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Posiedzeniu przewodniczyli: przewodniczący komisji Grzegorz Czelej. 

Porządek posiedzenia: 1. Czytelnictwo w Polsce. Jaki jest jego faktyczny stan i dlaczego 

konieczna jest regulacja rynku książki? 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bonisławski, Barbara 

Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Mieczysław Gil, Andrzej Grzyb, 

Andrzej Person, Jarosław Rusiecki, Aleksander Świeykowski, 

  goście: 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Zina Jarmoszuk, 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

 zastępca dyrektora Departamentu Jakości Edukacji Alina 

Sarnecka, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Jakości Edukacji Janusz 

Krupa, 

 główny specjalista w Departamencie Jakości Edukacji Danuta 

Pusek, 

 Instytut Badań Edukacyjnych: 

 dr Zofia Zasacka, 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 główny specjalista w Departamencie Ochrony Konkurencji 

Katarzyna Racka, 

 starszy specjalista w Departamencie Analiz Rynku Krzysztof 

Dybczak, 

 Instytut Adama Mickiewicza: 

 dyrektor Paweł Potoroczyn, 

 Biblioteka Narodowa: 

 dyrektor Tomasz Makowski, 

 p.o. kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa Roman 

Chymkowski, 

 Polska Izba Książki: 

 prezes Włodzimierz Albin, 

 dyrektor generalna Grażyna Szarszewska-Kühl, 

 ekspert Paweł Kuczyński, 

 Instytut Książki: 

 dyrektor Grzegorz Gauden, 

 Książnica Polska: 

 prezes zarządu Jerzy Okuniewski, 

 Polskie Towarzystwo Wydawców Książek: 
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 prezes Zarządu Głównego Rafał Skąpski, 

 wiceprezes Zarządu Głównego Tadeusz Górny, 

 Stowarzyszenie Wydawców Katolickich: 

 prezes ks. Roman Szpakowski, 

 Polska Izba Druku: 

 prezes rady Edward Dreszer, 

 Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego 

i Elektronicznego Branży RTV i IT: 

 dyrektor Michał Kanownik, 

 przedstawiciel Dominik Dobek, 

 Wydawnictwo PWN: 

 przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Jóźwiak, 

 Wydawnictwo „Muza”: 

 prezes zarządu Marcin Garliński, 

 Wydawnictwo „Sonia Draga”: 

 prezes Sonia Draga, 

 Prószyński Media Sp. z o.o.: 

 prezes zarządu Maciej Makowski, 

 Bellona SA: 

 prezes zarządu Józef Skrzypiec, 

 Wydawnictwo „Bosz”: 

 dyrektor Bogdan Szymanik, 

 Matras SA: 

 prezes zarządu Mariusz Rutowicz, 

 ABE-IPS Sp. z o.o.: 

 wiceprezes zarządu Grzegorz Majerowicz, 

 autorzy: 

 Małgorzata Gutowska-Adamczyk, 

 portal „Natemat.pl”: 

 Anna Augustyniak. 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 
W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła nowy projekt ustawy o jednolitej cenie książki, 

przygotowany przez Polską Izbę Książki (PIK). W dyskusji zabrały głos 24 osoby – 

senatorowie, wydawcy, księgarze, pisarze, przedstawiciele resortu kultury i MEN oraz 

Instytutu Książki. Senator Barbara Borys-Damięcka przypomniała, że o konieczności 

uregulowania polskiego rynku książki mówi się od dawna. Już w 2011 r. senatorowie 

zapoznali się z projektem ustawy przygotowanym przez księgarzy, został on jednak 

negatywnie oceniony przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. 

Prezes PIK Włodzimierz Albin zwrócił uwagę, że poziom czytelnictwa, który jest w Polsce 

bardzo niski, wiąże się bezpośrednio z dostępem do książki, także w małych 

miejscowościach. Z 2,5 tys. księgarń, które jeszcze pięć lat temu funkcjonowały w Polsce, 

obecnie działa zaledwie 1800, a ich liczba jeszcze się zmniejszy, w związku 

z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu darmowych 

podręczników. W polskim systemie dystrybucji książek największe znaczenie mają wielkie 

sieci księgarskie, takie jak Empik czy Matras, które – jak mówił prezes Albin – traktują 

książki jak modne ubrania: stawiają na nowości, które dostępne są przez zaledwie 

6 miesięcy. Jeśli nakład w tym czasie się nie sprzeda, wraca do wydawcy. To oznacza, że na 

półkach księgarń wielkich sieci jest niewiele cennych książek z klasyki literatury. 

Według szefa PIK najgroźniejsza jest jednak wojna cenowa, którą wielkie sieci prowadzą 
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między sobą i z mniejszymi księgarniami. Nowości oferowane są w sklepach z trzydziesto-, 

a nawet czterdziestoprocentowym rabatem. Koszt promocji ponoszą wydawcy, a od jej 

zastosowania zależy decyzja o współpracy z wielkim dystrybutorem. Mniejsze księgarnie 

nie mają możliwości takiego wpływu na wydawcę, nie stać ich też na rabaty w podobnej 

wysokości. Wszystko to – podkreślał Włodzimierz Albin – doprowadziło do sytuacji, że 

w polskich księgarniach promowane są jedynie modne nowości literatury rozrywkowej, 

dostęp do książki ambitnej jest utrudniony, a niewielkie księgarnie są skazane na upadek. 

Polska Izba Książki przygotowała projekt ustawy nakładającej na wydawców i importerów 

książek obowiązek ustalenia jednolitej ceny książki przed wprowadzeniem jej do obrotu. 

Cena nowości musiałaby być stosowana przez 12 miesięcy przez wszystkie podmioty 

prowadzące sprzedaż nabywcy końcowemu. Projekt ustawy wzorowany jest na 

rozwiązaniach sprawdzonych w innych krajach europejskich. Efektem jej wprowadzenia 

może być także spadek cen książek, gdyż obecnie wydawcy, wyprzedzając żądanie rabatu 

narzucone przez dystrybutora, podnoszą wyjściową cenę książki nawet o 20%. 

Niemal wszyscy zaproszeni goście – m.in. dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden, 

dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn, dyrektor Departamentu Mecenatu 

Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zina Jarmoszuk, prezes 

Polskiej Izby Wydawców Książki Rafał Skąpski oraz wydawcy i księgarze – opowiedzieli 

się za koniecznością podjęcia prac nad ustawą. Pewne zastrzeżenie zgłosił Tomasz 

Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Projekt nowej ustawy zakłada, że wydawcy 

wolno sprzedać książki bibliotekom z rabatem nieprzekraczającym 20%. Obecnie w takiej 

transakcji dopuszczalny jest nawet czterdziestoprocentowy rabat i dyrektor Makowski 

wyraził opinię, że należałoby utrzymać taką możliwość w projektowanej ustawie. 

Wśród 24 osób, które zabrały głos, tylko prezes sieci księgarń „Matras” Mariusz Rutowicz 

był przeciw ustawie. Nie zgodził się z przedstawionymi tezami, jakoby to rabaty niszczyły 

niezależnych księgarzy w małych miejscowościach. Przypomniał, że do stycznia 2010 r. nikt 

nie stosował rabatów na książki, a jednak w tamtym okresie księgarnie nie były w dobrej 

kondycji. Podkreślił, że w małych miejscowościach bardzo duży udział w sprzedaży danej 

księgarni stanowią podręczniki – to ok. 70% obrotów. Przypomniał, że w 2014 r. rząd 

przyjął program darmowych podręczników, decydując, że ta część rynku nie będzie 

uczestniczyła w sprzedaży przez księgarnie. Zdaniem prezesa Rutowicza w takiej sytuacji 

małe księgarnie nie mają szansy się utrzymać, nawet jeżeli uchwalona zostanie ustawa 

o jednolitej cenie książki. Dodał, że ustawa w proponowanej formule może spowodować, że 

małych, niezależnych księgarń będzie jeszcze mniej. 

Sonia Draga, właścicielka Wydawnictwa „Sonia Draga”, poinformowała, że wydawnictwo 

zawiesiło działania handlowe z siecią księgarń „Matras”, ponieważ sieć nie tylko nie chce 

kupować książek ambitnych, ale w dodatku już na wstępie żąda ogromnych rabatów. 

Senator Barbara Borys-Damięcka zgłosiła wniosek o podjęcie prac ustawodawczych nad 

projektem ustawy o jednolitej cenie książki przygotowanym przez Polską Izbę Książki. 

W głosowaniu senatorowie jednogłośnie przyjęli przedstawiony wniosek. 

Przewodniczący komisji Grzegorz Czelej powiedział, że całkiem realne jest zakończenie 

prac nad ustawą jeszcze w tej kadencji Senatu. 

 

Konkluzja: Komisja przyjęła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy 

o jednolitej cenie książki. 

Opracowano w BPS  


