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K
onkurs „Złoty Gryf” organizowany 
jest przez Polską Izbę Druku od 
1996 roku. Od roku 2004 jego 
laureatów poznajemy na uroczystej 

gali podczas wielkiego balu PID, który 
jest także okazją do spotkania branży 
i doskonałej zabawy. Nagradzana jest 
przede wszystkim jakość i doskonałość 
techniczna produktów poligraficznych 
w następujących kategoriach: produkt 
wielobarwny w oprawie prostej; produkt 
wielobarwny w oprawie złożonej; czaso-
pismo wielobarwne, produkt jedno- lub 
dwubarwny w oprawie prostej; produkt 
jedno- lub dwubarwny w oprawie złożonej; 
opakowanie z nadrukiem; etykieta; pro-
dukt informacyjno-reklamowy; kalendarz. 
W Komisji Konkursowej, która ocenia 
prace, zasiadają reprezentanci zasłu-
żonych dla poligrafii instytucji, jak: ZTP 
PW, COBRPP, PIK, Izba Wydawców Prasy, 
Sekcja Poligrafów SIMP, PIO oraz PID. 

O prestiżu nagrody niech świadczy 
fakt, że wielu jej laureatów staje w szran-
ki niemal w każdej edycji konkursu, 
zdobywając kolejne statuetki. Trzykrotni 
laureaci Złotych Gryfów nagradzani są 
Diamentowymi Gryfami. Wśród polskich 
drukarń są i takie, które szczycą się kil-
kukrotnym zdobyciem także tego drugie-
go tytułu. Co je motywuje do ciągłej walki 
o status najlepszych w polskiej poligrafii?

Leszek WOJTCZUK, prezes Polskiej 
Izby Druku, Drukarnia WL (laureat 
Złotych Gryfów): 
„Nagrody Złotego i Diamentowego 
Gryfa mają dla firm, które je zdobyły, 
ogromne znaczenie. Są to nagrody za 
jakość wykonywanych produktów i o ich 
przyznaniu zawsze decyduje kapituła 
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O statuetkach Złotych i Diamentowych Gryfów marzy chyba każda 
drukarnia. To prestiżowe wyróżnienie doceniane jest nie tylko 
przez branżę, ale także przez kontrahentów, a nawet instytucje 
finansowe. Kto otrzyma je w 2020 roku? Dowiemy się już w maju.

konkursu. Ich wagę doceniają nasi 
klienci, kontrahenci, a nawet instytucje 
f inansowe. Jest to też prestiż dla 
pracowników każdej z nagrodzonych firm, 
gdyż zdobycie nagrody jest tak naprawdę 
ich niekwestionowaną zasługą”.

Artur CHĘSY, drukarnia Pozkal (wielo-
krotnie nagradzana Złotymi i Diamen-
towymi Gryfami): 
„Uważam, że na polskim rynku poligra-
ficznym jest to nagroda wyjątkowa. Jest 
ona oceną jakości wykonania naszych 
prac przez uznane w branży autorytety, 
co gwarantuje bezkompromisowy obiekty-
wizm. I z tego powodu nie jest to konkurs 
łatwy. Informacja o tym, że dana książka 
zdobyła Złotego Gryfa, jest umieszczana 
przez wydawców na ich stronach interne-
towych i w mediach społecznościowych. 
Jest to dodatkowa promocja dla drukarni, 
która taki laur zdobywa. A Diamentowy 
Gryf jest w moim odczuciu wisienką na 
torcie, potwierdzeniem tego, że nie spo-
czywamy na laurach  i nieustannie dbamy 
o jakość naszych książek”.

Włodzimierz SKLENIARZ, drukarnia 
Skleniarz (również wielokrotny laureat 
Złotych i Diamentowych Gryfów): 
„Złoty Gryf jest ukoronowaniem pracy 
drukarni w zakresie jej specjalizacji. 
O znaczeniu konkursu niech świadczy 
nasz w nim udział nieprzerwanie od 
2012 roku. W tym czasie drukarnia 
Skleniarz zdobyła 15 Złotych Gryfów 
i cztery Diamentowe Gryfy. Nagrody Zło-
tego Gryfa są potwierdzeniem najwięk-
szego kunsztu zawodowego, jak również 
mają znaczenie promocyjne na rynku 
wydawniczym krajowym i zagranicznym. 

Znaczna część zleceniodawców z dużym 
zainteresowaniem i uznaniem odnosi 
się do tych nagród”. 

Przed nami kolejna odsłona konkursu 
o Złote i Diamentowe Gryfy. Kto zo-
stanie tegorocznym mistrzem jakości 
polskiej poligrafii, dowiemy się na Balu 
Polskiej Izby Druku 23 maja br. w hotelu 
„The Westin Warsaw”.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą 
w nim uczestniczyć wszystkie polskie 
firmy, które do 31 marca br. pod ad-
resem Polskiej Izby Druku (00-728 
Warszawa, ul. Kierbedzia 4) prześlą 
prace, wykonane w Polsce w roku 
2019, w trzech egzemplarzach. Kar-
ta zgłoszenia i szczegółowe warunki 
konkursu zamieszczone są na stronie  
www.izbadruku.org.pl/zgloszenie. 

Wszyscy laureaci nagrody Złotego Gry-
fa w poszczególnych kategoriach otrzy-
mają statuetki oraz dodatkowe nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponsorów 
konkursu. Wartość każdej nagrody wy-
nosi 4 tys. zł. Laureaci Złotych Gryfów 
będą także mieli prawo używania znaku 
graficznego Złotego Gryfa na blankiecie 
firmowym oraz prawo zamieszczenia na 
swoich wyrobach sentencji: „Drukarnia 
jest laureatem konkursu o nagrodę »Zło-
tego Gryfa 2020«”. W każdej rozpatrywa-
nej kategorii Komisja Konkursowa wyłoni 
maksymalnie pięć prac nominowanych 
do nagrody Złotego Gryfa. Właściciele 
firm, których prace zostały nominowane 
do nagrody Złotego Gryfa, otrzymują 
jedno, podwójne, bezpłatne zaproszenie 
na Bal PID i Galę konkursu Złoty Gryf. 
Większa liczba zaproszeń jest możliwa 
do dokupienia w biurze PID.

Sponsorami tegorocznej edycji kon-
kursu są firmy: Burgo Polska, Heidel-
berg Polska, hubergroup Polska, Ko-
dak, Müller Martini, Reprograf-Grafikus.
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