Link, Lisy Gardner, Kathy Reichs, Hilary Mantel czy
Maxime’a Chattama. Przychody ze sprzedaży książek audio osiągnęły poziom 738 tys. zł.
W pierwszej połowie 2012 roku wydawnictwo rozpoczęło działalność
na rynku e-booków.
61. Za: „Wychować sobie czytelnika”, Rynek-ksiazki.pl z dn. 19 maja 2016 roku.
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Na koniec 2015 roku cyfrowa oferta liczyła ponad 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. W 2016 roku do sprzedaży wprowadzono 110 cyfrowych tytułów.
Łączne przychody ze sprzedaży tej części oferty (plików z e-bookami i audiobookami) wyniosły ponad 1,08 mln zł.
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. 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 kraju62.
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 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
dystrybucyjnej63.
Dominującą pozycję w dystrybucji drukowanej oferty zajmuje sprzedaż za pośrednictwem sieci księgarskich (58 proc. w 2016 roku) i hurtowni (31 proc.). W obszarze dystrybucji firma działa m.in. w oparciu o sieć
62. „Wydawnictwo Sonia Draga poza PDW”; „Biblioteka Analiz” nr 14/2015.
63. Rozmowa z Sonią Dragą, właścicielką i prezesem Wydawnictwa Sonia Draga, „Biblioteka Analiz” nr 18/2016.
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własnych przedstawicieli handlowych. Pozostała sprzedaż realizowana jest
przez internet (3 proc. zrealizowanych przychodów), dzięki bezpośredniej
współpracy z księgarniami indywidualnymi (8 proc.).
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. Ponadto w 2016 roku Sonia Draga została udziałowcem
młodej sieci księgarskiej Bookszpan. Na koniec 2016 roku w ramach firmy
działało 12 księgarń.

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 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
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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 Gołębiewski64.
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”.
Wydawnictwo Sonia Draga – najważniejsze dane
Lata

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016

Sprzedaż książek w mln zł

4,8

4,8

4,5

7,3

9,9

7,2

15,0

29,0

16,8

25,4

15,2

Sprzedaż książek w mln USD

1,6

1,7

1,9

2,4

3,3

2,1

4,6

9,2

4,8

6,5

4,5

Zysk netto w mln zł

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

1,3

5,0

bd

Kapitały własne w mln zł

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

18,5

19,8

25,1

24,8
142

Wydane tytuły

33

50

70

83

92

100

86

126

134

170

Pierwsze wydania

31

43

57

64

73

69

68

93

106

115

94

Łączny nakład w mln egz.

0,4

0,4

0,4

0,4

1,8

0,4

1,0

1,7

0,9

1,7

0,8

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,5

0,9

1,4

1,0

1,6

1,0

4

4

5

6

6

9

10

10

12

12

24
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64. Łukasz Gołębiewski „Wydawca roku 2012 – Sonia Draga”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”
nr 1/2013.
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31-503 Kraków, ul. Lubicz 17D/21–22
tel. (12) 636 01 90
www.insignis.pl, e-mail biuro@insignis.pl
Przychody wydawnictwa Insignis Media w 2016 roku wzrosły o 3,5 proc.,
z 10,50 do 10,87 mln zł.
Wydano 133 tytuły, pięciokrotnie więcej niż rok wcześniej. Do sprzedaży wprowadzono 34 nowości, czyli 20 więcej niż rok wcześniej. Łączny
wydrukowany nakład przekroczył poziom 647 tys. egz., sprzedaż przekroczyła 660,5 tys. egz.
Firma zakończyła rok z wynikiem finansowym netto w wysokości 2,08
mln zł, Kapitały własne firmy kształtowały się na poziomie 5,38 mln zł.
Zatrudnienie w firmie wzrosło z dwóch do czterech osób.
Oferta wydawnictwa obejmuje m.in. popularną beletrystykę, w tym powieści obyczajowe, historyczne, sensacyjne oraz fantastykę. Niezmiernie
ważną pozycję w katalogu zajmują publikacje popularnonaukowe, literatura faktu oraz poradniki.
Na rodzimym rynku wydawniczym oficyna wypromowała m.in. rosyjskiego pisarza Dmitrija Glukhovsky’ego. Ważnym wydarzeniem przełomu
2015 i 2016 roku była premiera audiobooka „Metro 2035”, jego autorstwa
w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
Innym popularnym autorem związanym z marką Insignis jest Jeremy
Clarkson. Do końca 2016 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.
Kolejnym wydawniczym fenomenem kojarzonym z krakowskim wydawnictwem są książki Reginy Brett („Cud”, „Twój dziennik”, „Bóg zawsze znajdzie ci pracę”, „Jesteś cudem”, „Bóg nigdy nie mruga”). Właśnie ten ostatni
tytuł, ze sprzedażą na poziomie 50,8 tys. egz., był najlepiej sprzedającą się publikacją wydawnictwa Insignis w 2016 roku. W grupie najpopularniejszych
tytułów znalazły się również: „Hygge” Marie Tourell Søderberg – 42 tys. egz.,
oraz kolejna książka Reginy Brett, „Jesteś cudem” – 38,3 tys. egz.
Od kilku lat Insignis rozbudowuje ofertę wydań elektronicznych.
W 2016 roku do sprzedaży wprowadzono 92 tytuły w wersji cyfrowej. Przychody ze sprzedaży tej części oferty przekroczyły 320 tys. zł. E-booki wydawnictwa dostępne są w zasobach największych platform: Woblink, Virtualo, Publio czy iBookstore.
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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, które w 2016 roku
wygenerowały 99 proc. przychodów wydawnictwa.

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.
Insignis to rodzinna firma tworzona przez braci Brzozowskich (Pawła
i Tomasza) oraz żonę drugiego z nich – Marię.
Insignis Media – najważniejsze dane
2011

2012

2013

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

2,2

2,1

2,2

4,5

4,9

4,6

4,6

4,5

6,5

10,5

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

3,2

2

4

6

6

11

10

11

13

17

25

133

Wydane tytuły
Pierwsze wydania

2014 2015 2016
10,9

2

4

6

6

11

10

11

13

17

14

34

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

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,2

0,2

0,1

0,3

0,1

0,2

0,2

0,2

0,4

0,7

0,6

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

4
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2006 2007 2008 2009 2010

02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 58
tel. (22) 620 40 13, 620 81 62
www.wydawnictwoamber.pl, e-mail kontakt@wydawnictwoamber.pl
Ogólne przychody Wydawnictwa Amber ze sprzedaży produktów w 2016 roku wzrosły o 18 proc., z 8,4 mln do 9,89 mln zł.
W tym okresie nakładem oficyny ukazało się 280 tytułów (o 50 więcej niż
rok wcześniej) w nakładzie 870 tys. egz. wobec 800 tys. egz. w 2015 roku.
To właśnie wzrost atrakcyjnej rynkowo produkcji przyczynił się do poprawienia wskaźników ekonomicznych wydawnictwa w omawianym okresie. Przychody ze sprzedaży książek oficyny wyniosły 9,18 mln zł wobec
7,28 mln zł65.
Firma zakończyła 2016 rok z zyskiem netto w wysokości 538,1 tys. zł,
przy 723 tys. zł rok wcześniej.
Na koniec 2015 roku w wydawnictwie zatrudnionych było 17 osób, rok
później wskaźnik ten zredukowano do 12.
Wydawnictwo Amber konsekwentnie realizuje plan wydawniczy skoncentrowany na udziale w rynkowym mainstreamie, otwarty na możliwość
szybkiej reakcji na bieżące trendy i mody czytelnicze.
Oferta wydawnictwa 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, kolorowanki, poradniki czy zdrowie.
Całości dopełniają tytuły wydane poza seriami.
W ostatnich latach za sprawą serii „New Adult” oficyna aktywnie konkurowała na rynku literatury dla młodych dorosłych, w ramach której wydawała hity dla młodzieży takich autorek jak: J. Lynn, Jasinda Wilder, Jay
Crownover czy Sandi Lynn. Kolejną udaną inwestycją wydawnictwa Amber było pozyskanie praw do polskiej edycji serii powieściowej 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 tym
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samym 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 cyklicznie wznawia ilustrowane edycje dzieł J.R.R. Tolkiena, w tym
„Hobbita” sprzedanego w ostatnich latach w kilkudziesięciu tysiącach egz.,
co z kolei stanowi efekt popularności goszczącej na ekranach polskich kin
w ostatnim pięcioleciu kinowej ekranizacji tej powieści mistrza fantasy.
W latach 2012-2015 wydawnictwo wytrwale prowadziło 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 Malpas, Megan Maxwell), jednocześnie wprowadzając na rynek nową pisarkę – M.S. Force i jej „Trylogię Quantum”.
Wydawnictwo aktywnie działa również w obszarze literatury sensacyjnej
i kryminalnej. Od 2014 roku Amber z powodzeniem wydaje i wznawia literackie kryminały Simona Becketta. Łączna sprzedaż powieści tego autora
przekroczyła już 230 tys. egz. W ostatnich latach nakładem oficyny ukazały się również dobrze przyjęte przez rynek literackie kryminały Sharon
Bolton oraz skandynawskich pisarzy, jak Kjell Eriksson, Ninni Schulman
czy Ragnara Jónassona.
Rok 2016 to okres wzrostu popularności niemieckiego pisarza Sebastiana Fitzka, mistrza thrillera psychologicznego. Nakładem oficyny ukazały
się wówczas trzy pozycje jego autorstwa – „Pasażer 23”, „Odprysk” oraz
„Odcięci”. Ta ostatnia powieść powstała we współpracy z innym niemieckim autorem, którego Amber zdecydował się wprowadzić na polski rynek
– Michaelem Tsokosem („Smak śmierci”, „Identyfikacja”).
Oficyna zwiększyła aktywność także w obszarze publikacji o tematyce historycznej, rozwijając serie takie jak „Tajemnice Przeszłości”, „Księgi
Tajemnic”, „Wojna i Militaria”. Nakładem oficyny ukazały się m.in. nowe
tytuły popularnych i jednocześnie kontrowersyjnych badaczy prehistorii
ludzkości, jak Graham Hancock („Magowie bogów”) oraz Andrew Collinsa
(„Pochodzenie bogów”).
Nakładem wydawnictwa ukazały się też kolejne pozycje autobiograficzne i biograficzne w seriach „Skrzywdzone” i „Moja Historia”, objętych patronatem m.in. Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Historia
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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. W kolejnych dwunastu miesiącach tempo rozwoju tej części oferty nieco spadło,
a rok zakończył się wynikiem 450 tytułów cyfrowych w ofercie. W tym
samym okresie wydawnictwo zrealizowało także kilka projektów książek
audio, wprowadzając na rynek m.in. audiobook „Pasażer 23” wspomnianego już Sebastiana Fitzka.
Przychody ze sprzedaży e-booków oficyny w 2015 roku wyniosły
407,3 tys. zł (336,9 tys. zł w 2015 roku).
W zakresie dystrybucji oferty tradycyjnej Amber współpracuje z grupą
kilkunastu podmiotów, w tym z: Empikiem, OSDW Azymut, Firmą Księgarską Olesiejuk i Platonem.

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. egzemplarzy66.
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 Tłumaczy Polskich.
66. Za: www.wydawnictwoamber.pl/o-wydawnictwie.
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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.
Program wydawniczy oficyny tworzą jej właściciele: Małgorzata Cebo-Foniok i Zbigniew Foniok.
Amber – najważniejsze dane
2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

18,4

17,6

19,0

17,7

19,3

15,4

13,1

12,7

12,7

8,4

2016
9,9

Sprzedaż książek w mln USD

5,9

6,4

7,9

5,7

6,4

4,5

4,0

4,0

3,6

2,2

2,9
0,5

Zysk netto w mln zł

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

11,8

9,4

9,5

8,0

8,0

5,7

5,4

5,3

3,9

4,6

2,1

Wydane tytuły

240

228

257

246

233

228

209

198

275

230

280

Pierwsze wydania

160

176

175

172

169

155

120

139

115

bd

bd

Łączny nakład w mln egz.

2,2

1,4

1,2

1,3

1,2

1,5

1,5

1,0

1,2

0,8

0,9

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

2,0

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

bd

bd

Pracownicy etatowi

39

37

37

34

30

18

19

18

18

17

12

01-540 Warszawa, ul. Forteczna 1a
tel. (22) 839 91 27
www.marginesy.com.pl, e-mail marginesy@marginesy.com.pl
W 2016 roku przychody ze sprzedaży książek wydawnictwa Marginesy
wzrosły o 141 proc., z 3,48 mln do 8,41 mln zł.
Do sprzedaży wprowadzono 57 tytułów (wyłącznie nowości). Firma nie
podała do publicznej wiadomości informacji na temat wielkości zrealizowanej produkcji.
Oficyna zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 1,39 mln zł. Kapitały własne firmy wzrosły do 2,17 mln zł.
Firma zatrudniała 10 osób.
W ofercie Wydawnictwa Marginesy dominuje literatura piękna i literatura faktu, reprezentowana przede wszystkim przez publikacje biograficzne i autobiograficzne.
Istotnym wydarzeniem wydawniczym i literackim ostatnich lat było
z pewnością wypromowanie na polskim rynku twórczości katalońskiego
pisarza Jaume Cabré. 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.
Kolejnym pisarzem, który w ostatnim okresie zyskał prawdziwą renomę
wśród polskich czytelników, okazał się Gregory David Roberts, autor powieści „Shantaram”, której sprzedaż w 2016 roku przekroczyła poziom 105 tys.
egz., a także wydanej w 2017 roku kontynuacji zatytułowanej „Cień góry”.
Obecnie niemal wszystkie tytuły ukazują się jednocześnie w formacie
papierowym i elektronicznym. W 2016 roku do sprzedaży wprowadzono
45 tytułów w wersji cyfrowej (e-book) oraz 12 audiobooków. Oficyna zanotowała przychód ze sprzedaży e-wydań na poziomie 315 tys. zł, a ze sprzedaży książek audio w wysokości 75 tys. zł.
Do grona najważniejszych partnerów handlowych firmy należą: FK Olesiejuk, Ateneum, Platon. Firma współpracuje bezpośrednio z czołowymi
sieciami detalicznymi.

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

Wydawnictwo Marginesy Sp. z o.o.

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

343

Rynek książki W Polsce 2017

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 headhunterami, 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 Marginesy67.
W pierwszym kwartale 2017 roku Wydawnictwo Marginesy nabyło pakiet kontroli udziałów w Wydawnictwie Jaguar, specjalizującym się w wydawaniu beletrystyki dla młodzieży, na rynku rozpoznawanym m.in. dzięki
bestsellerowym cyklom Johna Flanagana („Zwiadowcy”), Michaela Granta
(„Gone”) czy P.L. Travers („Mary Poppins”).
Wydawnictwo Marginesy – najważniejsze dane
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

sprzedaż książek w mln zł

Lata

0,1

0,5

1,6

2,1

3,9

4,2

3,5

2016
8,4

sprzedaż książek w mln UsD

0,1

0,2

0,5

0,6

1,2

1,2

0,9

2,5

Zysk netto w mln zł

bd

bd

bd

bd

−1,2

−0,1

0,0

1,4

kapitały własne w mln zł

bd

bd

bd

bd

−1,2

0,8

0,8

2,2

Wydane tytuły

2

4

11

20

37

64

100

57

Pierwsze wydania

2

2

7

9

17

29

41

57

Pracownicy etatowi

1

1

2

2

2

11

11

10

 67. Rozmowa z Joachimem Kaufmannem, prezesem wydawnictwa Carlsen i Krzysztofem
Grudzińskim, prezesem wydawnictwa Marginesy, „Biblioteka Analiz” nr 5/2014.
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Grupa wydawnicza Harmonia
80-172 Gdańsk, ul. Morenowa 109
tel. (58) 348 09 50, 58 348 09 51
www.harmonia.edu.pl
e-mail harmonia@harmonia.edu.pl
W 2016 roku przychody ze sprzedaży książek Grupy Wydawniczej Harmonia wzrosły o 26,7 proc., z 5,8 mln do 7,35 mln zł. Na wzrost sprzedaży
oficyny wpłynęła wysoka dynamika produkcji – do sprzedaży wprowadzono 214 tytułów (155 w 2015 roku), w tym 123 nowości, czyli o 44 więcej niż rok wcześniej.
Łącznie wydrukowano 608 tys. publikacji, sprzedano 502 tys. egz., a zatem odpowiednio o blisko 180 tys. i ponad 80 tys. egz. więcej niż w poprzednim roku.
Rozwój oferty i wzrost przychodów szedł w parze ze wzrostem zatrudnienia, na koniec 2016 roku w firmie pracowały 22 osoby, o siedem więcej
niż rok wcześniej.
W skład Grupy Wydawniczej Harmonia wchodzą edukacyjne Wydawnictwo Harmonia, publikująca książki naukowe Harmonia Universalis,
a także ogólnotematyczne Wydawnictwo Józef Częścik.
95 proc. przychodów w 2016 roku pochodziło ze sprzedaży oferty edukacyjnej. 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 bieżącej ofercie dostępnych jest ponad 2500 publikacji tłumaczonych i polskich. Asortyment książek drukowanych uzupełniają wersje audio klasycznych polskich baśni dla najmłodszych oraz
kilkadziesiąt kart pracy z różnych kategorii tematycznych.
Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju w każdym z obszarów
działania. Rozbudowa oferty Harmonii Universalis odbywa się w oparciu
o publikacje naukowe rodzimych autorów oraz pozycje wydawane na zagranicznych licencjach. Podmiot istnieje od 2010 roku jako spółka-córka
Wydawnictwa Harmonia. Najmłodsza 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 blisko 700 tytułów książkowych i pomocy dydaktycznych.
Największy udział w przychodach firmy ma współpraca z kilkunastoma
odbiorcami hurtowymi i detalicznymi. Do grupy tej należą m.in.: Azymut,
Moje Bambino, Wikr, Edukacyjna.pl, Nowa Szkoła, Seventh Sea czy Alkama. Oferta grupy dostępna jest również w salonach sieci Empik.

W trosce o harmonijny rozwój dzieci...
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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.
Firma prowadzi sprzedaż w oparciu o sieć czterech przedstawicieli handlowych.

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.
Wydawnictwo Harmonia – najważniejsze dane
Lata
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sprzedaż książek w mln zł

2,6

3,1

3,9

4,6

4,7

5,3

5,8

2016
7,4

Sprzedaż książek w mln USD

0,8

1,0

1,2

1,4

1,5

1,5

1,4

2,2

Wydane tytuły

102

125

122

167

148

142

155

214

Pierwsze wydania

52

90

65

104

98

80

89

123

Łączny nakład w mln egz.

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,6

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

Pracownicy etatowi

11

13

13

15

15

15

15

22

00-344 Warszawa, ul. Dobra 28
tel. (22) 635 83 44, 444 86 50
www.arkady.eu, e-mail info@arkady.eu
Przychody Wydawnictwa Arkady ze sprzedaży książek w 2016 roku spadły
o 5,2 proc., z 6,08 do 5,76 mln zł. Nakładem oficyny ukazało się 89 tytułów, przy 105 w 2015 roku. Do sprzedaży wprowadzono 42 nowości – o pięć
więcej niż rok wcześniej.
Niższy był także poziom zrealizowanej produkcji – wydrukowano nieco
ponad 270 tys. egz., wobec 329,6 tys. egz. w 2015 roku.
Kolejny rok z rzędu spółka zanotowała spadek rentowności. 2016 rok zakończyła zyskiem netto w wysokości 164,2 tys. zł, przy 410,5 tys. zł w poprzednim roku.
W ostatnich latach zatrudnienie w firmie utrzymywało się na poziomie
14 osób – na koniec 2016 roku firma zatrudniała 12 pracowników etatowych.
W ofercie wydawnictwa Arkady dominują publikacje albumowe, choć
ważną rolę odgrywają również tytuły naukowe z zakresu: humanistyki,
nauk ścisłych i technicznych, książki popularnonaukowe, poradniki, podręczniki i teksty pomocnicze dla szkół wyższych.
W ostatnich latach oficyna konsekwentnie rozwija także ofertę lżejszych
publikacji dla hobbystów, jak również publikacji dla dzieci i młodzieży.
W 2016 roku najwyższy udział w strukturze sprzedaży wydawnictwa miały publikacje z tej ostatniej kategorii (28,1 proc.). Kategoria ta wyprzedziła
dział sztuka i architektura, na który przypadło 26 proc. przychodów, a także: poradniki (18,3 proc.) oraz tytuły z działu budownictwo (14,5 proc.). Na
pozostałe tytuły przypadło 13,1 proc. zrealizowanych przychodów.
W 2016 roku oficyna zrealizowała kosztowną kampanię promocyjną
w mediach elektronicznych. Spoty reklamujące ofertę Wydawnictwa Arkady ukazały się na antenie stacji telewizyjnej TVN24, drukowane reklamy
w tytułach prasowych („Polityka”, „Forum”, „Gazeta Wyborcza”, „Super
Express”). Dzięki działaniom promocyjnym oficyny jej książki zaprezentowane zostały w programach informacyjnych Telewizji Polskiej, Telewizji
Polsat, TVN24, ogólnopolskich i regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia czy w Radiu TOK FM. Albumy wydawnictwa prezentowano natomiast
w wielu pismach wnętrzarskich i modowych.
Wydawnictwo aktywnie współpracuje także z blogerami i rozwija aktywność w social media.

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o.
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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”.
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 2016 roku na rynek wprowadzono kolejny tytuł z luksusowej serii
„Arcydzieła Malarstwa” – „Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu”, autorstwa
Doroty Folgii-Januszewskiej. Kontynuowano także prace nad cyklem albumów prezentujących muzea narodowe w Polsce, publikując album „Skarby
Sztuki. Muzeum Narodowe w Gdańsku”.
Dobrą sprzedaż odnotowała natomiast publikacja „Dzieje Polski w obrazach” autorstwa Piotra Marczaka oraz „W cieniu koronkowej parasolki”
Joanny Wasilewskiej i Joanny Dobkowskiej.
Do najważniejszych publikacji 2016 roku należały również kolejne obszerne opracowania z historii sztuki i kultury, jak „Historia mody” czy monumentalna pozycja „Ikony rosyjskie”.
Oficyna kontynuowała również ofensywę na rynku literatury popularnej, m.in. inicjując powieściowy cykl Tiffany Snow o przygodach Kathleen Turner.
Pozytywny rynkowy test przeszły także publikacje poświęcone dawnym
mapom i historii kartografii, na czele z pozycją „Skarby kartografii”.
Głównym kanałem dystrybucji Arkad pozostają hurtownie, w tym własna firma dystrybucyjna Dobra 28, chociaż w 2016 roku udział tego kanału

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.
Przez wiele lat, do połowy 2017 roku, redaktorem naczelnym była Elżbieta Leszczyńska. Na stanowisku tym zastąpiła ją znana popularyzatorka
książki w mediach oraz doświadczona redaktorka Dorota Koman.
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. Göcka „Zrób to sam”. Z czasem
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.

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

dystrybucji w sprzedaży wyniósł ponad 76,7 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 88 proc. Pozostałe przychody przypadły na dział handlowy
wydawnictwa (14,2 proc.), który współpracuje z księgarniami indywidualnymi oraz firmami dystrybucyjnymi jak Codex, Lux Promocja, Progresja, MC2, a także firmową księgarnię internetową (6,2 proc.) oraz firmową
księgarnię stacjonarną (2,4 proc.).
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Arkady – najważniejsze dane
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

2006 2007 2008 2009 2010
9,6

10,6

9,9

7,6

9,1

7,5

6,3

6,1

5,6

6,1

5,7

Sprzedaż książek w mln USD

3,2

3,8

4,1

2,5

3,0

2,2

1,9

1,9

1,6

1,5

1,7

Zysk netto w mln zł

0,4

0,7

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

0,4

0,1

Kapitały własne w mln zł

10,8

11,3

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

10,8

10,8

Wydane tytuły

103

135

140

95

101

89

78

82

105

88

89

Pierwsze wydania

41

77

55

31

51

44

39

34

42

37

42

Łączny nakład w mln egz.

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3
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18

18

16

16

16

15

15

14

14

14

12

01-695 Warszawa, ul. Kościańska 4
tel. (22) 560 81 10
e-mail: redakcja@pazdro.com.pl, www.pazdro.com.pl
W ostatnich latach przychody ze sprzedaży publikacji Oficyny Edukacyjnej
Krzysztof Pazdro notowały ciągłe spadki i kształtowały się w następujący
sposób: 2014 – 8,2 mln zł, 2015 – 5,5 mln zł, 2016 – 5 mln zł. W tym samym
okresie nakładem oficyny ukazało się kolejno 27, 28 i 28 publikacji.
W bieżącej ofercie wydawnictwa dostępne są podręczniki szkolne do nauczania ogólnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
liceum i technikum. Na asortyment wydawniczy składają się podręczniki,
zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, a także publikacje o charakterze repetytoriów i kompendiów maturalnych. Ofertę uzupełniają podręczniki akademickie z chemii.
Drugą, również bardzo istotną część oferty wydawnictwa stanowią publikacje skierowane do nauczycieli, a wśród nich programy nauczania, rozkłady materiału nauczania, wymagania programowe na poszczególne oceny, plany wynikowe, scenariusze lekcji, kartkówki, sprawdziany, filmowe
wersje doświadczeń przedstawionych w podręcznikach, plansze dydaktyczne itp.
W zakresie logistyki (w tym usług magazynowych) i realizacji dostaw
oficyna korzysta z usług Przedsiębiorstwa Wydawniczo Handlowego Arti
z Ożarowa Mazowieckiego.

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

Historia
Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro powstała w 1992 roku. Jej założycielem był Krzysztof Pazdro, doktor chemii, autor wielu podręczników i publikacji z zakresu chemii, który do końca 2013 roku sprawował również
funkcję prezesa zarządu firmy. Od 2014 roku firmą kieruje Paweł Pazdro,
syn Krzysztofa. Założyciel i wieloletni prezes oficyny zmarł w listopadzie
2016 roku.
Od początku swojego istnienia oficyna wydawała podręczniki do nauczania przedmiotów ścisłych (chemia, fizyka, matematyka, informatyka),
jednak na przestrzeni lat ofertę poszerzano również o tytuły z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych (geografia, historia, język polski,
muzyka, plastyka i wiedza o społeczeństwie).
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Krzysztof Pazdro był autorem lub współautorem większości uznanych
na rynku publikacji do nauczania chemii. Drugim z flagowych projektów
edytorskich oficyny pozostaje seria książek do nauczania matematyki zespołu autorskiego Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda.
Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro – najważniejsze dane
2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

8,2

5,5

5,0

Sprzedaż książek w mln USD

2,3

1,4

1,2

Liczba wydanych tytułów

27

28

28
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Novae Res
(Zaczytani Sp. z o.o. Sp. k./dawniej Novae Res s.c.)
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
tel. (58) 698 21 61
www.novaeres.pl, e-mail sekretariat@novaeres.pl
Przychody ze sprzedaży książek wydawnictwa Novae Res w 2016 roku
wzrosły o 8,8 proc., z 3,95 mln do 4,3 mln zł.
Nakładem oficyny ukazało się 190 tytułów, wśród których znalazły się
same nowości. W 2016 roku łącznie wydrukowano 250 tys. egz. publikacji,
sprzedano 203 tys. egz.
Firma zakończyła rok z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
1,6 mln zł. Do identycznego poziomu wzrosły także jej kapitały własne.
Na koniec 2016 roku w firmie zatrudnionych było 7 osób.
W ofercie Wydawnictwa Novae Res dominuje polska beletrystyka.
W 2016 roku 35 proc. przychodów przypadło na sprzedaż literatury obyczajowej, 25 proc. na literaturę kobiecą, a 15 proc. na książki dla młodzieży. Kolejne 6 proc. przychodów wygenerowała sprzedaż beletrystyki sensacyjnej,
literatury dziecięcej – 5 proc. a publikacji popularnonaukowych 2 proc. Na publikacje z pozostałych gatunków przypadło 12 proc. zrealizowanego obrotu.
Oficyna pracuje głównie z debiutantami oraz wykreowanymi przez siebie pisarzami. Autorzy współfinansują ukazujące się publikacje. Tak zwane współfinansowanie praktycznie zawsze proponujemy autorom, którzy dopiero debiutują. W ten sposób zmniejszamy ryzyko wydawnicze. Ciężko jest ocenić potencjał
marketingowy autora, który wcześniej nie funkcjonował na rynku książki, nie
sprzedał ani jednego egzemplarza powieści, nie ma znanego nazwiska ani własnych czytelników. Można ocenić walory artystyczne dzieła, atrakcyjność fabuły,
określić grupę docelową, dystrybutorów i księgarnie, które mogą być zainteresowane literaturą danego typu, ale nie da się np. ocenić możliwości zaangażowania autora w promocję własnej twórczości, jego umiejętności komunikowania się
z czytelnikami, chęci do uczestniczenia w wywiadach czy budowania wizerunku w social mediach. (…) Wielu wydawców nie poznało się na potencjale „Pokolenia Ikea” Piotra C., a obecnie opublikowaliśmy trzy powieści tego autora,
które rozeszły się w 300 tysiącach egzemplarzy, co jak na polskie warunki i przy
debiutującym autorze jest wynikiem niezwykłym – tłumaczy zawiłości strategii biznesowej wydawnictwa Novae Res Wojciech Gutowski, współwłaściciel
i redaktor naczelny oficyny68.
68. Rozmowa z Wojciechem Gustowskim, redaktorem naczelnym wydawnictwa Novae
Res, „Biblioteka Analiz” nr 18/2017.
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Obecnie na 200 opublikowanych książek rocznie ok. 30 jest w pełni finansowanych przez Novae Res.
W 2016 roku do grupy najlepiej sprzedających się tytułów oficyny należały trzy publikacje Piotra C. - „Brud” – 80 tys. egz., „Pokolenie Ikea” –
26 tys. egz. oraz „Pokolenie Ikea. Kobiety” – 21 tys. egz., a także powieści
Agnieszki Lingas-Łoniewskiej – „Piękno Midasa” – 6500 egz. oraz „Jesteś
moja, dzikusko” – 6000 egz.
W 2016 roku na hurtownie, sieci detaliczne i księgarnie indywidualne
przypadło 69 proc. przychodów.
Od początku istnienia oficyna rozwija ofertę własnych publikacji elektronicznych. W 2014 roku znacząco wzrosła cyfrowa oferta wydawnictwa
– do sprzedaży wprowadzono także 300 wydań cyfrowych. Oficyna sprzedała 5000 książek w plikach, notując przychód z tego tytułu w wysokości
45 tys. zł.
W 2016 roku wszystkie tytuły wprowadzone do oferty ukazały się także
w formacie e-book. Przychody ze sprzedaży oferty cyfrowej w tym okresie
wyniosły 310 tys. zł.

Wydawnictwo Novae Res powstało w 2007 roku. Jego założycielami są
Wojciech Gustowski i Krzysztof Szymański. Oficynę zbudowano według
projektu, który wygrał V edycję prestiżowego ogólnopolskiego konkursu
Gdyński Biznesplan. Od początku istnienia wydawnictwo wchodzi w skład
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, na którego terenie zlokalizowana jest jego siedziba.
W 2012 roku wydawnictwo Novae Res otrzymało wyróżnienie kapituły
konkursu Mikroprzedsiębiorca roku 2012 organizowanego przez Fundację
Kronenberga i Citi Handlowy.
Oficyna jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Literacki Debiut Roku”, który działa pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Zwycięskie powieści ukazują się nakładem oficyny. Wśród dotychczasowych laureatów sześciu edycji konkursu znaleźli
się m.in.: Danuta Chlupová („Blizna”), Lec Grabowski („Podwójne przekleństwo”), Agnieszka Opolska („Anna May”), Sławomir Michał („Strefa
Pawłowa”), Magdalena Kempna („Przebudzenie doktora Sørena”).
Losy laureatów potoczyły się bardzo różnie. Jedni dalej piszą, inni spoczęli
na laurach z różnych przyczyn. Przykładowo laureatka II edycji konkursu,
pani Magdalena Kempna-Pieniążek, po zwycięstwie w konkursie poświęciła
się pisaniu pracy habilitacyjnej i dopiero niedawno wróciła do beletrystyki.

357

Rynek książki w Polsce 2017

Na podstawie jej zwycięskiej powieści „Przebudzenia doktora Sørena” powstaje właśnie gra planszowa z całym powieściowym uniwersum. Sprzedaliśmy do niej prawa autorskie i w niedługim czasie gra będzie miała swoją międzynarodową premierę, bowiem przeznaczona jest głównie na rynki
zagraniczne. Inna z laureatek, pani Agnieszka Opolska, która zwyciężyła
w IV edycji konkursu, założyła własne wydawnictwo, gdzie opublikowała
kolejną powieść. Warto wspomnieć, że pani Agnieszka mieszka w Wielkiej
Brytanii, więc zyskuje na tym również kultura polska w tamtym regionie.
Laureatka tegorocznej edycji konkursu, pani Danuta Chlupová, jest z kolei
mieszkanką Czech, gdzie pracuje jako dziennikarka, więc wydaje się wysoce prawdopodobne, że na tym jednym zwycięskim tekście, jakim jest „Blizna”, nie poprzestanie – relacjonuje redaktor naczelny wydawnictwa Novae Res69.
Novae Res – najważniejsze dane
2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

1,4

2,3

2,4

3,9

4,3

Sprzedaż książek w mln USD

0,4

0,7

0,7

1

1,3

Zysk netto w mln zł

bd

0,5

0,5

bd

1,6

Kapitały własne w mln zł

bd

0,2

0,2

bd

1,6

Wydane tytuły

120

215

424

bd

190

Pierwsze wydania

120

215

208

bd

190

Łączny nakład w mln egz.

0,1

0,1

0,1

bd

0,2

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,1

0,1

0,1

bd

0,2

4

4

4

bd

7
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69. Ibidem.
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(Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus/dawniej Wydawnictwo Illuminatio)
15-701 Białystok, ul. Kolejowa 12B/12
tel. 739 200 932
e-mail: redakcja@illuminatio.pl
www.wydawnictwokobiece.pl
Białostocka oficyna debiutuje w naszym zestawieniu. W 2016 roku przychody ze sprzedaży książek Wydawnictwa Kobiecego wyniosły 4,18 mln zł,
notując wzrost wartości w stosunku do 2015 roku o 68 proc. W omawianym
okresie na sprzedaż książek drukowanych przypadło 3,74 mln zł.
Nakładem oficyny ukazało się 113 tytułów, w tym 86 nowości. Łączny
nakład wydrukowanych publikacji przekroczył 296 tys. egz. W tym czasie
oficyna sprzedała 219 tys. egz. swoich książek.
Na koniec 2016 roku w wydawnictwie zatrudnionych było 11 pracowników.
W ofercie Wydawnictwa Kobiecego dostępne są publikacje z następujących kategorii tematycznych: literatura, literatura faktu, thriller, romans
i erotyka, poradniki.
W 2016 roku najwyższy udział w przychodach miały publikacje poradnikowe, które wygenerowały 66 proc. sprzedaży. Kolejne 28 proc. dała oferta
beletrystyczna, a 4 proc. literatura faktu.
Wśród tytułów o najwyższej sprzedaży w 2016 roku znalazły się cztery tomy cyklu Laurelin Paige: „Uwikłani. Pokusa” – 9000 egz., „Uwikłani.
Obsesja” – 8700 egz., „Uwikłani. Na zawsze” – 7000 egz. oraz „Uwikłani, Hudson” – 5000 egz., a także „Autyzm. Przełom w podejściu” Rauna K. Kaufmana – 5700 egz., „Sztuka fermentacji” Sandora Ellixa Katza
– 4700 egz. oraz „Cud terapii Gersona” duetu Charlotte Gerson i dr Marion Walker – 4600 egz.
Dominującym kanałem dystrybucji książek Wydawnictwa Kobiecego
w 2016 roku były hurtownie, na które przypadło 52 proc. zrealizowanej
sprzedaży. Kolejne pozycje zajęły: sprzedaż internetowa (30 proc.), księgarnie (8 proc.), a także współpraca z sieciami księgarskimi (6,5 proc.).
Pozostałe 3,5 proc. przychodów przypadło na inne aktywności handlowe,
w tym sprzedaż e-wydań.
Od kilku lat oficyna rozwija także ofertę książek cyfrowych, którą w 2016 roku rozszerzono o 70 tytułów. Przychód firmy ze sprzedaży
e-booków w tym okresie osiągnął wartość 143 tys. zł. Wydawnictwo sprzedało w tym czasie ponad 11,5 tys. plików.

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

Wydawnictwo Kobiece
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Historia
Początki Wydawnictwa Kobiecego sięgają 2008 roku, choć przez większą
część tego okresu firma działała pod nazwą Wydawnictwo Illuminatio. Pod
obecnym szyldem oficyna funkcjonuje od 2017 roku. Od 2015 roku produkcja wydawnicza koncentruje się na szeroko pojętej literaturze kobiecej,
a także inspirujących książkach dla czytelników o różnych gustach70.
Właścicielem wydawnictwa jest Łukasz Kierus, własnościowo związany
również z księgarnią internetową Taniaksiazka.pl. Funkcję dyrektora wydawniczego oficyny pełni Agnieszka Stankiewicz-Kierus.
Wydawnictwo Kobiece – najważniejsze dane
Lata
Sprzedaż książek w mln zł

360

2016
4,18

Sprzedaż książek w mln USD

1,3

Wydane tytuły

113

Pierwsze wydania

86

Łączny nakład w mln egz.

0,3

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,2

Pracownicy etatowi
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70. Za: www. wydawnictwokobiece.pl/zespol/#.

03-928 Warszawa, ul. Królowej Aldony 6/2a
tel./faks (22) 616 00 67, 628 08 38
www.studioemka.com.pl, e-mail wydawnictwo@studioemka.com.pl
Przychody ze sprzedaży książek wydawnictwa Studio Emka w 2016 roku
spadły o 4,5 proc, z 3,03 mln do 2,90 mln zł. Ukazało się 47 tytułów, w tym
21 nowości. Rok wcześniej były to odpowiednio 54 publikacje i 21 pierwszych
wydań. Firma nie podała informacji na temat poziomu produkcji i zrealizowanej sprzedaży. Od kilku lat oficyna zatrudnia pięciu pracowników.
W katalogu wydawnictwa przeważają publikacje o tematyce ekonomicznej – przede wszystkim poradniki z zakresu zarządzania, sprzedaży oraz
obsługi klienta, a także poradniki psychologiczne i motywacyjne. Ofertę
uzupełniają książki prozatorskie, literatura faktu, poezja, publikacje kulinarne czy tytuły z zakresu wiedzy o zdrowiu.
Studio Emka to polski wydawca książek autorów, a zarazem autorytetów biznesowych i ekonomicznych takich jak: Dale Carnegie, Norman
V. Peale, Benjamin Graham, Warren Buffett, Bill Gates, Richard Branson,
Jack Welch, Anthony Robbins, Robert Schiller, Clayton Christensen, Jeremy Rifkin, Tomáš Sedláček. Wśród polskich autorów znajdują się: Leszek
Czarnecki, Sławomir Lachowski, Marek Belka, Stefan Bratkowski.
Do najważniejszych serii Studia Emka należy licencyjna „The Economist
Books”. Inne popularne cykle to: „Anatomia Biznesu”, „Harvard + CD”,
„Warsztaty Menedżera”, „Biografie, Autobiografie”, „I do książki, i do szklanki. Temat węgierski”, a z nieco nowszych także „Tezaurus Idei”.
Oferta Studia Emka obejmuje też literaturę biznesową w wersji audio.
Obecnie mamy w ofercie blisko dwadzieścia audiobooków. Nie ma jednak
jeszcze na nie dobrego rynku, chociaż nieźle sprzedają się w określonych środowiskach. Są popularne wśród firm, które działają w systemie networkingowym. Aby robić interesy, ludzie ci muszą być mobilni, więc sporo podróżują
i wtedy słuchają książki w wersji audio. Bardzo ważne jest, kto taką książkę
czyta. Niekoniecznie muszą być to aktorzy czy profesjonalni lektorzy, ale często ludzie spoza tych środowisk, którzy mają świetnie ustawiony głos i czują tę pracę. Do tego znają i cenią tę literaturę – opowiada Jacek Marciniak,
współwłaściciel wydawnictwa Studio Emka71.
Studio Emka jest również wydawcą cyklu „Syberiada polska” Zbigniewa
Domino, a także wspomnień Joanny Rawik, fotobiografii Marii Skłodowskiej-Curie czy książki dla dzieci autorstwa Julii Hartwig „Zguba Michałka”.

Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku

Studio Emka Sp. z o.o.

71. Rozmowa z Jackiem Marciniakiem – współwłaścicielem i redaktorem naczelnym
wydawnictwa Studio Emka, „Biblioteka Analiz” nr 9/2017.
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W zakresie dystrybucji oficyna współpracuje przede wszystkim z hurtowniami, za pośrednictwem których realizuje średnio 70-75 proc. rocznych
przychodów. Na sprzedaż bezpośrednią przypadło ok. 25 proc. sprzedaży,
a pozostały obrót oficyna realizuje przez internet.
Główni kontrahenci handlowi to: Platon, Firma Księgarska Olesiejuk,
Azymut, Dictum. Dla stałych czytelników firma oferuje program lojalnościowo-rabatowy Klubu Czytelnika 7’emka.

Historia
Wydawnictwo istnieje od 1993 roku. Jest firmą rodzinną prowadzoną
przez małżeństwo – Klárę Molnár (właścicielkę) i Jacka Marciniaka (redaktora naczelnego). Dotąd nakładem wydawnictwa ukazało się ponad
600 tytułów. W 2017 roku firma obchodziła jubileusz 20-lecia swojego
istnienia. Owe ćwierćwiecze, brzemienne w ważne wydarzenia, to nasza
bogata, studioemkowa historia. To ponad sześćset przygotowanych i wydanych tytułów stricte ekonomicznych, z pogranicza ekonomii i psychologii, gospodarki i polityki. To bogata oferta klasycznych książek motywacyjnych o szerokim spectrum tematycznym – także współcześnie pisanych.
To wiele zdarzeń upowszechniających, uprzystępniających i popularyzujących nasze tytuły i treści w nich zawarte. To liczne konferencje, spotkania, konwersatoria przez nas organizowane lub współorganizowane wespół
z uznanymi firmami, organizacjami czy uczelniami ekonomicznymi, gdzie
nasze książki stanowią często kanwę do dyskusji i formułowania ważnych
wniosków i opinii, z myślą o środowisku polskiego biznesu – komentuje
redaktor naczelny oficyny72.
Studio Emka – najważniejsze dane
2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

2,6

3,1

3,3

3,3

3,6

3,7

3,2

3,4

3,3

3,0

2,9

Sprzedaż książek w mln USD

0,8

1,1

1,4

1,1

1,3

1,1

1,0

1,1

0,9

0,6

0,8

Zysk netto w mln zł

0,1

0,1

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Kapitały własne w mln zł

0,3

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Wydane tytuły

35

33

53

69

70

76

71

62

65

54

47

Pierwsze wydania

33

31

31

34

29

32

28

34

36

18

21

Łączny nakład w mln egz.

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

bd

bd

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

bd

bd

7

7

7

7

7

6

5

5

5

5

5
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72. Ibidem.
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MT Biznes Sp. z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118
tel. (22) 632 64 20
www.mtbiznes.pl, e-mail sekretariat@mtbiznes.pl
W 2016 roku ogólne przychody spółki zamknęły się kwotą 4,85 mln zł.
Przychody wydawnictwa MT Biznes ze sprzedaży książek własnych
w tym okresie spadły o 33 proc., z 3,34 do 2,22 mln zł. Od kwietnia 2009 roku firma jest również dystrybutorem książek wydawnictwa Poltext. Ze
sprzedaży oferty tej firmy pochodzi część ogólnych przychodów spółki MT
Biznes. W 2016 roku było to ok. 2,6 mln zł.
Wydano 108 tytułów, w tym 94 nowości, w łącznym nakładzie 190 tys.
egz. W omawianym okresie oficyna sprzedała ponad 210 tys. egz. swoich
publikacji.
Firma zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 222,7 tys. zł, wobec 501 tys. zł w 2015 roku. Kapitały własne firmy wyniosły 2,43 mln zł
(2,21 mln zł w 2015 roku).
Na wysokość wyniku finansowego wpłynęły przede wszystkim: rezerwa na zwrot w związku z przewidywaną zmianą umowy dystrybucyjnej
z największym hurtowym odbiorcą oferty wydawnictwa, czyli firmą Platon oraz rezerwa na dochodzone na drodze sądowej należności od sieci
księgarskiej Matras73.
Zatrudnienie w firmie spadło do 7 osób.
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.
W bieżącej ofercie wydawnictwa MT Biznes dostępnych jest ok. 400 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.
Ważną 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
73. „Sprawozdanie Zarządu spółki MT Biznes za okres 01.01.2016 – 31.12.2016”.
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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 czy 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, w tym 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 partnerskie.
Dystrybucja publikacji drukowanych MT Biznes opiera się na współpracy z hurtowniami, sieciami detalicznymi oraz wybranymi księgarniami internetowymi.
Od 2012 roku MT Biznes prowadzi sprzedaż swoich publikacji w formacie e-book. W ofercie dostępnych jest blisko 200 tytułów, z czego 30 wydanych w 2016 roku.
Firma konsekwentnie rozwija ofertę wydań audio. W połowie 2017 roku w asortymencie dostępnych było blisko 100 publikacji w tym formacie, zarówno na płytach, jak i w postaci plików dostępnych on-line.
W 2016 roku do sprzedaży wprowadzono 14 premierowych produkcji
audio.

Historia
Wydawnictwo MT Biznes istnieje od 2001 roku. Oferta MT Biznes kierowana jest do menadżerów wszystkich szczebli, przedstawicieli środowiska
akademickiego – zarówno wykładowców, jak i studentów oraz wszystkich
zainteresowanych tematyką biznesową.
Na koniec 2015 roku spółka miała dwóch udziałowców, Adama
(99,88 proc. udziałów) i Jakuba Cyrańskiego.
Do połowy 2016 roku firmą kierował jednoosobowy zarząd w osobie
Grzegorza Kowalskiego. W połowie 2016 roku doszło do zmian, w wyniku
których funkcję prezesa powierzono Katarzynie Gracy, a członkiem zarządu wydawnictwa został Jakub Cyrański.
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MT Biznes – najważniejsze dane
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

1,1

2,2

2,8

2,5

3,3

3,6

3,4

3,6

3,6

3,3

2,2

Sprzedaż książek w mln USD

0,4

0,8

1,2

0,8

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

0,9

0,6

Zysk netto w mln zł

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

0,0

0,1

0,1

0,2

0,5

0,2

Kapitały własne w mln zł

0,4

0,9

1,2

1,1

1,3

1,3

1,3

1,5

1,2

2,2

2,4

Pierwsze wydania

bd

bd

bd

bd

bd

68

50

29

bd

bd

94
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bd

bd

bd

bd

bd

7

7

7

7

8

8

81-781 Sopot, ul. Sobieskiego 26/4
tel. 507 030 045
e-mail: info@smakslowa.pl, www.smakslowa.pl
Przychody Wydawnictwa Smak Słowa ze sprzedaży książek w 2016 roku
wzrosły o 42 proc., z 1,55 mln do 2,21 mln zł.
Nakładem oficyny ukazały się 34 tytuły, w tym 24 nowości. Łącznie wydrukowano ok. 130 tys. egz. publikacji. W omawianym okresie sprzedaż
przekroczyła 120 tys. egz.
W firmie zatrudnione są cztery osoby.
W ofercie wydawnictwa dostępne są publikacje z gatunku literatury pięknej oraz książki popularnonaukowe z psychologii (m.in. seria „Mistrzowie
Psychologii”) i nauk społecznych. Szczególne miejsce w katalogu oficyny
zajmują autorzy z obszaru języka arabskiego oraz norweskiego (m.in. seria
o komisarzu Williamie Wistingu autorstwa Jørna Lier Horsta czy książki
Herbjørg Wassmo).
Nakładem oficyny ukazuje się wiele tytułów o tematyce psychologicznej,
autorstwa uznanych światowych autorytetów, ale również polskich badaczy i znawców tej tematyki.
W 2016 roku do grupy najlepiej sprzedających się tytułów oficyny należały następujące publikacje: „Porąb i spal” Larsa Myttinga, „Ślepy trop”
Jørna Lier Horsta oraz „Mindware” Richarda E. Nisbetta.
Największy udział w przychodach miała sprzedaż literatury pięknej
(45 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się publikacje z kategorii
„literatura popularnonaukowa” (30 proc.) oraz książki poradnikowe.
Pozostałe 2 proc. sprzedaży wygenerowała oferta beletrystyki dla młodzieży.
W obszarze dystrybucji oficyna koncentruje się na współpracy z sieciami
księgarskimi, na które przypadło 40 proc. zrealizowanych obrotów, a także
hurtowniami (30 proc.) i księgarniami indywidualnymi (20 proc.). Pozostałe 10 proc. przypada na sprzedaż w kanale internetowym oraz sprzedaż
bezpośrednią.
Oficyna rozwija ofertę publikacji cyfrowych. W 2016 roku do sprzedaży
wprowadzono 24 tytuły w formacie elektronicznym. Cyfrowa oferta Wydawnictwa Smak Słowa dostępna jest w czołowych e-księgarniach.
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Historia
Wydawnictwo Smak Słowa istnieje od 2007 roku. Właścicielem oficyny,
a jednocześnie jej redaktor naczelną jest Anna Świtajska.
Smak Słowa – najważniejsze dane
Lata

2,2

Sprzedaż książek w mln USD

0,6

Wydane tytuły

34

Pierwsze wydania

24

Łączny nakład w mln egz.

0,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,1
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2016

Sprzedaż książek w mln zł

4

ul. Foksal 16, II p., 00-372 Warszawa
tel. (22) 505 66 90
www.wydawnictwo.krytykapolityczna.pl
e-mail: redakcja@krytykapolityczna.pl
Przychody Wydawnictwa Krytyki Politycznej ze sprzedaży książek
w 2016 roku wyniosły 2,04 mln zł, z czego 1,87 mln zł przypadło na sprzedaż książek drukowanych. Ogólne przychody oficyny zamknęły się z kolei
kwotą 2,42 mln zł.
Nakładem oficyny ukazały się 43 tytuły, w tym 31 nowości. Łącznie wydrukowano 115 tys. egz., sprzedano 62 tys. egz.
W omawianym okresie odnotowano zysk netto w wysokości 945 tys. zł,
a kapitały własne oficyny na koniec 2016 roku wynosiły 2,51 mln zł.
W ofercie Wydawnictwa Krytyki Politycznej dostępne są publikacje z następujących kategorii: filozofia, socjologia; ekonomia; historia; literatura
faktu; wywiady, biografie; psychologia; feminizm; beletrystyka; dla dzieci;
film; muzyka, sztuka, teatr.
W 2016 roku w grupie najlepiej sprzedających się tytułów wydawnictwa
znalazły się następujące pozycje: „Zakonnice odchodzą po cichu” Marty
Abramowicz – 37,7 tys. egz., „Ludowa historia Stanów Zjednoczonych” Howarda Zinna – 3,6 tys. egz., „Kapitał w XXI wieku” Thomasa Piketty’ego
– 3,5 tys. egz., „Mat i świat” Agnieszki Suchowierskiej – 3,3 tys. egz. oraz
„Prześniona rewolucja” Andrzeja Ledera – 3,1 tys. egz.
W omawianym okresie 49 proc. sprzedaży książek Wydawnictwa Krytyki Politycznej odbyło się za pośrednictwem firm hurtowych. ¼ sprzedaży
dała współpraca z sieciami księgarskimi, 10 proc. przypadło na sprzedaż
internetową, a 9 proc. na współpracę z księgarniami indywidualnymi.
W zakresie własnej sprzedaży online oficyna oferuje również możliwość
osobistego odbioru zamówienia w trzech lokalizacjach: w warszawskiej siedzibie redakcji (ul. Foksal 16, II piętro), w Gdańsku (Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35) oraz w Cieszynie (Księgarnia
oraz czytelnia „Na granicy”, Aleja Jana Łysaka 3).
Wydawnictwo większość swoich publikacji wydaje jednocześnie w wersji
drukowanej i cyfrowej. W 2016 roku do sprzedaży wprowadzono 39 edycji
cyfrowych (e-booki) oraz 4 wersje audio. Oficyna sprzedała w tym okresie blisko 20 tys. e-wydań, generując z tego tytułu przychód w wysokości
157 tys. zł.
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Historia
Wydawnictwo Krytyki Politycznej powstało w 2007 roku. Ambicją inicjatorów oficyny było ożywienie tradycji polskiej inteligencji zaangażowanej74.
Wśród ważniejszych tytułów opublikowanych na przestrzeni ponad 10 lat
funkcjonowania oficyny wymieniać należy m.in. „Kapitał w XXI wieku”
Thomasa Pikkety’ego, „Prześnioną rewolucję” Andrzeja Ledera czy „Matkę Feministkę” Agnieszki Graff.
W ofercie dostępne są także publikacje dla dzieci i młodzieży, a na podstawie wydanego przez wydawnictwo scenariusza powstał film kinowy
„Jesteś Bogiem. Historia Paktofoniki”.
Wydawnictwo Krytyki Politycznej – najważniejsze dane
Lata

2016

Sprzedaż książek w mln zł

2,0

Sprzedaż książek w mln USD

0,6

Wydane tytuły

34

Pierwsze wydania

24

Łączny nakład w mln egz.

0,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,1
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15

74. Za: www.wydawnictwo/krytykapolityczna.pl
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00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18
tel. (22) 827 94 15
www.iskry.com.pl, e-mail iskry@iskry.com.pl
W 2016 roku przychody ze sprzedaży publikacji Iskier spadły o niemal
27 proc., z 2,75 do 2,01 mln zł. Na sprzedaż książek drukowanych przypadła kwota 1,92 mln zł.
W tym okresie nakładem oficyny ukazało się 47 tytułów, w tym 18 nowości, wobec 43 pozycji i 14 pierwszych wydań w 2015 roku.
Łącznie wydrukowano 142 tys. egz. publikacji, sprzedano 105 tys. egz.
Firma zakończyła rok z zyskiem netto w wysokości 89 tys. zł, jej kapitały
własne wynosiły 2,69 mln zł.
Tak jak rok wcześniej zatrudniała sześciu etatowych pracowników.
W katalogu Wydawnictwa Iskry przeważają publikacje polskich autorów. Dominującą rolę odgrywają: literatura faktu (wspomnienia, biografie, dzienniki, eseje i opracowania historyczne), książki popularnonaukowe i literatura piękna.
W 2016 roku największy udział w przychodach oficyny miała sprzedaż
publikacji o tematyce historycznej (59 proc.). Kolejne 34 proc. obrotów zrealizowano na literaturze pięknej, 5 proc. na publikacjach poradnikowych,
a 2 proc. na książkach popularnonaukowych.
Najlepiej sprzedające się tytuły Iskier w 2016 roku to „Genialni. Lwowska szkoła matematyczna” Mariusza Urbanka – 4,4 tys. egz. oraz „Polskie
złudzenia narodowe” Ludwika Stommy – 3000 egz.
Ostatnie lata przyniosły znaczne ożywienie działalności wydawnictwa,
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.
Od kilku lat Iskry konsekwentnie rozwijają własną ofertę publikacji cyfrowych. W 2016 roku do sprzedaży w formacie cyfrowym (e-book) wprowadzono 140 nowych tytułów oraz pięć audiobooków. Łączna wartość
sprzedaży tej części oferty nieznacznie przekroczyła poziom 100 tys. zł.
Natomiast wolumen sprzedaży to ok. 7000 egz.
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.
Natomiast w zakresie dystrybucji Iskry od lat współpracują z firmą dystrybucyjną Dictum. W 2016 roku współpraca obu firm wygenerowała
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92 proc. sprzedaży wydawnictwa. Kolejne 4 proc. przypadło na sprzedaż
internetową, a tyle samo na inne formy aktywności handlowej.

Historia
Wydawnictwo Iskry istnieje od 1952 roku. Na dorobek oficyny składa się
ponad 6000 tytułów, wydanych w łącznym nakładzie przekraczającym
170 mln egz.
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.
Przez wiele lat siedziba wydawnictwa mieściła się w lokalu przy stołecznej ulicy Smolnej. Wiesław Uchański stworzył muzeum – Salon Boya – poświęcone osobie Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Zgromadził w nim też wiele
pamiątek po innych pisarzach.
Od 2014 roku firma działa w wynajmowanym 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.
Wydawnictwo Iskry – najważniejsze dane
2011

2012

2013

2014

Sprzedaż książek w mln zł

Lata

2,8

2,9

3,0

2,4

2,4

2,0

3,0

3,0

3,1

2,8

2,0

Sprzedaż książek w mln USD

0,9

1,0

1,2

0,8

0,8

0,6

0,9

0,9

0,9

0,7

0,6

Zysk netto w mln zł

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

bd

bd

bd

0,3

0,2

0,1

Kapitały własne w mln zł

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

bd

bd

bd

2,5

2,8

2,7

Wydane tytuły

59

47

43

42

52

42

54

54

46

43

47

Pierwsze wydania

24

28

26

20

25

17

2

22

21

14

18

Łączny nakład w mln egz.

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Liczba sprzedanych egz. (w mln)

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

9

9

9

8

8

9

8

8

6

6

6

Pracownicy etatowi

372

2006 2007 2008 2009 2010

2015 2016

Wykaz tekstów
źródłowych

••

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, 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, 5/2017, 6/2017, 9/2017, 10/2017,
11/2017, 18/2017, 19/2017, 21/2017
„Gazeta Wyborcza” nr 64/2016;
„Livres Hebdo” nr 35/2015;
„Magazyn Literacki KSIĄŻKI ” nr 1/2013, 9/2015, 1/2016, 4/2016, 5/2016,
6/2016;
„Publisher’s Weekly” nr 35/2017;
„Rzeczpospolita” nr 298/2002.

••
••
••
••
••

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 „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?
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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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;
„Odpowiedzialność społeczna Nowej Ery. Raport 2016”, Warszawa 2016
Poulet Bernard „Śmierć gazet i przyszłość informacji”, Czarne, Wołowiec
2011;

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Wykaz tekstów źródłowych

•• „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 2016”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017;
•• „Rynek książki w Polsce” (wydania 1998-2016); Biblioteka Analiz, Warszawa
1998-2015;
„Sprawozdanie
Biblioteki Narodowej za rok 2016”, Biblioteka Narodowa,
••
Warszawa 2017;
•• „Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku”, Biblioteka Narodowa, Warszawa
2017;
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 2017: Between the first and the
second phase of transformation”, Frankfurt Book Fair, Frankfurt 2017;
„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) 828 36 31
http://www.biblioteka-analiz.pl, www.rynek-ksiazki.pl
e-mail redakcja@rynek-ksiazki.pl
Biblioteka Analiz jest firmą specjalizującą się w badaniach rynku 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 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
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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.

Oferta wydawnicza Biblioteki Analiz
Wszystkie tytuły są dostępne w sprzedaży wysyłkowej, zamówienia:
tel. (22) 828 36 31 lub e-mailem marketing@rynek-ksiazki.pl,
a także w naszym sklepie internetowym www.rynek-ksiazki.pl/sklep/

Seria „Raporty”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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„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;
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18. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2002 – Dystrybucja”, Warszawa 2002,
s. 212;
19. Michał Zając: „Raport o książce dla dzieci i młodzieży”, Warszawa 2002, s. 144;
20. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2003 – Wydawnictwa”, Warszawa 2003,
s. 444;
21. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2003 – Dystrybucja”, Warszawa 2003,
s. 260;
22. Marek Jaworski: „Trendy na rynku książki”, Warszawa 2004, s. 52;
23. Łukasz Gołębiewski: „Polish Book Publishing Industry”, Warszawa 2004, s. 66;
24. Tadeusz Mosiek: „Ranking najlepszych podręczników”, Warszawa 2004, s. 130;
25. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2004 – Wydawnictwa”, Warszawa 2004,
s. 492;
26. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2004 – Dystrybucja”, Warszawa 2004,
s. 316;
27. Kuba Frołow, Jerzy Wolak: „Raport o książce katolickiej 2005”, Warszawa 2005,
s. 112;
28. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2005 – Wydawnictwa”, Warszawa 2005,
s. 536;
29. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2005 – Dystrybucja”, Warszawa 2005,
s. 360;
30. Łukasz Gołębiewski, Piotr Kitrasiewicz: „Rynek książki w Polsce 1944-1989”, Warszawa
2005, s. 294;
31. Łukasz Gołębiewski: „Bookmarket in Poland”, Warszawa 2006, s. 234;
32. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2006 – Wydawnictwa”, Warszawa 2006,
s. 572;
33. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2006 – Dystrybucja”, Warszawa 2006,
s. 370;
34. Kuba Frołow, Jerzy Wolak: „Raport o książce katolickiej 2007”, Warszawa 2007,
s. 136;
35. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2007 – Wydawnictwa”, Warszawa 2007,
s. 600;
36. Łukasz Gołębiewski: „Rynek książki w Polsce 2007 – Dystrybucja”, Warszawa 2007,
s. 364;
37. Tomasz Nowak: „Rynek książki w Polsce 2007 – Poligrafia”, Warszawa 2007, s. 172;
38. Piotr Dobrołęcki, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2007 – Who is Who”,
Warszawa 2007, s. 190;
39. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow: „Rynek książki w Polsce 2008 – Wydawnictwa”,
Warszawa 2008, s. 574;
40. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow: „Rynek książki w Polsce 2008 – Dystrybucja”,
Warszawa 2008, s. 352;
41. Tomasz Nowak: „Rynek książki w Polsce 2008 – Poligrafia”, Warszawa 2008, s. 240;
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42. Piotr Dobrołęcki, Paweł Waszczyk, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce
2008 – Who is Who”, Warszawa 2008, s. 272;
43. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2009 –
Wydawnictwa”, Warszawa 2009, s. 592;
44. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow: „Rynek książki w Polsce 2009 – Dystrybucja”,
Warszawa 2009, s. 384;
45. Tomasz Nowak: „Rynek książki w Polsce 2009 – Poligrafia”, Warszawa 2009, s. 240;
46. Piotr Dobrołęcki: „Rynek książki w Polsce 2009 – Papier”, Warszawa 2009, s. 136;
47. Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2009 – Who is
Who”, Warszawa 2009, s. 344;
48. Kuba Frołow, Jerzy Wolak: „Raport o książce katolickiej 2009”, Warszawa 2009, s. 272;
49. Piotr Dobrołęcki (red.): „Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (19892009)”, Warszawa 2010, s. 128;
50. Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2010 –
Wydawnictwa”, Warszawa 2010, s. 548;
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;
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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;
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.
81. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2016 – Wydawnictwa”,
Warszawa 2016, s. 380;
82. Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk: „Rynek książki w Polsce 2015 – Dystrybucja”,
Warszawa 2016, s. 250;
83. Bernard Jóźwiak, Tomasz Graczyk, Piotr Dobrołęcki: „Rynek książki w Polsce 2015 –
Poligrafia i Papier”, Warszawa 2016, s. 288;
84. Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka: „Rynek książki w Polsce 2015 – Targi, instytucje
kultury, media”, Warszawa 2016, s. 376;
85. Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg: „Rynek książki w Polsce 2015 – Who is
Who”, Warszawa 2016, s. 430.
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Seria „Rozmowy o rynku książki”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o
„Rozmowy o

rynku książki” (praca zbiorowa), Warszawa 2002, s. 228;
rynku książki 2” (praca zbiorowa), Warszawa 2003, s. 258;
rynku książki 3” (praca zbiorowa), Warszawa 2004, s. 284;
rynku książki 4” (praca zbiorowa), Warszawa 2005, s. 344;
rynku książki 5” (praca zbiorowa), Warszawa 2006, s. 282;
rynku książki 6” (praca zbiorowa), Warszawa 2007, s. 262;
rynku książki 7” (praca zbiorowa), Warszawa 2008, s. 288;
rynku książki 8” (praca zbiorowa), Warszawa 2009, s. 264;
rynku książki 9” (praca zbiorowa), Warszawa 2010, s. 272;
rynku książki 10” (praca zbiorowa), Warszawa 2011, s. 282;
rynku książki 11” (praca zbiorowa), Warszawa 2012, s. 364;
rynku książki 12” (praca zbiorowa), Warszawa 2013, s. 312;
rynku książki 13” (praca zbiorowa), Warszawa 2014, s. 272;
rynku książki 14” (praca zbiorowa), Warszawa 2015, s. 240;
rynku książki 15” (praca zbiorowa), Warszawa 2016, s. 196.

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.

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.
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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;
8. Kuba Frołow: „PR na rynku wydawniczym”, Warszawa 2007, s. 96;
9. Łukasz Gołębiewski: „Śmierć książki | No Future Book”, Warszawa 2008, s. 148;
10. Łukasz Gołębiewski: „E-książka | book. Szerokopasmowa kultura”, Warszawa 2009,
s. 134;
11. Łukasz Gołębiewski: „Gdzie jest czytelnik?”, Warszawa 2012, s. 190;
12. Andrzej Skrzypczak: „Ruch wydawniczy we Lwowie w latach 1929-1939”, Warszawa
2012, s. 166;
13. Magdalena Anna Weresa: „Diffusion of a Buy-back service on the Polish academic
textbooks market”, Warszawa 2012, s. 64;
14. Małgorzata Karolina Piekarska: „Kurs dziennikarstwa dla samouków”, Warszawa
2014, s. 112;
15. Piotr Kitrasiewicz: „Apetyt na Melpomenę”, Warszawa 2015, s. 304.

Oferta Biblioteki Analiz

Poza seriami:

389

Indeks

ABC-Bi
Indeks

Opisy firm oznaczono czcionką wytłuszczoną
ABC 129, 208, 210
Abedik 25, 288
ACTISSIA Club 168
Adam Marszałek 183
Advent International 206
Advent Libri Luxemburg Finance 203
Agora 15, 18, 24, 116, 130, 131, 239, 288
Akapit Press 183
Akrybia 262
Akurat 287
Albatros 25, 35, 46, 47, 55, 116, 122, 130,
131, 132, 134, 136, 185, 281, 298-300,
332, 336
Alfa Logis 203
Alkama 346
Allegro 14, 20, 75, 86, 91
Amacom Books a Division of The American Management Association
364
Amazon 8, 25, 27, 86, 149, 158, 161, 168,
170, 172, 175, 178, 236
Amber 129, 130, 131, 186, 339-342
Ameet 131, 185, 232-233
American Audio Publishers Association 176
Apax and Omers Capital Partners 167
Apollo Global Management 167
Apostolicum 183
Apple 86, 158, 161, 178, 288
Arka 129, 195
Arkady 7, 21, 186, 349-352
Arlequin 136
Artes 268
Ateneum 202, 289, 343

Atlantimpex 269
Auchan 233, 281, 290
Audiobook.pl 114
Audioteka 7, 10, 43, 84, 88, 116, 117,
118, 120, 122
Azymut 16, 202, 234, 235, 239, 242, 277,
288, 302, 341, 346, 362
Bank Pekao S.A. 15
Bellona 8, 55, 116, 129, 130, 131, 134,
136, 185, 203, 310, 321-324
Bernardinum 306
Bertelsmann 166, 167, 239, 310
Bertelsmann AG 167
Bertelsmann Media 277, 303
Bertus 233
Bezdroża 280
Biały Kruk 7, 130
Bibliaaudio.pl 121
Biblionetka 137
Biblioteka Akustyczna 18, 84, 116, 122,
137, 265
Biblioteka Analiz 44, 50, 56, 59, 60, 62,
63, 72, 95, 96, 98, 101, 111, 112, 120,
126, 140, 142, 154, 300, 324, 334
Biblioteka Analiz dwutygodnik 193,
214, 235, 237, 257, 258, 260, 274, 300,
303, 304, 305, 316, 320, 323, 335, 356,
361
Biblioteka Audio 121
Biblioteka Jagiellońska 56, 80, 154
Biblioteka Narodowa 7, 16, 48, 50, 56,
58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 76,
77, 78, 79, 80, 92, 93, 113, 114, 124,
125, 144, 154, 184
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Bi-Edu

394

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin 27
Biblioteka Śląska 20
Biuro Literackie 24
Biuro Marketingowe – Porozumienie
Wydawców 18
Bonito 322
Bonnier 138, 167, 344
Book Expo America 333
Book House 203
BookBook 36, 46, 135, 262, 315
Bookcity.pl 255
Bookmaniak.com 265
Bookszpan 334
Bosz 18
Buchmann 55, 131, 134, 137, 265, 268
Bukowy Las 126, 136, 310
Bungeishunju 168
Burda International 136, 302, 303
Burda Książki 10, 116, 136, 185, 280,
301, 302, 303
Burda Publishing, 185, 301-303
Cambridge University Press 16, 168,
183
Caritas 195
Carrefour 233, 281, 290
Carta Blanca 241, 242
CBS 168
CDP.pl 121
Cengage Learning Holdings II 167
Centraal Boekhuis 178
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
250
Centrum Cyfrowe 105, 106, 107, 109
Centrum Książki w Olsztynie 246
Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku 8
C.H. Beck 129, 130, 131, 185, 244-248
China Publishing Group 118
Chomikuj.pl 95
Citi Handlowy 357
Codex 351
Colonel 288
Columbus.pl 255
Copyright Polska Stowarzyszenie Autorów i Wydawców 92

Cornelsen 168, 201
Creditero Holdings Limited 324
Czarna Owca 47, 96, 116, 131, 185, 262,
326-330
Czarna Owieczka 328
Czarne 14, 20, 22, 25, 116
Czelej 183
Czerwona Torebka 135
Cztery Kąty 262
Czuły Barbarzyńca 10
Czwarta Strona 18
Czytelnik 21
Daunpol 183
DBG Osteuropa-Holding 238, 239
DeAgostini Editore 168
Debit 16, 27, 134, 332
Demart 130, 183, 240
Deon.pl 272
Deutsche Bank 239
Dictum 362, 371
Didasko 183, 255
Dino 233
DiSo 277
Dla Bystrzaków 280
Dlanauczyciela.pl 192
Dobra 28 350, 351
Dom Książki 46
Dom Książki Białystok 262, 315
Dom Książki Częstochowa 203
Dom Książki Warszawa 203
Dorling Kindersley 215
Dowody na Istnienie 25
Dreams 126
Dressler 35, 134, 136, 300, 309, 324
Drukarnia im. W.L. Anczyca 371
Drukarnia Skleniarz 8, 277
Drzewo Babel 116, 183
Dwie Siostry 11, 16
Dwukropek 222, 223
E. Leclerc 233
Ebookpoint.pl 280, 281
Editio 280
Editora FTD 166, 168
Eduarena.pl 255
Edugaleria.pl 255
Edukacjaprawnicza.pl 246

Edu-Głów
FK Jacek Olesiejuk 277
FK Olesiejuk 25, 288, 289, 302, 343
FK Olesiejuk-Inwestycje 220
Flow Books 47
Fonopolis 82, 116, 122
Forbes 174
Forma 22
Forum 130, 131, 132, 136, 183, 349
Forum Media Group 267
FoxGames 266
France Loisirs 168
Franfurter Buchmesse 170, 171, 172, 175
Franz Vahlen Verlag 248
Freshmarket 233
Frojal 168
Fronter 214
Fundacja ABC XXI Cała Polska czyta
dzieciom 19, 278, 295
Fundacja Alpha 16
Fundacja Fabryka Inspiracji 19
Fundacja im. Zbigniewa Herberta 11
Fundacja Kronenberga 357
Fundacja Sąsiedzi 22
Fundacja Win-Win 16
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 15
G+J 131, 302
G+J Książki 136, 302
G+J RBA 136, 301, 302
Gakken 168
Galeria Książki 126, 183
Gandalf.com.pl 12, 137, 236
Garażowa sp. z o.o., 264
Garmond Press 232
Gazeta Wyborcza 24, 259, 322, 349
Gdański Dom Książki 36, 262
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 129,
130, 131, 183, 192, 255
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 183, 281
GFK Polonia 258
Ghelamco 324
Giełda Papierów Wartościowych 100
Gildia 260
Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie 246

Indeks

Edukacyjna.pl 346
Edu-Książka Platforma Dystrybucyjna 202, 214, 255
Edycja św. Pawła 183
Egida Halina Kostka 47
Egmont 129, 130, 131, 168
Egmont International Holding A/S
168
Egmont Polska 183, 232
Ekologia i Rynek miesięcznik 250
EKSMO-ASTP 167, 168
EkspertBeck.pl 245
Ekspertkadrowy.pl 245
eLib 84, 100
Elsevier 135
Empik 10, 12, 21, 28, 36, 41, 46, 73, 75,
89, 100, 135, 137, 199, 200, 228, 232,
236, 262, 265, 266, 267, 269, 274, 277,
289, 292, 302, 306, 314, 315, 341, 343,
346
Empik Media & Fashion 12, 21, 28, 137,
265, 268, 269, 292
Empik School 199, 200
Empik.com 28, 266, 267, 314
Episteme 16
Era 195
Erotica 266
Euler Hermes 8
Euromedia TV 292
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 238
Europejskie Centrum Solidarności 25
Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury EUNIC 12
Express Publishing 183, 192
ExpressMap 188
Fabryka Słów 116, 183
Fabrykawiedzy.com 250
Facebook 73, 80, 90, 107
Festiwal Literatury Dla Dzieci 223
Filmyedukacyjne.pl 272
Firma Księgarska Olesiejuk 217, 220,
309, 338, 341, 362
Fis 292
Fisher-Price 218
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Głów-Kla

396

Główna Księgarnia Naukowa w Krakowie 246
Główna Księgarnia Wojskowa 323
Gofin 183
Google 86, 158, 161, 236, 333
Greg 183
Groupe Albin Michel 168
Groupe Madrigall 168
Grüner + Jahr 302
Grupa Edukacyjna 130, 131, 137, 224,
255
Grupa Image 183
Grupa Inco 18
Grupa MAC 17
Grupa MAC – Konsultanci Oświatowi
221
Grupa Wydawnicza Foksal 26, 54, 131,
134, 137, 138, 185, 265-269
Grupo Planeta 166, 167
Grupo Santillana 168
Gruppo De Agostini 168
Hachette 166, 192, 303
Hachette Livre 130, 166, 167
Hachette Polska 130, 131
Harald G. 220
Harbor Point 276, 278
Harlequin 129, 130, 131, 136, 281
Harmonia 186, 346-348
Harmonia Dystrybucja 348
Harmonia Universalis 346
HarperCollins 136, 166, 167
HarperCollins Polska 136
Harvard Business School 364
Haufe Gruppe 168
HBO 305
Helion 130, 131, 137, 185, 262, 280-282
Helion Edukacja 280
Hitotsubashi Group 167
Hollywood PL 276
Holtzbrinck 167
Houghton Mifflin Harcourt 165, 167
Hueber 192, 253
iBookstore 337
IBUK Libra Light 27, 237
Ibuk.pl 236

Illuminatio 126, 359, 360
Informa 167
Inmedio 281
Innova Capital 239
Inpingo 84, 100
InPost 89
Insignis Media 46, 116, 126, 186, 281,
337-338
Instytut Adama Mickiewicza 22
Instytut Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych UW 24
Instytut Książki 12, 15, 21, 24, 26, 27,
118, 237
Instytut Mikołowski 18
Instytut Nauk Prawnych PAN 245
Instytut Polski w Darmstadt 10
Instytut Wydawnictw Naukowych
PZWS 204
Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia
296
Instytut Wydawniczy PAX 14, 18
Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości 250
Intermarché 233
International Publishing Service 18, 122
Ipopema 136
Iskry 186, 371-372
IXIUSS Trading Limited 265
Jacek Santorski & Co 328
Jaguar 116, 138, 183, 344
Jedność 7
John Wiley 166
Juka-91 129, 130, 224
Kadokawa Holdings 167
Kadokawa Publishing 167
Kadryonline 250
Kama 129
Kancelaria Prawnicza Lex 210
Kantor Wydawniczy Zakamycze 210
Karakter 299
Katechizmy.pl 271
Katolicki Uniwersytet Lubelski 26
Kielecka Oficyna Wydawnicza MAC
224
Klasówki.pl 202

Kle-Ma
Lagardère 167
Langenscheidt Polska 130, 269
Langzie 194
Laurum 365
Legalis 245
Legimi 24, 84, 88, 95, 99, 100, 113, 120,
288
LektorKlett 130, 131, 183, 192
Les Editions Lefebvre-Sarrut 168
Lex 129, 210, 208, 245
LexisNexis 55, 129, 130, 131, 132, 135,
207
Libera 264
Libra 15
Lider 351
Literarisches Colloquium Berlin 15
Literatura 183
Livres Hebdo 165
Longman 215
LSM – Lubelska Składnica Medyczna
242
Lubimyczytać.pl 71, 72, 73, 230, 270
Lufthansa 300
Lux Promocja 351
Luxemburg Cambridge Holding Group
238, 239
M. Rożak 129, 130, 195
MAC Dydaktyka 221
MAC Edukacja 221, 222, 223, 224
MAC Grupa 129, 130, 185, 221-226
MAC Przedszkole 222
MAC Technologie 221, 223
Macmillan 192
Macmillan CEE 256
Macmillan Distribution Ltd 255
Macmillan Education 255
Macmillan Exam Services 254
Macmillan Polska 130, 131, 185, 253-256
Macmillan Publishers 255
Macmillan Science and Education
255
Madrigall 168
Maeva Ediciones 258
Mag 181

Indeks

Klett 168
Klett Gruppe 168
Klub dla Ciebie 130, 312
Klub Książki Księgarni Krajowej 262
Klub Miłośników Książki Historycznej 323
Kodansha 167
Kodeks 246
Kolektyw Księgarzy Kameralnych 14,
19
Kolporter 89, 113, 232
Komitet Ochrony Praw Dziecka 193,
194, 266, 340
Kompas 241, 242
Krytyka Polityczna 15
Książka Szkolna 204
Książnica Polska 18, 36, 46, 135, 246
Księgarnia Akademicka w Szczecinie 246
Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz
Leki 246
Księgarnia Ekonomiczno-Prawna Profit
246
Księgarnia i czytelnia Na Granicy 369
Księgarnia Iuris Prudentia w Lublinie
246
Księgarnia Iuris Prudentia w Rzeszowie
246
Księgarnia Majk we Wrocławiu 246
Księgarnia Menedżer w Poznaniu 246
Księgarnia Prawnicza Domu Książki
w Białymstoku 246
Księgarnia Prawniczo-Ekonomiczna
w Poznaniu 246
Księgarnia św. Jacka 183
Ksiegarniabooks.pl 255
Księgarnie Świat Książki 25, 36, 135,
136
Kup-ksiazke.pl 255
Kurpisz 129
Kwadro 264
Kwartalnik Literacki Wyspa 21
Kyowon 168
La Martinière Groupe 168
Ladybird 215
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Ma-No

398

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 7, 25, 46,
47, 222, 303, 305, 306, 307, 316, 324,
336
Mała Lingua 240
Mała Lingua & Lingua Teens Space 14,
235, 240
Mała Lingua Teens Space 234
Mała Litera 116
Marginesy 46, 47, 126, 138, 186, 343-345
MarKa 204
Matras 35, 36, 41, 46, 51, 53, 89, 134,
135, 204, 264, 277, 289, 315, 364
Mattel 27, 218
MC2 351
McGraw-Hill Education 165, 167
Media Obok 276
Media Participations 168
Media Rodzina 46, 47, 53, 79, 96, 116,
129, 130, 185, 273-278
MediaMarkt 231
Medien Union 168
Medipage 183
Merlin Group 135
Merlin.pl 12, 135, 236, 264
Messagerie / GeMS 168
Messagerie Italiane 168
Michelin 280
Microsoft 161
Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdrój 27
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie 27
Między Słowami 47
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 223
Milo 36, 135
Ministerstwo Edukacji Narodowej 40,
51, 52, 82, 192, 194, 200, 202, 218,
221, 224, 240, 253, 254
Ministerstwo Finansów 109, 112
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 27, 42, 50, 77, 88, 140,
142, 144, 152, 235, 355
Ministerstwo Skarbu Państwa 138, 144

Młody Book 332
Moje Bambino 346
Mole Mole 36, 135
Mondadori 168
Moondrive 229
M-Partner Jarosław Perzyński 144
MT Biznes 186, 224, 364-366
MTJ 116
Multico 183, 281
Muza 8, 10, 18, 46, 47, 54, 116, 129, 130,
131, 185, 269, 287-293, 344
Muza Marketing 290
Muza Szkolna 290, 292
Muzeum Etnograficzne w Krakowie
16
Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu
350
Muzeum Narodowe w Gdańsku 350
Muzeum Narodowe w Szczecinie 350
Muzeum Narodowe w Warszawie 12,
350
Muzeum Witolda Gombrowicza 22
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 7
Nakladatelstvi C.H. Beck 248
Narodowe Centrum Kultury 10, 105
NASBI 280, 281
Nasza Księgarnia 10, 47, 95, 131, 185,
193, 294-296
National Geographic 301, 303
National Geographic Odkrywca 194
National Geographic Polska 302
National Geographic Traveler 302
Nature magazyn 255
NetPress Digital 84
New Business Look 250
News Corp. 167
Nexto 288
Niebieska Studnia 276
Nielsen BookScan 174
Nomos Verlagsgesellschaft 248
Notabene 25, 35, 55, 132, 134, 136,
300
Nova 204
Novae Res 46, 186, 356-358

No-Po
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
204, 238
Państwowe Zakłady Wydawnictw
Szkolnych 204, 296
Państwowy Instytut Wydawniczy 138,
140, 141, 142
Park 240
Pascal 129, 130, 183
PBS 114
PDK 290, 292
Pearson 165, 167, 199
Pearson Central Europe 18, 131, 185,
213-216
Pearson Education 215
Pearson Education Polska 129, 130,
215
Pearson PLC 167, 215
Penguin 215
Penguin Random House 166
Penta Investments 28
Pepco 233
Perseus Books Group 166
Petit Drukarnia 16
PG 2000 267
Photon Entertainment 223
Planeta Klocków 233
Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw 95, 96, 257, 260, 275, 284, 295,
306, 314, 328, 333
Platon 17, 36, 289, 302, 341, 343, 362,
364
Play 88, 120
Plus 88, 120
PocketBook 88, 104
Poczta Polska 309, 323
Podsiedlik-Raniowski i S-ka 129, 130
Pogotowie Kazikowe 276
Polanglo 202
Poleng 235
Policealne Centrum Szkolenia Kadr
ODDK 320
Politechnika Warszawska 300
Polityka 267, 349
Polmap 292
Polo Market 233

Indeks

Nowa Era 18, 129, 130, 131, 132, 137,
185, 191-196, 198, 240, 255
Nowa Szkoła 346
Nowela 192
Nowe Powierzchnie 134
Od Deski Do Deski 7
Oficyna 208
Oficyna Adam 292
Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 26, 186, 353-354
Oficyna Ekonomiczna 210
Oficyna Naukowa 11
Oficyna Oświatowa Ortus 240
Oficyna Wydawnicza Rytm 324
OLÉ 266
Onepress 280
Open Partner 288
Operon 130, 131, 183, 255
Opolgraf 19, 25
Optimum 12
Orange 120
OSBI 280, 281
Ossolineum 281
Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej
WSiP 200
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr (ODDK) 130, 131, 185, 319-320
Ośrodek Rozwoju Edukacji 224
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE) 11, 200
Overdrive 176
Oxford University 167
Oxford University Press 167, 183, 192
OZGraf 8, 25
Pahoa Investments 206
Palgrave 255
Pallottinum 121, 183
Pan Macmillan 255
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych 204
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa
Zawodowego 204
Państwowe Wydawnictwa Techniczne 351
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Polsat 120, 349
Polska Akademia Nauk 17, 341
Polska Dystrybucja Książek 203, 292
Polska Izba Książki 17, 18, 24, 27, 42,
70, 71, 72, 109, 210, 226, 230, 293,
334
Polska Sekcja IBBY 266, 295
Polskie Radio 349
Polskie Radio Program 1 121
Polskie Stronnictwo Ludowe 42
Polskie Towarzystwo Czytelnicze 17
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK) 295
Polskie Wydawnictwa Profesjonalne 129, 130, 207, 210
Polskie Wydawnictwo Muzyczne 10,
79, 145
Poltext 15, 221, 364
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni 357
Poradnia K 14, 276
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PWN 241
Poradnik Domowy 260, 262
Porozumienie Kultura 36, 262
Porozumienie Wydawców 257, 328
Porozumienie Wydawców Książki Historycznej 323, 324
Portalrb.pl 245
Posłaniec Serca Jezusowego 272
Powergraph 20
Poznańskie Dni Książki Naukowej
242
PPWK 129, 130, 195
Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza 224
Pracuj.pl 10
Prasa Wojskowa 323
Prima Press 300
PRISA 168
Procter & Gamble 276
Profi-Lingua 14, 137, 198, 199, 200
Profinfo.pl 210
Progresja 351
Prosveshcheniye 168

Prószyński i S-ka 16, 129, 130, 131, 195,
258, 262, 263, 264, 298
Prószyński Media 46, 47, 79, 96, 131,
185, 257-264
Przedsiębiorstwo Dom Książki 36, 257,
328
Przedsiębiorstwo Państwowe Wydawnictwo Literackie 286
Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita 144
Przedszkole Zygzak 222
Publicat 95, 130, 131, 262
Publio 113, 288, 322, 337
Publishers Weekly 165
Puffin 215
PwC 22, 85
PWN 16, 54, 100, 134, 136, 137, 234
PWN Dom Wydawniczy 54, 234, 235,
241, 242, 243
PWN Dwujęzyczne Przedszkole 241
PWN Grupa Kapitałowa 234-243
PWN Publishing Group 234
PWN Ukraina 234
PWN Wydawnictwo Naukowe 8, 18,
27, 54, 129, 130, 131, 145, 185, 234,
235, 240
PWN Wydawnictwo Szkolne 14, 16,
18, 54, 129, 130, 131, 185, 192, 234,
235, 239
PWN.pl 130, 236
PZWL Wydawnictwo Lekarskie 54,
130, 134, 186, 234, 235, 241, 242
PZWS 204
QES Agency 116
Qlturka.pl 288
Raabe 130, 131, 132, 136
Radio Obywatelskie 276
Radio Szczecin 121
Radio Zachód 121
Ravelo 235, 236
RBA Lexa Ventura 302
RBA Polska 303
Rea 137, 183, 200
Reader’s Digest 129, 130, 131
Rebel.to 193

Re-Ta
Smyk 12, 233
Somos 168
Somos Educaçăo 166, 168
Sonia Draga 7, 15, 16, 18, 19, 27, 79, 95,
96, 116, 131, 134, 186, 331-336
Sport i Turystyka 287
Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik
79
Springer Nature 166, 167, 25
Springer Science and Business Media
255
Staffroom.pl 254
Stentor 130, 131, 183
Stokrotka 233
Story Box 116
Storytel 43, 84, 88, 118, 120, 121
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 18
Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura 7
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich 27
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego 15
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 341
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich 341
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
26
Studio Emka 186, 361-362
Studio Indigo 272
Studio Osorno Krzysztof Czeczot 118
Super Express 349
Super Siódemka 202, 262
SuperNowa 116, 122
Syntea 254
Szara Szafa 276
Sztuka wydawnictwo 351
Świat Czytników 99, 101, 111, 112
Świat Książki 8, 10, 46, 47, 53, 55, 116,
129, 130, 131, 134, 136, 185, 308-312
Świerszczyk 193, 194
Świetlica Krytyki Politycznej 369
Taniaksiazka.pl 360
Targi Książki Historycznej 324
Targi Książki Sp. z o.o. 12, 15, 19

Indeks

Rebis 7, 96, 116, 122, 130, 131, 185, 262,
307, 313-318
Reed Elsevier 207, 208
Reed Elsevier PLC & Reed Elsevier
NV 167
Relay 281
RELX Group 166, 167
Reprint 204
Ringier Axel Springer Polska 218
RM Wydawnictwo 183
Rossmann 233
Rough Guides 215
Rozpisani.pl 236
Ruch 75, 89, 232, 309, 323
Ryms 12
Rynek-ksiazki.pl 50, 99, 109, 110, 114,
121, 136, 141, 199, 200, 201, 237, 240,
250, 258, 259, 281, 300, 332
Rzeczpospolita 10, 22, 26, 56, 276, 322
Sanoma 168
Sanoma Corporation 196
Sanoma WSOY 168, 196
Sara 129, 130
Saturn 233
Scholastic 166, 167
Schweitzer Professional 248
Segro Business Park Warsaw 194
Selgros 281
Sensus 280
Septem 280
Serwiszoz.pl 250
Seventh Sea 346
Sezam 204
Shinchosha Publishing 168
Shogakukan 167
Shueisha 167
Sic! 20
Siedmioróg 130
Simon & Schuster 166, 168
Sine Qua Non 126
Skarbnica Wiedzy 268
Składnica Księgarska 204
słowo/obraz terytoria 11
Słuchoteka 121
Smak Sowa 126, 186, 367-368
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Tarsago Polska 131, 183
Tesco 233, 281, 290
Testy-prawnicze.pl 245
The Bonnier Group 167
The Crown Publishing Group 364
The Mondadori Group 168
The Woodbridge Company 167
Thomson Reuters 166, 167
T-Mobile 88
TNS OBOP 66
TOK FM 349
Topmall 12
Tormont Publications 268
ToysRus 233
Traffic Club 134
Trio 28
Trójka Polskie Radio 25
TVN 120
TVN24 349
TVP 349
TVP 2 220
TVP ABC 220
TVP Kultura 25
Tygodnik Powszechny 229
Uczę.pl 200, 202
Unimex 183
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu 268
Uniwersytet Warszawski 24
Uroboros 266
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 28, 36, 277
Verlag Dashöfer 129, 130
Verlag Norman Rentrop 250
Verlagen Helbing & Lichtenhahn 248
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck
167, 255
Videograf 183
Videopoint 280
Virtualo 84, 100, 102, 104, 122, 265,
267, 281, 288, 314, 322, 337
Vulcan 192, 195
W.A.B. 18, 22, 46, 47, 54, 122, 130, 131,
134, 137, 265, 267, 268
WAM 46, 47, 130, 131, 185, 270-272
Warstwy 8

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych 292
Warszawskie Targi Książki 223, 298
Warszawskie Wydawnictwo Literackie 287
Watra 220
WEKA 168
WEKA Firmengruppe 168
Weltbild 131, 136, 310
Weltbild Polska 310
Weltbild.pl 136
Wesoła Ciuchcia księgarnia 223
Westermann Verlagsgruppe 168
Wiedza i Praktyka 129, 130, 131, 185,
249-252
Wiedza Powszechna 144
Wielka Litera 116, 126
Wikipedia 235, 236
Wikr 36, 135, 202, 204, 277, 346
Wikr Konsorcjum 204
Wiktionary 236
Wiley 167
Wilga 55, 130, 131, 134, 137, 232, 265,
268, 269, 288, 292
Wkra 203, 205, 277, 292
Woblink 100, 228, 288, 314, 322, 337
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 18, 22
Wojskowy Instytut Wydawniczy 323
Wolters Kluwer 16, 17, 18, 55, 79, 166,
167, 185, 207, 208, 209, 210, 212, 245
Wolters Kluwer Legal & Regulatory Division 207
Wolters Kluwer Polska 130, 131, 132,
210
Wolters Kluwer Sp. z .o.o. 185, 207-212
Woongjin Holding 168
Woongjin ThinBig 168
Wrocławski Dom Literatury 8
Wrocławskie Promocje Dobrych Książek 8
WSiP Marketing 202
WSiPnet 202
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 203

Wy-Ży
Wydawnictwo Olesiejuk 27, 116, 122,
130, 131, 185, 217-220, 232
Wydawnictwo Otwarte 46, 47, 227,
228
Wydawnictwo Poznańskie 276
Wydawnictwo Prawnicze Lex 210
Wydawnictwo Rodzinne 276
Wydawnictwo Rosikon Press 8
Wydawnictwo Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich 20
Wydawnictwo WNT 8, 137, 144, 145,
235, 237, 351
Wytwórnia 19
YDP 130, 131
Yellow Head 233
Young Digital Planet 196
Yurincom Inter 235
Zabawkowicz.pl 266
Zaczytani 356
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
144
Zakopiański Festiwal Literatury 223
ZamKor 137, 138, 200, 323
Zdasz.to 199, 201
Zeszyty Literackie 15
Zielona Sowa 26, 54, 130, 131, 134, 198,
203, 232, 265
Znak 7, 10, 18, 24, 46, 47, 79, 100, 129,
130, 131, 185, 227-229
Znak miesięcznik 229
Złote Myli 280
Związek Księgarzy Polskich 27
Zysk i S-ka 7, 47, 96, 122, 130, 131, 185,
262, 304-307, 315
Żabka 233
Żak Wydawnictwo Edukacyjne 129,
130, 138
Życie Duchowe 272

Indeks

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
18
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
137, 144, 145
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) 8, 11, 14, 54, 129, 130,
131, 134, 137, 138, 185, 191, 198-206,
255, 265, 292
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 16
Wydawnictwo Akademickie Dialog
18
Wydawnictwo Budownictwo i Architektura 351
Wydawnictwo Czasopisma Wojskowe
323
Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 183
Wydawnictwo Dolnośląskie 47, 122
Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz
55, 134, 136
Wydawnictwo Jeden Świat 18
Wydawnictwo Józef Częścik 346
Wydawnictwo Juka-91 221
Wydawnictwo KiK 250
Wydawnictwo Kobiece 186, 359-360
Wydawnictwo Komiksowe 260
Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski 210
Wydawnictwo Krytyki Politycznej 48,
186, 369-370
Wydawnictwo Literackie 7, 14, 20, 46,
47, 96, 116, 130, 131, 185, 283-285
Wydawnictwo M 183
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej 323
Wydawnictwo Naukowe UAM 15
Wydawnictwo Nieoczywiste 16
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