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C
zytelnicy i sympatycy „Świata 
DRUKU” licznie przybyli rankiem 
6 września br. do Teatru im. Ste-
fana Jaracza w Łodzi. W tym za-

cnym miejscu bowiem odbywała się 
Konferencja Jubileuszowa „Poligrafia 
wczoraj, dziś i jutro”.

Początek imprezy należał do gospo-
darzy. W imieniu swoim i pracowników 
wydawnictwa gości powitała prezes spół-
ki i właścicielka wydawnictwa – Jolanta 
Ziemniak-Ronke. Ze wzruszeniem po-
dziękowała także wszystkim klientom, 
autorom i sympatykom wydawnictwa 
za wieloletnią współpracę i przyjaźń, 
jaką niezmiennie darzą „Świat DRUKU”. 
Następnie Tomasz Frączak i Rafał Kłąb, 
menedżerowie ds. rozwoju i ds. marke-
tingu i sprzedaży w spółce Polski Dru-
karz, przedstawili pokrótce i ze szczyptą 
humoru historię, dorobek oraz bieżącą 
działalność wydawnictwa Polski Dru-
karz, akcentując zwłaszcza najbardziej 
znaczące publikacje i wydarzenia, jak 
choćby organizowane w ramach Akademii 
Wiedzy konferencje, warsztaty i szkolenia 
branżowe. 

Po tych wystąpieniach okolicznościo-
wych nadszedł czas na prezentacje me-
rytoryczne. Jako pierwszy na mównicę 
wstąpił dr hab. inż. Wiesław Cetera z Ka-
tedry Technologii Informacyjnych Mediów 
wydziału Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskie-
go, by przedstawić słuchaczom proces 
transformacji sektora poligraficznego na 
przestrzeni minionego ćwierćwiecza. Pre-
legent zanalizował poszczególne etapy 
rozwoju branży, wskazując również moż-
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Uroczystości jubileuszowe to nie tylko tort i toasty za pomyślność. Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca 
miesięcznika „Świat DRUKU”, uczcił ćwierćwiecze istnienia na rynku nietypowo, zapraszając gości 
m.in. do wspólnej refleksji nad obecną i przyszłą kondycją polskiej poligrafii.
Na tę okoliczność wydawnictwo przygotowało również specjalne wydanie jubileuszowe, pod tym sa-
mym tytułem, w którym zaprezentowane zostały prognozy ekspertów na temat przyszłości różnych 
sektorów poligrafii i do którego będziemy odwoływać się w poniższej relacji.

liwe przyczyny problemów z efektywno-
ścią firm poligraficznych, czyli zbyt duże 
skupienie się na innowacjach technolo-
gicznych w stosunku do innowacji mar-
ketingowych i organizacyjnych. Kolejna 
część prezentacji dotyczyła przyszłości 
poligrafii. Z danych przytoczonych przez 
dra Ceterę wynika, że przyrost danych 
cyfrowych w stosunku do analogowych 
jest gigantyczny, a na rynku jest coraz 
mniej miejsca dla tradycyjnej poligrafii, 
rozumianej najczęściej jako druk książek 
i gazet. To właśnie w tym segmencie od 
kilku już lat obserwowane są największe 
spadki nakładów i wartości produkcji, 
przy czym nie jest to bolączka tylko na-
szego kraju. Niemniej z badań wynika, 
że kondycja poligrafii jest całkiem dobra, 
a jej przedstawiciele patrzą w przyszłość 
z umiarkowanym optymizmem. Na za-

kończenie dr Cetera przedstawił wyniki 
krótkiej analizy treści publikowanych 
w „Świecie DRUKU” na przestrzeni 
kilku ostatnich lat. Okazało się, że 
nasze artykuły są bardzo wiarygodnym 
odbiciem zmian i trendów zachodzących 
w poligraficznej rzeczywistości. 

Stefan Piotrowski i Maciej Baur z fir-
my Agfa zaproponowali słuchaczom 
spojrzenie na poligrafię z perspekty-
wy producenta urządzeń i materiałów 
eksploatacyjnych. Przede wszystkim 
zwrócili uwagę na wyzwania stojące 
przed branżą poligraficzną: problemy 
kadrowe, rosnące koszty funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw, niewielkie moż-
liwości pozyskiwania środków z UE 
przez przedsiębiorstwa poligraficzne, 
ale także postępującą automatyzację 
i informatyzację produkcji poligraficznej, 
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która często wymusza zmianę sposobu 
prowadzenia firmy. Paradoksalnie, zda-
niem prelegentów, wyzwaniem jest także 
względnie dobra kondycja finansowa 
branży. Wszystkie te czynniki wpływają 
także na funkcjonowanie dostawców ma-
szyn, urządzeń i materiałów eksploata-
cyjnych. Sposobem na poprawę sytuacji 
i rozwiązanie przynajmniej niektórych 
problemów jest, zdaniem przedstawicieli 
Agfy, jak najbardziej kompleksowa ofer-
ta, przystępna cenowo i gwarantująca 
zachowanie wysokich standardów jako-
ściowych. Przykładem takiego rozwią-
zania ma być – szerzej omówiony przez 
prelegentów – model biznesowy dla 
drukarń offsetowych ECO3, wprowadzony 
przez Agfę w ostatnim roku. 

Kolejnym pomysłem na sprostanie wy-
zwaniom stojącym przed branżą poligra-
ficzną może być „inteligentna drukarnia 

4.0”. Ideę tę, nawiązująca do koncepcji 
przemysłu 4.0, przedstawił słuchaczom 
Tomasz Pawlicki z firmy Heidelberg Pol-
ska. Prelegent rozpoczął od omówienia 
bieżących tendencji na globalnym rynku 
poligraficznym. Wskazał przede wszyst-
kim na wzrost ogólnej liczby zleceń przy 
jednoczesnym spadku nakładów po-
szczególnych prac oraz zmieniające się 
wymagania wobec produktów poligraficz-
nych, jak zastosowanie nowoczesnych 
technologii, maksymalne skrócenie cza-
su realizacji zlecenia przy zachowaniu 
wysokich standardów jakości, a także 
presja na zachowanie relatywnie niskich 
cen na produkt finalny, co z kolei wpływa 
na obniżenie marż w całym łańcuchu do-
staw i produkcji. Aby w takich warunkach 
przetrwać na rynku bez zwiększania 
zatrudnienia, dodatkowego obciążania 
pracowników i obniżenia jakości pracy, 
trzeba – zdaniem prelegenta – znacząco 
zwiększyć efektywność, a przyczynić się 
do tego mogą rozwiązania proponowane 
przez firmę Heidelberg, polegające na 
całkowitej automatyzacji produkcji i za-
rządzanie nią zdalnie dzięki najnowszym 
zdobyczom technologii komunikacyjnych 
(technologia Push to Stop, inteligentna 
drukarnia).

Optymalizacja jako sposób na stawie-
nie czoła wyzwaniom współczesnego 
rynku była także tematem prezenta-
cji Moniki Nojszewskiej z firmy EFI. 
Prelegentka również przeanalizowała 
proces transformacji branży, podkre-
ślając coraz większą rolę technologii 
cyfrowych w produkcji poligraficznej, 
zwłaszcza opakowań. Największym, jej 
zdaniem, problemem branży ma być 
utrzymanie, a nawet zwiększenie ren-
towności przedsiębiorstw. Inwestycje 

w sprzęt i nowoczesne technologie nie 
wystarczą, potrzebna jest integracja 
i automatyzacja wszystkich procesów 
biznesowych i produkcyjnych, tak by 
tworzyły jeden przepływ. Odwołała się 
do teorii globalnej optymalizacji (TGO), 
dla której inspiracją była z kolei idea 
lean manufacturing. Następnie pokaza-
ła sposoby zastosowania TGO w syste-
mie zarządzania drukarnią, z wykorzy-
staniem narzędzi web-to-print i MIS/
ERP i nowoczesnego oprogramowania. 
Omówiła także korzyści z ich zastoso-
wania, przede wszystkim w zakresie 
szacowania i planowania produkcji, 
automatycznego gromadzenia danych. 
Na zakończenie przybliżyła słuchaczom 
rozwiązania do zarządzania produkcją 
opakowań i jej optymalizacji propono-
wane przez reprezentowanego przez nią 
producenta EFI Packaging Suite.

Wiesław Cetera

Tomasz Pawlicki Monika Nojszewska

Stefan Piotrowski Maciej Baur
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O perspektywach prężnie rozwijającej 
się technologii druku natryskowego 
(inkjetowego) opowiedziała uczestnikom 
konferencji jubileuszowej Sonja Ange-
rer, redaktor naczelna magazynu „Large 
Format”, znana również z łamów „Świa-
ta DRUKU”. Jej wystąpienie tłumaczył 
dr Jacek Hamerliński, dyrektor COBRPP. 
Prelegentka na wstępie wymieniła dzie-
dziny, które w ostatnich latach bardzo 
się rozwinęły dzięki drukowi cyfrowemu. 
Podkreśliła, że od targów drupa 2012 
druk natryskowy stał się wiodącą tech-
nologią druku cyfrowego na świecie. 
I choć globalnie firmy wykorzystują-
ce druk cyfrowy ciągle się rozwijają, 
w Europie już widać pierwsze sygnały 
przesycenia rynku, jeśli chodzi o licz-
bę podmiotów oferujących tego typu 
usługi. Jedynym dla nich ratunkiem, 
zdaniem zacytowanych przez Sonję An-
gerer ekspertów, jest znalezienie niszy 
rynkowej, która pozwoli wyróżnić się 
spośród tysięcy innych firm drukujących 
cyfrowo. W dalszej części prezentacji 
prelegentka omówiła poszczególne 
segmenty rynku, w których wykorzy-

stywany jest druk inkjetowy, najwięcej 
uwagi poświęcając wyzwaniom, przed 
którymi stają firmy, oraz pomysłom na 
sprostanie im. Więcej na ten temat 
można przeczytać w artykule zamiesz-
czonym w edycji jubileuszowej naszego 
magazynu.

Rynek opakowań w Polsce w roku 
2017 był tematem krótkiego wystąpie-
nia Wacława Wasiaka, dyrektora biura 
Polskiej Izby Opakowań. Prelegent omó-
wił zagadnienie wartości sprzedaży opa-
kowań w Polsce, a następnie porównał 
ją z wynikami europejskimi i światowy-
mi. Wspomniał również o udziale opa-
kowań drukowanych w ogólnym rynku 
opakowań, przedstawił także prognozy 
dla tego rynku do 2020 roku. Również 
ten temat został szerzej omówiony 
w artykule opublikowanym w wydaniu 
jubileuszowym „Świata DRUKU”.

Wystąpienie Waldemara Jałochy z fir-
my Avery Dennison poświęcone było 
dynamice rozwoju i trendom w segmen-
cie etykiet samoprzylepnych. Prelegent 
rozpoczął od krótkiego omówienia sytu-
acji makroekonomicznej na najbardziej 

znaczących światowych rynkach w 2017 
roku. Okazuje się, że o ile w Stanach 
Zjednoczonych odnotowano poprawę 
sytuacji ekonomicznej, a w Chinach 
utrzymuje się stabilny wzrost, o tyle 
w Europie zaczęto odczuwać stagnację. 
Jednakże nie miała ona większego 
wpływu na segment etykiet samoprzy-
lepnych, który w ub.r. wzrósł o ponad 
5% w stosunku do roku 2016 (większy 
wzrost odnotowano tylko w Azji). Wal-
demar Jałocha szczegółowo omówił 
sytuację rynku europejskiego, analizując 
sytuację w poszczególnych regionach, 
uwzględniając także różne technologie 
etykietowania w poszczególnych seg-
mentach rynku. Następnie przedstawił 
najnowsze trendy w znakowaniu produk-
tów, uwzględniające takie kryteria, jak: 
funkcjonalność opakowań i aplikacji, 
zrównoważony rozwój, nowe regulacje 
prawne, tzw. etykiety inteligentne, cy-
fryzacja, e-handel, produkty premium.

Przyszłość poligrafii to przede wszyst-
kim jej nowatorskie zastosowania – 
przekonywał w swoim wystąpieniu dr 
Jacek Hamerliński, dyrektor Central-

Sonja Angerer Wacław Wasiak Waldemar Jałocha
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nego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Przemysłu Poligraficznego. Swój wy-
kład rozpoczął od porównania drukarni 
sprzed kilku dziesięcioleci do drukarni 
współczesnej. Następnie zaprezentował 
przykłady wykorzystania rozmaitych 
technologii poligraficznych oraz druku 
3D zarówno w dziedzinach bardziej 
oczywistych, jak personalizowana ko-
respondencja seryjna, opakowania, 
etykiety, odzież i rozmaite przedmioty 
codziennego użytku, meble, dekoracje 
ścienne i podłogowe, fotografia, jak 
i obszarach dla niektórych zaskakują-
cych, jak choćby elementy wyposażenia 
samochodów, urządzenia elektroniczne, 
żywność, interaktywne reklamy, aż po 
układy scalone i ogniwa fotowoltaiczne, 
sprzęt medyczny i… broń. Tematyka ta 
również została szerzej zaprezentowana 
w naszym wydaniu jubileuszowym.

Ostatnim tematem poruszonym pod-
czas konferencji jubileuszowej była edu-
kacja poligraficzna. Problem wykształ-
conych kadr dla poligrafii nie jest pro-
blemem tylko w naszym kraju, niemniej 
polscy przedsiębiorcy odczuwają go 
coraz boleśniej. Sytuację tę wyczerpują-
co przedstawił Bernard Jóźwiak, prezes 
zarządu Fundacji Rozwoju Kadr Poligra-
ficznych. Omówił zmiany w strukturze 
zatrudnienia i ich przyczyny na prze-
strzeni ostatnich lat, jak również stan 
obecny. Wskazał również na wyzwania 

związane ze szkolnictwem zawodowym, 
zwłaszcza na niedoinwestowanie szkół 
zawodowych, brak sprzętu do nauki 
zawodu, jak również zbyt małą liczbę 
nauczycieli zawodu, zwłaszcza tych po-
siadających aktualną wiedzę na temat 
technologii poligraficznych. Wezwał także 
do konsolidacji działań branży w zakre-
sie przygotowania kadr dla poligrafii. 
Zainteresowanych tą tematyką, jak rów-
nież innymi zagadnieniami związanymi 
z przyszłością różnych dziedzin poligrafii, 
ponownie zachęcamy do zapoznania się 
z artykułami w specjalnym wydaniu jubi-
leuszowym „Świata DRUKU”.

Po zakończeniu części konferencyjnej 
na scenie Teatru im. Jaracza pojawił 
się urodzinowy tort, spełniliśmy także 
toast za pomyślność „Świata DRUKU” 
i naszych gości. A potem przyszedł czas 
na ucztę dla ducha. Mamy nadzieję, 
że sztuka „Boże mój” wg Agnat Gov, 
w wykonaniu znakomitych i znanych 
artystów łódzkich scen, sprawiła wi-
dzom wiele przyjemności, pozwalając 
na chwilę zapomnieć o codziennej 
rutynie i zabieganiu. Ta odprężająca 
atmosfera towarzyszyła nam także pod-
czas bankietu kończącego uroczystość 
jubileuszową. 

Dziękujemy, że spędzili Państwo 
z nami ten wyjątkowy dzień. 

MK 

„Świat DRUKU” składa podziękowania wszystkim gościom,  
prelegentom oraz mecenasom konferencji jubileuszowej
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