


Standardowe formaty gazety

Lp. Kryterium

Przybliżony

format

gazety

Wymiar

gotowego

produktu

Format

PDF

Pole

zadruku

Obraz, który

będzie

„bezpieczny”

po obcięciu

produktu

Objętość

gazety

Max dla jednej

składki

l
gazeta

standardowa 

bez spadu

A-4 195 x 263 195 x 263 175 x 243 - 16-128

max dla jednej

składki 

do 45 gr = 48

l
gazeta

standardowa 

bez spadu

A-3 280 x 410 265 x 385

265( +/- 10)

x 385**

- 8-160

max dla jednej

składki  = 128

l
gazeta

standardowa 

bez spadu

A-2 280 x 560 385 x 530 385 x 530 - 4-32

do ustalenia 

w drukarni

l
gazeta

standardowa 

na spad

A-4 185 x 250 195 x 263 185 x 250 170 x 238 16-128

max dla jednej

składki 

do 45 gr = 48

l
gazeta

standardowa 

na spad

A-3 260 x 375 265 x 385 260 x 375 245 x 365 8-160

max dla jednej

składki  = 128

l
gazeta

niestandardowa

na spad

A-4 poziom 260 x 182

do ustalenia

w drukarni

260 x 182 255 x 172 16-128

max dla jednej

składki 

do 45 gr = 48

l
gazeta

niestandardowa

Ale historia 280 x 345 265 x 385

265 (+/-

10)* x 313

- 8-64

do ustalenia 

w drukarni

l
gazeta

niestandardowa

Piłka Nożna 265 x 340 270 x 385

270 (+/-

10)* x 350

260 x 330 16-56

do ustalenia 

w drukarni

* Obraz powinien zawierać biały 10 mm wewnętrzny margines (w przypadku łączenia stron, margines należy zadrukować – w tym przypadku drukarnia 

nie ma możliwości wstawienia kostek densytometrycznych

**dla formatu A-3 obraz musi zawierać biały wewnętrzny margines o wielkości 10 mm (w przypadku łączenia stron, margines należy zadrukować 

– w tym przypadku drukarnia nie ma możliwości wstawienia kostek densytometrycznych)

Najmniejsze formaty z SNT, które możemy uzyskać z kryterium standard

Lp.

Przybliżony format

gazety

Max i min wymiary

gotowego

produktu

Format PDF Pole zadruku

Obraz, który będzie

„bezpieczny” po

obcięciu produktu:"

Objętość gazety Max dla jednej składki

1 A-4

max = 195 x 263,

min = 240 x 173

195 x 263

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

2 A-3

max = 270 x 400,

min = 240 x 350

265 x 385

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

3 A-2

po złamaniu 

do A-3, patrz A-3

385 x 530

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

4 A-4

max = 195 x 263,

min = 240 x 173

195 x 263

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

5 A-3

max = 270 x 400,

min = 240 x 350

265 x 385

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

do ustalenia 

w drukarni

do ustalenia w drukarni

1

2

3

4

5

6

7

8

Przykłady 

standardowych

formatów

1
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3,30 zł cena gazety
(w tym 8% VAT)

cena gazety z książką i filmem
(w tym 8% VAT)

Bez awantury 
nie ma życia 
Rozmowa ze słynnym amerykańskim aktorem - s. 36

Ulegliśmy pięknej ułudzie – mó-
wili mi przed laty działacze
„Solidarności”, gdy pytałam

ich, jak to się stało, że zaangażowali
się w budowę Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych.
Wwizjach, jakie na początku lat 90.
roztaczał przed nimi Grzegorz Bie-
recki, Kasy miały być pierwszymi
w Polsce, nieskażonymi komuni-
zmem, demokratycznymi spół-
dzielniami. Najważniejsze decyzje
mieli podejmować ich członkowie. 

Tę ideę demokratycznej spół-
dzielczości pogrzebała już w 1995 r.

przygotowana pod dyktando Bie-
reckiego ustawa oSKOK-ach. Ubez-
własnowolniła Kasy, poddając je wła-
dzy Biereckiego i jego współpra-
cowników. Nikt nie przyszedł z po-
mocą Kasom, które nie chciały się
podporządkować często szkodli-
wym decyzjom Krajowej SKOK, któ-
rą rządził Bierecki. Niepokorne Ka-
sy likwidowano, aich członków prze-
rzucano do pokorniejszych.

Potem Bierecki i jego ludzie
stworzyli wokół SKOK-ów system
spółek. To był cios wymierzony wko-
lejną ważną ideę, która miała przy-
świecać Kasom – działalności nie-
nastawionej na zysk. Zyski Kas mia-
ły wracać do ich klientów w formie
wyższego oprocentowania lokat iniż-
szego oprocentowania pożyczek. Za-

miast tego szły do spółek, wktórych
władzach zasiedli Bierecki i jego lu-
dzie. Członkowie władz SKOK-ów
mieli pracować społecznie, ale już
władz spółek te zasady nie obowią-
zywały. Bierecki i jego współpra-
cownicy zaczęli zarabiać krocie.

Szybko umarła także kolejna idea,
która przyciągała ludzi do SKOK-ów
–samopomocy. Kasy miały zrzeszać
niewielkie grupy ludzi, którzy się
znają. Iudzielać im tanich pożyczek
gwarantowanych wzajemnym za-
ufaniem. Ustawa z 1995 r. sprawiła,
że Kasy zaczęły gwałtownie rosnąć.
Udzielały pożyczek, których koszty
były wyższe niż w bankach. Wyra-
zem troski onajuboższych miała być
forsowana w 2004 r. przez Krajową
SKOK ustawa wprowadzająca limit

oprocentowania kredytów. Okaza-
ło się jednak, że nie obejmuje ona
„chwilówek”, czyli pożyczek do
500 zł, bardzo popularnych wśród
klientów Kas. Ich realne oprocento-
wanie w niektórych SKOK-ach się-
gało wtedy 270 proc. rocznie. 

Bierecki wciąż powtarza, że Ka-
sy broniły najuboższych przed wy-
zyskiem ze strony zagranicznych
banków. I że są jedynymi „praw-
dziwie polskimi” i patriotycznymi
instytucjami finansowymi. W rze-
czywistości to Kasy potrzebowały
obrony przed Biereckim ijego ludź-
mi. Chowając się za pięknymi ide-
ami, dorobili się na SKOK-ach
ogromnych pieniędzy.� 

Wrobić syna prezydenta – s. 3

SKOK NA IDEE
BIANKA
MIKOŁAJEWSKA
GAZETA WYBORCZA

ZAMACH
WYKLUCZONY
Prokuratura Wojskowa
główną winą za
katastrofę smoleńską
obarcza załogę
tupolewa. Wini też
kontrolerów z Rosji – s. 4

POLSKIE KINO 
Przez 10 lat działalności
PISF frekwencja 
na polskich filmach
wzrosła 16-krotnie – s. 8

ZIEMOWIT SZCZEREK

LEMINGI
PRZYNIOSĄ
ZIEMI POKÓJ
– s. 28-29

ŻYCIE I STYL

POLSKIE
DROGI 
W STYLU
SLOW
– s. 44-45
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DZISIAJ 
FILM 

NA DVD

TEGO FILMU 
NIE MOŻNA 
PRZEGAPIĆ!
PIERWSZY 
OSCAR
DLA POLSKIEGO 
FILMU!!!

29,99 zł

W niedzielę śpimy krócej
W nocy z soboty na niedzielę
przestawiamy zegarki 
z godz. 2 na godz. 3

REKLAMA 33093836



















Papier: IP Presso

Gramatura papieru: 45,0 g

Biel papieru: 60 %





Papier: IP Presso

Gramatura papieru: 48,8 g

Biel papieru: 60 %





Papier: IP Presso Bright

Gramatura papieru: 52,0 g

Biel papieru: 78 %





Papier: K&N Kriebcoat

Gramatura papieru: 60,0 g

Biel papieru: 81 %





Drukarnie:

ofertadruk@agora.pl

Dział Sprzedaży Agora SA

n
Andrzej Goliński: 507 094 564, 22 555 42 06

n
Jakub Pszczoła: 666 008 280, 22 555 62 15

n
Tomasz Rozmiarek: 507 094 574, 67 211 13 10

Agora Poligrafia:

n
Kazimierz Krętosz: 507 094 325, 32 325 22 86

Drukarnia Agory w Warszawie

Agora SA

n
ul. Daniszewska 27

03-230 Warszawa

Tel.: 22 555 42 01, 555 42 11

Fax: 22 555 42 08

n
Dyrektor drukarni w Warszawie: 

Marek Zybura

Drukarnia Agory w Pile

Agora SA

n
ul. Krzywa 35

64-920 Piła

Tel.: 67 211 11 00, 67 211 11 01

Fax: 67 211 11 02

n
Dyrektor drukarni w Pile: 

Marek Zybura

Agora Poligrafia Sp. z o.o.

n
ul. Towarowa 4

43-100 Tychy

Tel.: 32 325 22 01, 325 20 00

Fax: 32 325 22 02

n
Dyrektor drukarni w Tychach: 

Wojciech Świerczyński

Papier: UPM Kymlux

Gramatura papieru: 70,0 g

Biel papieru: 95 %


