
 

Serdecznie zapraszamy do lektury sierpniowego biuletynu – jak zwykle przedstawiamy 

wybór najciekawszych newsów i wydarzeń istotnych dla naszej branży. Właśnie kończą się 

przygotowania do XIII FORUM IPBBS i przekształcenia dotychczasowego Stowarzyszenia   

w Izbę Gospodarczą (IBS) – detale i zaproszenie do współpracy zamieszczamy poniżej. 

 

IPBBS ZAPRASZA 
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. 

 

 



 

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! 

 

Wejdź na: http://www.ipbbs.org.pl/czlonkostwo/jak-uzyskac-czlonkostwo i zobacz nasz film. 

Skorzystaj z pakietu promocyjnego (udział w XIII Forum + członkostwo IBS) uprawniającego             

do udziału 1 osoby w XIII Forum IPBBS odbywającym się 20 października br. w hotelu 

Novotel Centrum w Warszawie wraz z roczna opłatą członkowską IBS na poziomie 

podstawowym za jedyne 150 zł* przy zgłoszeniu do 29 IX br. lub od 30 X br. za 250 zł. 

ILOŚĆ PAKIETÓW PROMOCYJNYCH OGRANICZONA! 

 
*podane ceny netto 

         

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE 

 

POLSKA MA SZANSĘ NA JEDEN Z NAJLEPSZYCH 

SYSTEMÓW EDUKACYJNYCH 

Rozwój innowacyjnych firm wymaga stworzenia 

odpowiedniego ekosystemu. Kluczowe są regulacje 

prawne, kapitał społeczny i ludzki oraz edukacja...           

– czytaj więcej… 

 

BAZA DANYCH O SPRZEDAŻY DETALICZNEJ     

W MINISTERSTWIE FINANSÓW 

W przyszłym roku w MF powstanie baza danych            

o sprzedaży detalicznej oraz rejestr dłużników 

publicznoprawnych… – czytaj więcej… 

 

 

http://www.ipbbs.org.pl/czlonkostwo/jak-uzyskac-czlonkostwo
http://www.forum.ipbbs.org.pl/site/information
http://wig.waw.pl/polska-ma-szanse-zbudowac-jeden-z-najlepszych-systemow-edukacyjnych/
http://www.dlahandlu.pl/wiadomosci/,63704.html


 

RZĄD PRZYJMIE KOLEJNE ROZWIĄZANIA 

USZCZELNIAJĄCE VAT 

Trwają prace nad nowym narzędziem uszczelniającym 

system podatkowy. Tzw. podzielona płatność będzie 

wymagała wprowadzenia przez firmy specjalnego 

rachunku VAT… – czytaj więcej… 

 

PKB W II KWARTALE BR. WZRÓSŁ O 3,9 PROC.  

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2017 roku wzrósł 

o 3,9 proc. rok do roku, w porównaniu ze wzrostem     

o 4,0 proc. rok do roku w I kwartale – tak wynika           

z najnowszych z danych GUS... – czytaj więcej… 

 

 

AKTUALNOŚCI E-COMMERCE  
 

ALLEGRO – KOMU  W TYM ROKU ROSNĄ 

OBROTY, A KOMU SPADAJĄ? 

W porównaniu do 2016 mniejsze obroty notują 

podmioty z branży dziecięcej oraz odzieżowej. 

Jednocześnie dobrze radzą sobie komputery i żywność 

- czytamy w raporcie Shoper… – czytaj więcej… 

 

 

CENA DETERMINUJE SUKCES W E-COMMERCE 

Już prawie połowa (48 proc.) polskich internautów 

kupuje online. Entuzjazm panujący wokół e-zakupów 

może rodzić obawy, że nadchodzi nieuchronny kres 

sklepów stacjonarnych. Ale to tylko pozory – wartość  

e-handlu w Polsce nadal utrzymuje się na poziomie 

zaledwie 3 proc. handlu ogółem – przekonują eksperci 

z Agencji Freebee.... – czytaj więcej… 

http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1857583,Podzielona-platnosc-rzad-przyjmie-kolejne-rozwiazanie-uszczelniajace-VAT-Ma-byc-dobrowolne
http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/gus-pkb-w-ii-kwartale-br-wzrosl-o-3-9-proc-rdr,63593.html
http://www.dlahandlu.pl/wiadomosci/,63710.html
https://retailnet.pl/2017/09/18/118044-cena-determinuje-sukces-w-e-commerce/


 

 

AMAZON CORAZ BARDZIEJ POLSKI 
 

Amazon uruchomił dedykowaną aplikację na mobilne 

systemy iOS i Android w języku polskim. To kolejny już 

krok giganta na drodze do uruchomienia oficjalnej 

sprzedaży na polskim rynku… – czytaj więcej… 

 

 

 

W PAŹDZIERNIKU RUSZY INTERNETOWY 

MARKETPLACE CARREFOURA 

Już na początku IV kwartału b.r. francuska sieć 

zamierza uruchomić w Polsce internetową platformę, 

za pośrednictwem której producenci będą mogli 

bezpośrednio oferować swoje produkty klientom…          

– czytaj więcej… 

 

 

IPBBS POLECA 

KALENDARZ POLSKICH TARGÓW 2017 

Warszawska Izba Gospodarcza chce wspierać przedsiębiorców w uczestnictwie       

w dowolnym wydarzeniu targowym odbywającym się na terenie kraju i za granicą.  

W ramach kompleksowej obsługi zapewnia: 

 rejestrację na targi i rezerwację hotelową; 

 najdogodniejsze połączenia lotnicze; 

 rezerwację innych środków  transportu, tj. pociąg, prom, autokar; 

 transfery i ubezpieczenie; 

 obsługę tłumacza i pośrednictwo wizowe;  

 w przypadku wyjazdów grupowych asystę przedstawiciela; 

 24h asystę telefoniczną i wiele innych usług. 

 

Więcej informacji i Kalendarz Polskich Targów 2017 znajdziemy TUTAJ. 

 

https://retailnet.pl/2017/09/19/118059-amazon-coraz-bardziej-polski/
https://retailnet.pl/2017/07/25/117088-tesco-dostarczy-e-zakupy-tego-samego-dnia-w-calym-kraju/
http://wig.waw.pl/kalendarz-polskich-targow-2017/


 

 

 

 

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również 

główny temat Kongresu. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed 

przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata 

nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.  

Sześć ubiegłych edycji Kongresu zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, 

polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

– Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest 

potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 

3800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się oraz 

reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamentem 

– to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, Prezes 

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.  

 

Udział w kongresie jest BEZPŁATNY – więcej informacji na stronie WWW Kongresu. 

 

 

http://ekmsp.eu/pl/strona-glowna/


PROGRAM SPORTBONUS 

Sportbonus to nowoczesny projekt, dzięki któremu Kibice mogą wspierać ulubiony Klub 

lub Organizację oraz decydować na co zostaną przeznaczone zebrane środki. Wystarczy:  

 

- zarejestrować się na stronie Sportbonus.pl (podając jedynie imię lub pseudonim oraz adres e -mail), 

- wybrać Klub lub Organizację, 

- robić codzienne zakupy w Punktach Partnerskich (rejestrując transakcję w sklepach stacjonarnych).  

 

Partnerzy Programu zwracają część wydanej kwoty w postaci tzw. Zwrotki, której połowa 

trafia do wybranego Klubu, połowa do Ciebie w formie Bonusów. 

 

Np. robisz zakupy za 100zł u Partnera Programu, u którego Zwrotka to 10% czyli 10zł. 5zł trafia          

do Klubu, na Twoje konto w Sportbonus trafia 500 Bonusów (1 Bonus = 1gr). Możesz je wykorzystać 

na zakupy w sklepie Sportbonus, przekazać Klubowi lub przelać na dowolne konto bankowe.  

 

 
Więcej informacji o Programie znajdziemy TUTAJ. 

https://www.sportbonus.pl/page/program


BRANŻOWE WYDARZENIE ROKU 

 

 

 

http://www.forum.ipbbs.org.pl/site/information


KALENDARZ WYDARZEŃ 

 

 

 

27-28 września 2017 

Shopping Center Forum 2017 

Expo XXI | Prądzyńskiego 12/14 

Warszawa 

   

 

 

 

7-8 października 2017 

 HAPPY BABY 2017 

Targi  Zabawek i  Artykułów dla Dzieci  

MTP Poznań, ul. Głogowska 14 
   

 

 

 
 

18-19 października 2017 

INNO-TECH EXPO 2017 
Międzynarodowe Targi  Innowacji  

i  Nowych Technologi i  

Kielce, ul. Zakładowa 1 

 

 

 

 
 

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej 

ul. Działdowska 11 lok 4, 01-148 Warszawa 

www.ipbbs.org.pl 

https://retailnet.pl/scf-2017-cee/
http://happybaby.mtp.pl/pl/
http://happybaby.mtp.pl/pl/
http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm
http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm
http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm
file:///E:/Moje%20dokumenty/_projekty/IPBBS/Biuletyn%204.2017/www.ipbbs.org.pl

