
14 maja br. Grupa Kapitałowa Kompap SA opublikowała
zaskakująco dobre wyniki finansowe za I kwartał 2020.
Przychody spółki wzrosły o blisko 5 proc., zaś zysk netto aż
o niemal 39 proc. w porównaniu z analogicznym okresem
ub.r. Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA dzieli się
z nami swoimi refleksjami po 2 miesiącach narodowej
kwarantanny, a my rozpoczynamy cykl wywiadów
z właścicielami polskich drukarń, opisujący sytuację,
w jakiej wszyscy nieoczekiwanie się znaleźliśmy.

Jak wy ni ka z opu bli ko wa ne go 14 ma Ja br. ra por tu 

fi nan so we go, skon so li do wa ne przy cho dy ze sprze da ży 

wy nio sły 21 894 tys. zł w po rów na niu z 20 859 tys. zł 

w ana lo gicz nym okre sie ubie głe go ro ku, co sta no wi  

nie mal 5-pro cen to wy wzrost. Jesz cze le pieJ pre zen tu Je się 

zysk net to, któ ry wy no si 1 507 tys. zł, w po rów na niu 

z 1 085 tys. zł w ubie głym ro ku – w tym przy pad ku mó wi my 

aż o nie mal 39-pro cen to wym wzro ście. czy to zna czy, 

że po li gra fia dzie ło wa się pan de mii nie kła nia?

––––––––––

Wal de mar Lip ka: Da le ki je stem od ta kie go stwier dze nia. Wszyst -

kie dru kar nie gru py Kom pap od no to wa ły re kor do wą sprze daż

w stycz niu oraz lu tym i do 13 mar ca sy tu acja by ła rze czy wi ście do -

sko na ła. Na na szą ren tow ność wpły nę ły rów nież in te gra cja i opty ma -

li za cja kosz tów ope ra cyj nych po szcze gól nych spół ek wcho dzą cych

w skład Gru py Kom pap. Ostat nie dwa ty go dnie mar ca nie zdą ży ły

po pro stu zna czą co wpły nąć na nasz wy nik fi nan so wy. Od po ło wy

mar ca za czę ła się no wa epo ka, coś, co jesz cze ni gdy się nie wy da rzy -

ło. Coś, co ka że ina czej po pa trzeć na bez pie czeń stwo, na lo gi sty kę

i łań cuch do staw, na or ga ni za cję pra cy, moż li wość pra cy zdal nej, coś,

co w mo jej oce nie przy nie sie wie le zmian i re flek sji. Ten kry zys nie

przy po mi na po przed nich, a kil ka ich już prze ży łem. Pierw szy ty dzień

to by ły na tu ral nie pa ni ka i strach, 20-30 proc. wy daw ców od wo ła ło

bądź prze su nę ło druk swo ich ty tu łów. Co cie ka we, nie za wie dli wy -

daw cy za gra nicz ni – z Hisz pa nii, a na wet z Włoch. W kwiet niu po rów -

ny wal ny spa dek przy cho dów utrzy mał się w Bia ło stoc kich Za kła dach

Gra ficz nych i w mniej szym stop niu w Olsz tyń skich Za kła dach Gra ficz -

nych, w któ rych udział eks por tu jest znacz nie więk szy. Za war li śmy

po ro zu mie nie ze związ ka mi za wo do wy mi i od 15 kwiet nia pra cu je -

PO LI GRA FIA W OB LI CZU PAN DE MII

Sil ni bę dą sil niej si, 
a sła bi – słab si
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Od połowy marca zaczęła się 
nowa epoka, coś, co jeszcze nigdy 
się nie wydarzyło. Coś, co każe inaczej
popatrzeć na bezpieczeństwo,
na logistykę i łańcuch dostaw,
na organizację pracy, możliwość pracy
zdalnej, coś, co w mojej ocenie
przyniesie wiele zmian i refleksji



my w try bie 7-go dzin ne go dnia pra cy. Nie zwol ni łem żad ne go pra -

cow ni ka, co wię cej – za gwa ran to wa łem każ de mu pra cę mi ni mum

do koń ca czerw ca. Szyb ko, bo już po dwóch ty go dniach oka za ło się,

że dział dru ku, a za raz po nim i in tro li ga tor nia mu szą po wró cić do

8-go dzin ne go dnia pra cy. Sy tu acja w ma ju bar dzo się po pra wi ła

i mam wra że nie, że w tym kry zy sie – po rów ny wa nym do li te ry U – je -

ste śmy na po cząt ku krzy wej wzno szą cej. W po ło wie ma ja, kie dy roz -

ma wia my, w OZGraf przyj mu je my już za mó wie nia na po ło wę czerw -

ca. Nie wy stą pi li śmy o po moc w ra mach tar czy an ty kry zy so wej,

choć wie lu mo ich zna jo mych to zro bi ło i szyb ko otrzy ma ło wspar cie.

Po wód był je den: po pro stu się do tej po mo cy nie kwa li fi ko wa li śmy,

bo w Kom pa pie mie li śmy 25-pro cen to wy wzrost sprze da ży, zwią za -

ny z ob słu gą firm, któ re zin ten sy fi ko wa ły ko mu ni ka cję dru ko wa ną

w okre sie pan de mii. 

to bar dzo po zy tyw ny ob raz sy tu acJi; spo dzie wa łam się 

ra czeJ usły szeć o dra stycz nych cię ciach kosz tów, zwol nie niach

gru po wych itp.

––––––––––

W.L.: Oczy wi ście bar dzo kry tycz nie przyj rze li śmy się wszyst kim

kosz tom; po zo sta ły tyl ko te ab so lut nie nie zbęd ne, z resz ty usług i za -

ku pów zre zy gno wa li śmy. Fir mom, któ re wy naj mu ją od nas po -

wierzch nie biu ro wo -ma ga zy no we, ob ni ży li śmy czyn sze, co rów nież

nie po zo sta ło bez wpły wu na na sze przy cho dy. Pro szę mnie źle nie

zro zu mieć – sy tu acja na dal jest cięż ka, ale sta ra my się być so li dar -

ni z ryn kiem. Wszyst kie na sze zo bo wią za nia re gu lu je my w ter mi nie,

a czę sto na wet przed upły wem ter mi nu płat no ści. Wi dzę, że to jest

naj więk sza bo lącz ka firm na ryn ku dzie ło wym. Z roz mów z in ny mi

dru kar nia mi wy ni ka, że część wy daw ców dość non sza lanc ko po de -

szła do swo ich zo bo wią zań, prze su wa jąc za mó wie nia na bli żej nie -

okre ślo ną przy szłość, choć był już na nie za bez pie czo ny pa pier, sta -

no wią cy 60 proc. kosz tów. Trze ba jed nak do dać, że zna leź li się i ta cy,

któ rzy wy ka za li się du żym zro zu mie niem i wspar ciem i płat no ści ure -

gu lo wa li na wet przed ter mi nem. Cie szę się z tej so li dar no ści. 

mo że więc pan de mia ma rów nież do bre stro ny?

––––––––––

W.L. (ze śmie chem): Na tu ral nie! Pa li wo sta nia ło, par king

przed ho te lem, w któ rym uma wiam się na spo tka nia biz ne so we, za -

rósł tra wą, a do do mu z cen trum So po tu do jeż dżam w 9 mi nut, za -

miast w go dzi nę. Na Mon cia ku w środ ku dnia w ma ju je stem sam.

Po waż nie jed nak mó wiąc my ślę, że pan de mia przy nie sie bar dziej ela -

stycz ny tryb pra cy – w wie lu przy pad kach pra ca zdal na się spraw dzi -

ła, pra cow ni cy są bar dziej wy daj ni i za osz czę dza jąc czas na do jaz dy

ma ją wię cej cza su dla ro dzi ny. Bę dzie my więc pra co wać za da nio wo,

a nie na czas. Je śli jed nak cho dzi o ry nek wy daw ni czy, to wy daw ców

jest po pro stu za du żo. Ten kry zys mo że istot nie zwe ry fi ko wać ich

licz bę, po zo sta wia jąc tyl ko so lid ne pod mio ty. Trud no wy ro ko wać,

ja ki wpływ bę dzie miał na to miast na bran żę po li gra ficz ną, wszyst -

ko się mo że wy da rzyć. Zwy kle jed nak ta kie sy tu acje po wo du ją, że sil -

ni bę dą sil niej si, a sła bi – słab si. Uwa żam, że wcze śniej czy póź niej

dru kar nie dzie ło we zo sta ną skon so li do wa ne. Pod mio ty z rocz ną

sprze da żą rzę du 10-20 mi lio nów zł po pro stu nie prze trwa ją. W Olsz -

ty nie już za mknię to jed ną dru kar nię, na skra ju upa dło ści sto ją byd -

go skie Me dia Ma ga zi nes, sły chać o po głę bia ją cych się pro ble mach

dru karń już wcze śniej bę dą cych w sła bej kon dy cji. Z te go, co wiem,

znacz nie spa dło zu ży cie pa pie ru, więc za rów no pa pier nie, jak i dys -

try bu to rzy bę dą mie li kło po ty. Je śli na ko niec te go ro ku ja kaś fir ma

nie za no tu je stra ty, uznam to za wiel ki suk ces, po rów ny wal ny

do osią gnię cia 15 proc. zy sku w in nej sy tu acji. We dług pro gnoz Pol -

ska od no tu je naj niż szy spa dek PKB w ca łej Unii Eu ro pej skiej (na ten

mo ment sza co wa ny na 4,3 proc.), więc i tak je ste śmy w sto sun ko -

wo nie złej sy tu acji, nasz rząd szyb ko za re ago wał pro po nu jąc kon kret -

ne wspar cie. Oczy wi ście ta po moc nie za stą pi nor mal ne go dzia ła nia,

ma tyl ko po móc nie upaść, da lej ra dzić trze ba so bie sa me mu.

kie dy roz ma wia li śmy w stycz niu br. przy oka zJi 

kon so li da cJi spół ek kom pap i im pri mus, w dru kar niach 

w olsz ty nie i bia łym sto ku pla no wa ne by ły in we sty cJe w ma szy -

ny dru ku Ją ce i in tro li ga tor skie. uda się Je zre ali zo wać?

––––––––––

W.L.: Za mó wio ne już ma szy ny (li nia zbie ra ją co -szy ją ca czy pra -

sy do fal ce rek) oczy wi ście zo sta ną za in sta lo wa ne, na to miast z ma -

szy na mi dru ku ją cy mi – w ob li czu 20-30-proc. spad ków za mó -

wień – za mie rzam się wstrzy mać. Tych mo cy na ten mo ment

po pro stu nie po trze bu je my. Kurs eu ro też jest za uwa żal nie wyż szy,

o 7-8 proc. w sto sun ku do cza su, w któ rym ne go cjo wa li śmy. Z dru -

giej stro ny ten kurs eu ro ze wzglę du na du ży udział eks por tu tro chę

nas ra tu je. Po cze ka my, co się wy da rzy; na ryn ku mo że prze cież po -

ja wić się wy syp nie dro gich, uży wa nych ma szyn. 

czy moż na Już za uwa żyć wśród wy daw ców wy wo ła ny 

pan de mią po stę pu Ją cy trend spad ko wy, Je śli cho dzi o wy so kość

na kła dów? czy z przy czyn fi nan so wych i awer sJi do po no sze -

nia Ja kie go kol wiek ry zy ka nie zmie rza my w kie run ku książ ki

na żą da nie dru ko wa neJ cy fro wo?

––––––––––

W.L.: W ze szłym ro ku – jak po da ła Bi blio te ka Na ro do wa – śred -

ni na kład wy niósł po nad 2700 egz. Śred ni na kład w na szych dru kar -
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Waldemar Lipka: Sytuacja jest 
ciężka, ale staramy się być solidarni
z rynkiem. Wszystkie nasze
zobowiązania regulujemy w terminie,
a często nawet przed upływem terminu
płatności. Widzę, że to jest największa
bolączka firm na rynku dziełowym



niach wy niósł ok. 5 tys. egz. W kwiet niu br. za mó wie nia po wy żej

3 tys. egz. są rzad ko ścią. Wy daw cy, któ rzy w lu tym zło ży li za mó wie -

nie na na kład 6 tys., w mar cu je wstrzy ma li, a w kwiet niu po pro si li

o re kal ku la cję na 2, mak sy mal nie 3 ty sią ce. Wi dzi my da le ko po su nię -

tą ostroż ność, ale ja wo lę ta kie po dej ście niż hur ra op ty mizm – wy -

daw cy z nie sprze da nym na kła dem ma ją póź niej pro blem z za pła tą

za je go pro duk cję. 36 tys. ty tu łów, któ re co ro ku pu bli ko wa ne są

w na szym kra ju, to bar dzo du żo – je śli bę dzie ich 28-30 tys., to też

bę dzie do brze. Tu waż na jest ja kość. My ślę, że wy daw cy bę dą za cho -

wy wać się roz sąd nie. 

Je śli zaś cho dzi o druk cy fro wy – jest na ryn ku kil ka firm wy -

spe cja li zo wa nych w cy fro wym dru ku ksią żek, któ re ra dzą so bie 

do sko na le, ale – ku mo je mu za sko cze niu – ter mi ny re ali za cji, ja kie

ofe ru ją, są zbli żo ne do na szych. Przy glą dam się ryn ko wi bacz nie, 

mo że nie ba wem po ja wi się ja kaś nad zwy czaj na oka zja akwi zy cyj na.

Bu do wa nie dru kar ni cy fro wej od pod staw w mo jej oce nie jest nie -

opła cal ne bez do ta cji rzę du 50 proc. 

na ten wy Jąt ko wy 2020 rok przy pa da 75-le cie 

olsz tyń skich za kła dów gra ficz nych. sły sza łam o pla nach 

or ga ni za cJi Ju bi le uszu na zam ku w gnie wie, ale ze wzglę du

na sy tu acJę epi de mio lo gicz ną te go ty pu wy da rze nia sto Ją

w tym ro ku pod du żym zna kiem za py ta nia.

––––––––––

W.L.: Bar dzo ża łu ję, ale czerw co wy ju bi le usz na Zam ku w Gnie -

wie jest już nie ak tu al ny i my ślę, że nie od po wie dzial ne by ło by pla no -

wa nie ja kie go kol wiek wią żą ce go ter mi nu im pre zy o cha rak te rze ma -

so wym. Jesz cze za nim epi de mia roz hu la ła się na do bre, my śle li śmy

o spo tka niu dla pra cow ni ków w Fil har mo nii w Olsz ty nie, ale i ten

plan pew nie bę dzie trze ba odło żyć na pół kę. Bę dzie my re ago wać 

sto sow nie do sy tu acji. W naj gor szym wy pad ku ob cho dy ju bi le uszu

75-le cia prze su nie my na 76. rok na szej dzia łal no ści. Igrzy ska Olim -

pij skie, Wim ble don, Ro land Gar ros (pierw szy raz od woj ny!) czy 

dru pa też od bę dą się za rok i świat się z te go po wo du nie za trzy mał.

To nie jest nasz prio ry te to wy pro blem. Tym cza sem nie ba wem na

ele wa cji na sze go biu row ca za wi śnie 200-me tro wa re kla ma przy po -

mi na ją ca olsz ty nia nom o 75. rocz ni cy po wsta nia OZGraf. 

Za sta na wiam się jed nak, jak bę dzie my te raz ja ko bran ża się

spo ty kać, co się sta nie z tar ga mi. Wi zja in te rak cji on li ne nie jest dla

mnie spe cjal nie po cią ga ją ca.

dla mnie rów nież nie! dzię ku Ję za roz mo wę!

––––––––––

Roz ma wia ła An na Na rusz ko
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