
n Co sły chać w dru kar niach gru py

Kom pap, Pa nie Pre ze sie?

WAL DE MAR LIP KA: W dru kar niach gru -

py Kom pap urwa nie gło wy – szczyt se zo nu,

za mó wień na paź dzier nik już nie przyj mu -

je my (na sza roz mo wa od by wa się na po -

cząt ku mie sią ca – red.). Pol scy wy daw cy są

nie po praw ni, a książ ki za mie nia ją się w ty -

go dni ki – w po nie dzia łek zle ce nie na 10 tys.

eg zem pla rzy, któ re w pią tek już ma ją być

na pół ce w Em pi ku. Za raz mi pa ni po wie, że

po wi nie nem otwo rzyć dru kar nię cy fro wą –

to by ło by pew ne roz wią za nie, ale druk cy -

fro wy to koszt po je dyn cze go eg zem pla rza,

któ ry jesz cze trud no wy daw com za ak cep to -

wać. My chce my się sku pić na za mó wie -

niach 1000+, niż sze na kła dy po zo sta wia my

wy spe cja li zo wa nym fir mom jak To tem, któ -

re do sko na le so bie na tym po lu ra dzą. Nasz

park ma szy no wy nie był kom ple to wa ny

pod ką tem ni skich na kła dów – ma szy na

do opra wy bro szu ro wej o pręd ko ści do

7000 egz./h nie bę dzie prze cież opty mal nie

wy ko rzy sta na przy zle ce niu po ni żej ty sią ca

sztuk. Sam na rząd bę dzie trwał dłu żej niż

opra wa. Ma szy na mo że się wy ka zać przy

na kła dach 20-30 tys., o któ re oczy wi ście

dzi siaj bar dzo trud no – śred ni na kład to

nie co po nad 3 tys. egz. i wciąż spa da. Mnie

oso bi ście cie szą bar dzo po pu lar ne ostat nio

po zy cje ku li nar ne, naj chęt niej wie lo barw ne

i w opra wie al bu mo wej – od trzech lat nie

jem mię sa, więc nie od pusz czam żad nej

książ ce po świę co nej kuch ni we gań skiej

i we ge ta riań skiej. Tym bar dziej, że wy da wa -

ne są w wie lo ty sięcz nych na kła dach. Cie szy
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Je śli nie kon so li da cja, to spe cja li za cja

Kom pap sta wia na 1000+

Druk dziełowy

Dopóki na polskim rynku nie wyłoni się lider bądź grupa firm
osiągających po 50-80 mln euro przychodu, to nie będziemy mieli
szans na skuteczne konkurowanie w Europie, bo żadna poważna
firma zagraniczna nie powierzy nam strategicznych zleceń – uważa
Waldemar Lipka, prezes grupy Kompap, w skład której wchodzą
dwie uznane drukarnie dziełowe OZGraf i BZGraf. Znany z otwartego
wyrażania swoich poglądów prezes Lipka dzieli się z nami swoją
oceną sytuacji na rynku dziełowym, aktualnymi informacjami
na temat inwestycji grupy oraz konsekwentnie namawia drukarnie
do współpracy. Jego przykład pokazuje, że nie jest to mrzonka. 

Waldemar Lipka: Aby doszło
do konsolidacji, na rynku musi się
wydarzyć coś spektakularnego,
a póki co trzeba się specjalizować,
inwestować i konkurować z takimi
potęgami jak CPI, który zupełnie
inaczej pozycjonuje niektóre zlecenia
i inaczej robi zakupy



mnie rów nież to, że wy daw cy za gra nicz ni

do ce nia ją nie tyl ko atrak cyj ną ce nę, ale

rów nież ja kość na szej pro duk cji, dzię ki cze -

mu eks port w dru kar niach gru py Kom pap

utrzy mu je się na sta łym, wy so kim po zio mie

po nad 30 proc. Zgod nie z za ło że nia mi obec -

ne go rzą du nie po win ni śmy kon ku ro wać

ce ną, ale ja ko ścią usług i in no wa cja mi. Dziś

to my je ste śmy tań si, ale ju tro tań sza bę -

dzie Tur cja czy in ny kraj, więc je śli współ -

pra ca z wy daw cą opie ra się wy łącz nie

na ce nie, to nie mo że być trak to wa na ja ko

dłu go fa lo wa. W obec nej sy tu acji ryn ko wej

ma my ten kom fort, że mo że my wy brzy dzać

w zle ce niach i wy bie rać ta kie, któ re ide al -

nie pa su ją do na sze go pro fi lu tech no lo gicz -

ne go – nie pod wyż sza jąc ce ny uzy sku je my

wów czas więk szą mar żę, bo pro duk cja re -

ali zo wa na jest szyb ciej i bez pro ble mów.

Dzię ki moż li wo ści do bo ru zle ceń uda je nam

się utrzy mać udział opra wy twar dej w Olsz -

ty nie na po zio mie 70-80 proc. 

n Ja ki mi płat ni ka mi są obec nie wy -

daw cy? Ma tras już upadł, o Em pi ku też jak -

by ci szej, zna la zły się no we wy mów ki?

W. L.: Po wiem tak – wy daw cy, któ rzy by -

li do bry mi płat ni ka mi, na dal są do bry mi

płat ni ka mi, na to miast z ty mi zły mi, szu ka -

ją cy mi u dru karń nie opro cen to wa ne go kre -

dy tu ku piec kie go, sta ra my się nie współ -

pra co wać. Z mo jej per spek ty wy wy glą da to

tak, że ukształ to wa ła się li ga li de rów, na

ba zie któ rej moż na od ja kichś dwóch lat

bu do wać sta bil ny biz nes. Nie pa mię tam

żad nej istot nej wpad ki z pol skim wy daw cą

w ostat nim cza sie. Mi mo że wszy scy nie -

zmien nie na rze ka ją, my wi dzi my pew ną po -

pra wę, je śli cho dzi o mo ral ność płat ni czą.

Tym bar dziej, że co raz ła twiej do stęp ne są

na rzę dzia ty pu fak to ring czy ubez pie cze nia.

A Em pik stał się mo że nie ty le świet nym

płat ni kiem, co wy pra co wał roz wią za nia,

któ re znacz nie ulży ły wy daw com. Je śli miał -

bym ko goś ostrzec, to ostrzegł bym przed

nie rze tel ny mi wy daw nic twa mi za gra nicz ny -

mi. Te w do brej kon dy cji naj czę ściej dru ku -

ją we wła snym kra ju – nie tyl ko u nas ry nek

pro duk cji dzie ło wej opie ra się w du żej mie -

rze na re la cjach. Kon tra hen tów po za gra ni -

ca mi kra ju szu ka ją na to miast czę sto wy -

daw nic twa funk cjo nu ją ce na kra wę dzi ban -

kruc twa, li czą ce na zło ty strzał. Przy cho dzą

do Pol ski, dru ku ją na kre dyt i po zo sta wia ją

dru kar nię w spo rych ta ra pa tach. Zro bie nie

kil ku na kła dów za go tów kę też nie za wsze

roz wią zu je pro blem, bo klu czo wy oka zu je

się ten ko lej ny raz, kie dy dru kar nia na bie ra

za ufa nia i od ra cza płat ność. Wie le dru karń

za nic się do te go nie przy zna, ale na praw dę

licz ne fir my pa dły ofia rą na cią ga czy. Szcze -

gól nie ostrze gam przed wy daw ca mi z An glii

– my przy naj mniej ma my z ni mi róż ne do -

świad cze nia, dla te go pod pi sa li śmy umo wę

z ban kiem i re ali zu je my zle ce nie z no wym

wy daw cą za gra nicz nym do pie ro wte dy, gdy

do sta nie my ubez pie cze nie. Nie ste ty 90 proc.

od pa da, bo ban ki są bar dzo kon ser wa tyw ne,

ale przy naj mniej te 10 proc. jest pew ne.

Przy jed no cy fro wych mar żach stra ta kil ku -

dzie się ciu ty się cy fun tów po wo du je, że ko -

lej ne 500 tys. fun tów pra cu je my za dar mo.

Uczu lam!

nW ostat nim ofi cjal nym ko mu ni ka cie

gru pa Kom pap in for mo wa ła o nie co niż szych

przy cho dach za pierw sze pół ro cze w po rów -

na niu z ana lo gicz nym okre sem 2016 ro ku,

za to wyż szej ren tow no ści. Jak uda ło się to

osią gnąć? Czy przy czy nił się do te go wy łącz -

nie ro sną cy udział opra wy twar dej?

W. L.: Pierw sze pół ro cze jest za wsze gor -

sze od dru gie go – te raz w paź dzier ni ku je -

ste śmy po pro stu w oku cy klo nu. Pro szę 

pa mię tać, że ko mu ni kat po ka zu je sy tu ację

ca łej gru py ka pi ta ło wej, w skład któ rej

wcho dzi spół ka Kom pap. Zmie ni li śmy w niej

sys tem współ pra cy z Wal ki – od da li śmy na -

szych pra cow ni ków do Wal ki, przez co uzy -

sku je my niż sze mie sięcz ne wy na gro dze nie

przy ta kiej sa mej mar ży. Je śli cho dzi o dru -

kar nie, to rze czy wi ście kon cen tru je my się

na po zy cjach z war to ścią do da ną: al bu -

mach, książ kach wie lo barw nych i od lat

sta wia my na opra wę twar dą nie tyl ko

w OZGraf. W BZGraf pra cu ją dwie ma szy ny

do opra wy zło żo nej Kol bus, jed na star sza –

ośmio let nia, dru ga ku pio na w ze szłym ro -

ku, co po wo du je, że i w Bia łym sto ku udział

opra wy twar dej jest wy so ki. W Pol sce jest

za le d wie kil ka na ście firm, któ re są w sta nie

przy zwo icie po ra dzić so bie z opra wą twar -

dą; w opra wie mięk kiej wy spe cja li zo wa ła

się przy naj mniej set ka firm. Dla te go le piej

czu je my się w opra wie zło żo nej. Nie któ rych

mo że dzi wić, że nie daw no ku pi li śmy li nię

do opra wy mięk kiej dla OZGraf, ale jest ona

wy ko rzy sty wa na w 90 proc. do okła dek ze

skrzy deł ka mi. Jest to moż li we w jed nym

prze lo cie, co ma zna cze nie przy na kła dach

rzę du 10 tys. egz. Je śli cho dzi o skrzy deł ka,

je ste śmy obec nie bar dzo kon ku ren cyj ni,

a dla wy daw ców to do dat ko wa po wierzch -

nia re kla mo wa. Re asu mu jąc – sprze daż

w dru kar niach utrzy ma ła się na ta kim sa -

mym po zio mie, na to miast ma jąc moż li wość

do bo ru zle ceń po pra wi li śmy na szą ren tow -

ność o kil ka na ście pro cent. Spo dzie wa my

się, że dru gie pół ro cze bę dzie bar dzo do bre,

choć wy nik bę dzie za le żał od te go, jak zły

bę dzie gru dzień. Ża den wy daw ca nie zle ca

już dru ku po 15 grud nia, więc czas do koń ca

ro ku i pierw sze mie sią ce no we go ro ku sta ra -

my się za wsze wy peł nić zle ce nia mi ko -

mer cyj ny mi. Za uwa ży li śmy na przy kład, że

w Pol sce wzro sła sprze daż ro we rów, bo dru -

ku je my bar dzo du żo in struk cji ob słu gi. Po -

dej rze wam, że to po zy tyw ny efekt 500+.

n Obie dru kar nie gru py Kom pap in -

we sto wa ły ostat nio na po tę gę, za rów no

w druk, jak i ob rób kę po dru ku. Któ re z ostat -

nich za ku pów okre ślił by Pan ja ko klu czo we

dla dzia łal no ści fir my?

W. L.: W cią gu ostat nich 2 lat wy mie ni -

li śmy prak tycz nie ca ły park ma szyn dru ku -

ją cych – w OZGrafie naj star sza ma 7 lat.

No we na byt ki to 8-ko lo ro wa ma szy na He i-

del berg, pół for ma to wa ma szy na KBA i no -

wa dwu ko lo ro wa ma szy na z Cut sta rem. Po -

dob nie w BZGraf – la tem pra cę roz po czę ła

no wa Ra pi da 106, dzię ki któ rej nie pra cu je -

my już w nie dzie lę. Oprócz niej posiada my

dwie ma szy ny (KBA i He idel berg), któ re nie

ma ją jesz cze 2 lat, a naj star szą 8-let nią 

pla nu je my nie ba wem wy mie nić. Je śli cho dzi

o in tro li ga tor nię, to bia ło stoc ką uzu peł ni li -

śmy o li nię do opra wy twar dej i fal cer ki,

a olsz tyń ską o KM60 0 do bro szur i rów nież

fal cer ki. Do OZGrafu do dat ko wo za mó wi li -

śmy no wą li nię szy ją co -zbie ra ją cą, któ ra zo -

sta nie za in sta lo wa na w stycz niu przy szłe go

ro ku, oraz no wą li nię do opra wy twar dej
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z no wym oprzy rzą do wa niem. Ca ły park ma -

szy no wy zo sta nie więc prak tycz nie wy mie -

nio ny. Je ste śmy tak że w trak cie wy bo ru do -

staw cy opro gra mo wa nia ty pu MIS, ale naj -

pierw mu si my do ko nać kon so li da cji obu

firm, a to wy ma ga peł ne go sku pu ak cji.

Wte dy in sta la cja za awan so wa ne go sys te -

mu umoż li wi nam do stęp on li ne do wszyst -

kich da nych pro duk cyj nych, opła cal no ści

zle ceń, wspól ną wy ce nę itd. Do ce lo wo

chcie li by śmy po dej mo wać na pod sta wie

tych da nych de cy zje, gdzie kon kret na po zy -

cja zo sta nie wy ko na na. 

n Wte dy po zo sta nie już Pa nu chy ba

tyl ko in we sty cja w no wą sie dzi bę OZGrafu,

któ rą za po wia da Pan nie odmien nie od 6 lat

przy oka zji każ de go na sze go spo tka nia. Co

cie ka we, za wsze ry su je Pan przede mną per -

spek ty wę 2-3 lat...

W. L.: I w dal szym cią gu pod trzy mu ję

swo je sta no wi sko. 2-3 la ta to re al ny ter min

(śmiech). A mó wiąc po waż nie, to oczy wi ście

prze sza co wa łem sy tu ację, ale te raz się z te -

go cie szę, bo oka zu je się, że otwie ra ją się in -

ne moż li wo ści. Roz wa ża my, czy zro bić je den

du ży za kład, czy dwa od dziel ne. Do pie ro te -

raz do sta li śmy po waż ne ofer ty, je śli cho dzi

o za go spo da ro wa nie dzia łek w Olsz ty nie

i Bia łym sto ku. Nie ukry wam, że bu do wa no -

we go za kła du to koszt kil ku na stu mi lio nów

zło tych. Nie chciał bym ro bić te go z kre dy tu

ani ob cią żać ak cjo na riu szy; ide al na by ła by

sy tu acja, w któ rej uda ło by nam się sko mer -

cja li zo wać to, czym dys po nu je my. Po sta wi li -

śmy po ten cjal nym in we sto rom trud ne wa -

run ki – chce my zjeść ciast ko i mieć ciast ko,

chce my ko muś coś sprze dać i jed no cze śnie

z te go przez ja kiś czas ko rzy stać. To do syć

sku tecz nie za wę ża gro no za in te re so wa nych.

Pro ces trwa, my ślę, że wcze śniej czy póź niej

na te re nach obu dru karń wy ro sną pięk ne

apar ta men ty, ho te le al bo biu row ce. 

n To w mię dzy cza sie mo że ja kaś kon -

so li da cja? Wie lu bran żo wych do staw ców

uwa ża, że kon so li da cja na ryn ku dru karń

dzie ło wych jest nie unik nio na, czy Pan po -

dzie la ten po gląd?

W. L.: Po dzie lam, co wię cej – je stem

chy ba je go pre kur so rem. Mo je po cząt ko we

po dej ście by ło na zbyt hur ra op ty mi stycz ne,

zde rzy łem się jed nak z – jak ja to na zy wam

– efek tem sre ber ro do wych. Te raz wi dzę, że

aby do szło do kon so li da cji, na ryn ku mu si

się wy da rzyć coś spek ta ku lar ne go, a pó ki

co trze ba się spe cja li zo wać, in we sto wać

i kon ku ro wać z ta ki mi po tę ga mi jak CPI,

któ ry zu peł nie ina czej po zy cjo nu je nie któ re

zle ce nia i ina czej ro bi za ku py. Kie dy roz ma -

wiam z du ży mi wy daw ca mi za gra nicz ny mi,

oka zu je się, że 95 proc. pro duk cji ma ją już

roz pi sa ne na ko lej ne 2 la ta, a my się bi je my

o te po zo sta łe 5 proc. z dru kar nia mi z by łej

Ju go sła wii, Czech czy Ło twy. Do pó ki na ryn ku

nie wy ło ni się li der bądź gru pa firm osią ga -

ją cych po 50-80 mln eu ro przy cho du, to nie

bę dzie my mie li szans na sku tecz ne kon ku ro -

wa nie, bo żad na po waż na fir ma za gra nicz na

nie po wie rzy nam stra te gicz nych zle ceń. Po -

win ni śmy brać przy kład z ryn ku opa ko wa -

nio we go, któ ry kon so li du je się na po tę gę.

My je ste śmy otwar ci na współ pra cę i za pra -

sza my do roz mów. Z kon so li da cją jest tro chę

tak jak z ideą wspól nych za ku pów – ni by

wszy scy przy zna ją mi ra cję, bo swo je po glą -

dy wy ra żam prze cież otwar cie, ale ja koś nikt

nie ro bi pierw sze go kro ku. Są dząc po ilo -

ściach mar ko wych al ko ho li, któ re do sta ję ja -

ko wy raz wdzięcz no ści, wno szę, że kil ku dru -

ka rzom jed nak otwo rzy łem oczy. 

n Je śli nie ry chła kon so li da cja, to mo -

że cho ciaż part ner stwo? Na ryn ku mó wi się

o za cie śnia ją cych się re la cjach biz ne so wych

po mię dzy Kom pa pem a dru kar nią In te rak.

W. L.: Mo gę po wie dzieć, że po dzi wiam

pa na An drze ja Krze wi nę, któ ry kil ka krot nie

po wsta wał ni czym Fe niks z po pio łów i za -

ska ki wał no wy mi po my sła mi. My ślę, że In -

te rak wy ra sta na jed ne go z li de rów w na -

szym kra ju i współ pra ca z ta ką dru kar nią

jest dla nas no bi li ta cją. Bar dzo się cie szę

z na wią za nej ko ope ra cji; In te rak spe cja li zu -

je się w dru ku ko mer cyj nym, my w dzie ło -

wym, więc do brze się uzu peł nia my nie

wcho dząc so bie w dro gę. Na sza współ pra ca

po le ga na wy mia nie in for ma cji ryn ko wej

i na po dzle ca niu so bie wza jem nie prac,

w któ rych się spe cja li zu je my. Du żo się uczę

od pa na Krze wi ny, któ ry jest oso bą in ter dy -

scy pli nar ną, praw dzi wym czło wie kiem re -

ne san su, je śli cho dzi o biz nes. Mam na dzie -

ję, że i pan Krze wi na bę dzie czer pał peł ny -

mi gar ścia mi z mo je go do świad cze nia. 

n Ja my ślę! Dzię ku ję za roz mo wę!

Roz ma wia ła An na Na rusz ko
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W cią gu ostat nich 2 lat dru kar nie gru py Kom pap wy mie ni ły prak tycz nie ca ły park ma szyn

dru ku ją cych, o czym in for mo wa li śmy m.in. na ła mach „Po li gra fi ki” 4/2017 i 6/2017


