
 
 

W tym roku zgodnie z obietnicą stawiamy na wiedzę i edukację –            

na początek prezentujemy dwa bardzo interesujące i ważne dla naszej 

branży raporty i badania. Poza tym, cały czas zapraszamy do aktywnego 

uczestnictwa w najciekawszych imprezach targowych – nie tylko w Polsce. 

 

 

 

NA SKRAJU JUTRA: BIURO PRZYSZŁOŚCI 
Branżowi eksperci od dawna starają się przewidzieć rynkowe i społeczne trendy oraz 

odpowiedzieć na pytanie - jak może wyglądać biuro przyszłości? W tym celu UK Plusnet 

przeprowadził konsultacje z zespołem futurologów: prześledzili oni bieżące osiągnięcia 

technologiczne, aktualne trendy i w oparciu o ich analizę naszkicowali obraz miejsca 

pracy w roku 2030. Całość badania opublikował właśnie magazyn www.opi.net 

 

Obok raportu i otrzymanych z niego prognoz, autorzy stworzyli również czytelną prezentację 

biura przyszłości. Wejście do miejsca pracy, czyli futurystycznego budynku będzie dostępne 

za pośrednictwem technologii biometrycznych oczywiście – indywidualnie dla każdego 

pracownika, a klientów lub gości przywita w drzwiach holograficzna recepcjonistka.  Układ 

biura pozostanie stosunkowo niezmieniony, tak przewiduje UK Plusnet. Kwestią otwartą 

pozostaje, jak wiele z przewidywanych obszarów roboczych, będzie stale otwarta. 

 

Rzeczywista praca będzie obejmować doradztwo z udziałem sztucznej inteligencji, czyli 

programów pomagających w podejmowaniu codziennych decyzji. Zdalna praca stanie się 

znacznie bardziej powszechna, uczestnicy spotkań będą mogli pojawiać się na konferencjach 

oraz briefingach za pośrednictwem własnych spersonalizowanych hologramów. 

http://www.opi.net/
https://www.opi.net/news/experts-envision-the-office-of-tomorrow/


 

 

Równocześnie znacznie wzrośnie świadomość wpływu przebywania cały dzień w biurze na 

dobre samopoczucie oraz komfort psychiczny pracownika i to ma być przedmiotem 

szczególnej troski. Komentując wyniki, Neil Shah z Towarzystwa Zarządzania Stresem 

powiedział: Biura przyszłości powinny być o wiele bardziej skupione na uniwersalnych 

wartościach i kulturze firmy. Pracodawcy po prostu muszą znacznie mocniej inspirować 

pracowników i wspierać ich dobre samopoczucie. 

 

Cały tekst można przeczytać pod tym adresem: 

https://www.opi.net/news/experts-envision-the-office-of-tomorrow/ 

 

 

RAPORT EY: NOWE TECHNOLOGIE W KSIĘGOWOŚCI 
 

Roboty nie zabiorą pracy księgowym, ale rewolucyjnie zmienią ich pracę. Technologia, 

w tym robotyzacja, pozwoli księgowym nie tylko odtwarzać zdarzenia z przeszłości, ale 

na podstawie posiadanych danych przewidywać wyzwania podatkowe i księgowe w 

przyszłości. Czy firmy są gotowe na zmiany w księgowości w postaci automatyzacji 

procesów księgowych? Czy biorą pod uwagę korzystanie z outsourcingu usług 

księgowych w sytuacjach nadzwyczajnych? 

 

Ankietowane przez EY firmy podchodzą konserwatywnie do możliwości, jakie daje im 

wdrażanie nowych technologii w obszarze księgowym. Zasłaniają się brakiem budżetu, co 

świadczy o tym, że respondenci nie widzą oszczędności, jakie niesie zastosowanie narzędzi 

informatycznych. 40% respondentów jest otwartych na wsparcie w księgowości w sytuacjach 

nadzwyczajnych w momentach natłoku zadań (kontroli czy urlopów). 

 

Badane firmy są zdania, że rola nowych technologii w księgowości będzie ograniczona. 

Większość z nich skłania się ku przekonaniu, że nowe technologie  będą pełnić jedynie rolę 

służebną wobec pracy ludzkiej. Nadchodzące czasy mogą mocno zweryfikować tę tezę… 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz raport EY „Robot w służbie księgowości”: 

https://ey-people.pl/forms/registration.html?docid=21 

 

https://www.opi.net/news/experts-envision-the-office-of-tomorrow/
http://www.ey.com/pl/pl/home
https://ey-people.pl/forms/registration.html?docid=21


 

 
 

Zarząd Izby IPBBS  zaprasza wszystkich Członków Izby  

na prezentację metodyki skalowania przedsiębiorstw 

GROWING PAINS - klucz do wzrastania w biznesie! 

 

Czy istnieje Klucz do wzrastania w biznesie? Mamy pewność, że tak! Dlatego polecamy 

każdemu przedsiębiorcy i menedżerowi książkę „GROWING PAINS. Sztuka skalowania 

przedsiębiorstw”. Objaśnia ona metodykę, którą po prostu trzeba znać we współczesnych 

realiach rynkowych. Sprawdzona na całym świecie, teraz wdrażana jest w naszym kraju. 

 

Poznajcie metodykę GROWING PAINS autorstwa wybitnego amerykańskiego wykładowcy i 

praktyka biznesu - Erica Flamholtza i dowiedzcie się, jak wprowadzić w przedsiębiorstwie 

system zarządzania strategicznego, umożliwiający firmom długofalowy, stabilny wzrost. 

 

 
 

Prezenterem będzie Dariusz Brzeziński z Apax Consulting Group. 

Zapisy: biuro@ipbbs.org.pl 

 

 

mailto:biuro@ipbbs.org.pl


 

Od siebie mogę dodać, że już zacząłem studiować książkę i widzę, że opisana metodyka może 

być bardzo pomocna w przeprowadzeniu potrzebnych zmian organizacyjnych w firmach naszej 

branży. Metodyka omawia problemy związane z dojrzałą organizacją stworzoną przez 

przedsiębiorcę i pokazuje jak osiągnąć poziom organizacyjny pozwalający na samodzielne 

działanie bez aktywnego udziału założyciela. Zapraszam serdecznie, Tomasz Świgost 

 

 

Paperworld to wiodące międzynarodowe targi artykułów biurowych i szkolnych, 

materiałów dla grafików oraz artystów, opakowań ozdobnych, wstążek i serwetek, 

kalendarzy, oraz biurowej galanterii skórzanej, a także materiałów 

eksploatacyjnych i akcesoriów do drukarek i kopiarek oraz pozostałych urządzeń 

biurowych. Najbliższa europejska edycja odbędzie się w Frankfurcie nad Menem już 

w dniach 27.01 - 30.01.2018 r. 

Wyjazd jest możliwy w dwu opcjach: autokar i samolot, mamy specjalną ofertę dla członków 

Izby oraz zaprzyjaźnionych firm. Polskie przedstawicielstwo Targów w promocyjnej ofercie 

zapewni Państwu atrakcyjne warunki przejazdów i przelotów, pobytu na miejscu oraz 

kompleksowego uczestnictwa w imprezie. 

 

 



 

Z przyjemnością chcemy zaproponować również wyjazd na targi Paperworld Middle 

East, które odbędą się Dubaju, w dniach 27.02 - 01.03.2018 r. 

To największa w basenie Morza Śródziemnego międzynarodowa impreza branży papierniczej. 

Około 313 wystawców z 42 krajów zaprezentuje swoje wyroby w następujących grupach 

tematycznych: materiały biurowe, artykuły szkolne, papiery i folie ozdobne, opakowania, 

prezenty, kartki okolicznościowe, kalendarze, biurowa galanteria skórzana i wiele innych. 

Wyjazd odbędzie się w dniach 25.02.-1.03 2018. Jest to niepowtarzalna okazja do zapoznania 

się z ofertą najważniejszej w rejonie Bliskiego Wschodu imprezy branżowej, jak również 

przeżycia niezapomnianych chwil i obejrzenia atrakcji, jakie może zaoferować tylko Dubaj, 

miasto które łączy w sobie klimat z baśni 1001 nocy z najbardziej nowoczesnym miejscem na 

świecie. Proponowany wyjazd to połączenia biznesu z egzotyczną wyprawą. 

Szczegóły na stronie: www.paperworldme.com 

Kontakt w sprawie promocyjnej oferty wyjazdu: biuro@ipbbs.org.pl 

Szczegóły na stronie: http://www.targifrankfurt.pl 

 
 

 

 
 

TARGI REKLAMY I POLIGRAFII – więcej informacji: http://remadays.com/ 

http://www.paperworldme.com/
mailto:biuro@ipbbs.org.pl
http://www.targifrankfurt.pl/
http://remadays.com/
http://remadays.com/pl/strona-glowna/


 

 

ZAPRASZAMY NA CYKL IMPREZ, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEPUSTKĄ 

NA NAJWIĘKSZY RYNEK ŚWIATA, CZYLI DO CHIN! 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: www.gochina.gov.pl 

http://www.gochina.gov.pl/


 

 

JAK POZYSKAĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ FIRMY I ZATRUDNIENIA? 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) 

działa przy Związku Banków Polskich i jest kontynuacją funkcjonującego w latach 2007-2013 

KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). KPK prowadzi 

działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Punkt ułatwia przedsiębiorcom dostęp 

do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu UE . 

 

 
 

Zachęcamy do korzystania z warsztatów i szkoleń organizowanych przez KPK: 

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/transmisja-online-z-wydarzenia/ 

 

Warto też przyjrzeć się ofercie finansowania polskich firm z sektora MŚP: 

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/ 

 

 

 

 

 
 

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej (IPBBS) jest ogólnopolską organizacją 

samorządu gospodarczego powołaną do życia w 1994 roku, której Członkami są producenci, 

importerzy i dystrybutorzy artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych czyli firmy 

zaopatrzeniowo-usługowe działające na rzecz biznesu i administracji, szkolnictwa i nauki, 

sektora ochrony zdrowia i instytucji rządowych. 

 

 

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/transmisja-online-z-wydarzenia/
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/
https://www.facebook.com/IPBBS-552564801564396/


 

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska oraz w obliczu zachodzących zmian i trendów 

rynkowych IPBBS zmienia swoją formułę, przekształcając dotychczasowe Stowarzyszenie w 

Izbę Gospodarczą (IBS). Odnowiona organizacja zakładana jest w oparciu o Ustawę o Izbach 

Gospodarczych. To istotna zmiana formuły prawnej. Formuła ta z jednej strony pozwala na 

włączenie do prac Izby wszystkich osób desygnowanych przez firmy członkowskie, a z drugiej 

zyskuje konkretne możliwości opiniowania i w ten sposób wpływania na rozwój życia 

gospodarczego w jej obszarze funkcjonowania. 

 

Wszystkie firmy niezależnie od wielkości i charakteru jeżeli działacie na rzecz 

zaopatrzenia biznesu, biura i edukacji zapraszamy do dołączenia do naszego grona! 

Razem możemy więcej! Zapraszamy: Jak uzyskać członkostwo… 

 

 

 

 

 

IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY BIUROWO-SZKOLNEJ 

 

 

http://www.ipbbs.org.pl 

http://www.ipbbs.org.pl/czlonkostwo/jak-uzyskac-czlonkostwo

