
 
 

Współpraca, integracja, wiedza i wymiana doświadczeń – te wszystkie elementy w 

kontekście branży, muszą tworzyć wyraźną całość i o tym głównie była mowa podczas XIII 

FORUM IPBBS. Współpraca – być może to trudna rzecz, ale tego trzeba się nauczyć i trzeba 

tego chcieć. Potrzeba nam więcej optymizmu i pozytywnego natchnienia - patrząc przede 

wszystkim na rynek, głównie ten bardziej rozwinięty. 

 

Bo przecież wszędzie są firmy, którym się udaje i tym, którym wiedzie się gorzej. Korzystajmy 

z wiedzy i doświadczeń firm i grup, którym się udaje. Dużo z nich chętnie podzieli się swoimi 

doświadczeniami – już to robią, to był główny obszar poszukiwań IPBBS w tym roku. Dlatego 

apelujemy – współpracujmy, twórzmy przyszłość branży razem! Jesteśmy gotowi w ramach 

Izby poszczególne tematy rozwijać w mniejszych zespołach, np. we współpracy z obecnymi na 

Forum firmami doradczymi, takimi jak Grant Thorton, Simon & Kucher czy innymi. Jeśli jest 

potrzeba, mamy miejsce gdzie w ramach działania Izby możemy organizować dedykowane 

warsztaty, szkolenia, etc. Wystarczy się do nas zwrócić. 

 

Rozmowa raz w roku, nawet najbardziej udane Forum, to za mało, aby ze sobą na prawdę 

współpracować, czy w ogóle móc rozmawiać o przyszłości branży. Musimy być w stałym 

kontakcie, głos z firm, interakcja są niezbędne w naszej misji. Nadal robimy za mało, ale 

chcemy to zmienić – bez Was się nie uda, to nasz wspólny interes.  

 

Na pewno warto w jakikolwiek sposób komentować, to co robimy, co promujemy, wystarczy 

napisać, choćby bezpośrednio do mnie czy zadzwonić – kontakt do mnie i Izby jest ogólnie 

dostępny, korzystajcie! Będziemy Was wspierać, mediować, szukać fachowych konsultacji i 

nowych rozwiązań, otwierać wszystkie możliwe drzwi, bo to właśnie jest naszą misją!  

 

TOMASZ ŚWIGOST 

Prezes IPBBS 

 

 

 



 

XIII FORUM IPBBS: RELACJE I OPINIE 
   

Tegoroczne Forum to dwa dni warsztatów, dyskusji i wykładów. W warszawskim Novotelu 

gościliśmy przedstawicieli blisko stu firm działających na naszym rynku, więc nie zabrakło 

również tak bardzo pożądanego elementu integracji branży i wymiany doświadczeń. 

Główny wątek większości wystąpień dotyczył przewodniego hasła Forum: Strategie 

Przyszłości. Perspektywy branży i jej przyszłość wg. dużej części jej przedstawicieli nie 

wyglądają optymistycznie, a to punkt wyjścia do najważniejszej debaty, czyli co zrobić, by 

przywrócić optymizm, znowu się rozwijać, inwestować i zarabiać. IPBBS od dawna mocno 

zachęca do wnikliwego przyjrzenia się bardziej rozwiniętym rynkom, które mają już za 

sobą technologiczne przełomy, dekoniunkturę i bolesne strukturalne zmiany. To być może 

główne wyzwanie przyszłości: nie poddawać się, korzystać z doświadczeń innych, stawiać 

na partnerstwo i integrację, nie zapominając o zaletach konkurencji i rynkowego fair play. 

 

I to będzie głównym motywem działalności IPBBS, szczególnie w perspektywie tworzenia 

nowej Izby gospodarczej, której głównym zadaniem ma być integracja branży, jej 

wspieranie i szukanie dla niej najlepszych dróg rozwoju, w tych niełatwych czasach. 

  

 
 

Podczas tegorocznego XIII Forum IPBBS, jak zawsze, organizatorzy zadbali o ciekawy dobór 

prelegentów i tematów. Wydarzenie przygotowano na wysokim poziomie merytorycznym. 

Uczestnicy otrzymali porządną dawkę wiedzy i praktycznych porad. Szczególnie ciekawym 

punktem agendy były z pewnością wystąpienia gości z zagranicy. Christian Urlich, dyrektor 

marketingu Spielwarenmesse AG, oraz John Watson, ex-dyrektor marketingu grupy Lyreco 

podzielili się z gośćmi swoim doświadczeniem. Pełne informacji i ciekawych spostrzeżeń 

były też wystąpienia pozostałych prelegentów. Mimo, że frekwencja nie należała do 

najwyższych, Ci, którzy się pojawili z pewnością skorzystali z ogromu przekazanych 

informacji. Trudno odmówić też swojej roli przerwom, będącym okazją do wymiany opinii 

o wystąpieniach, rozmów i zawierania nowych kontaktów. 

 

- fragment relacji "Papierniczego Świata", czytaj więcej: https://papierniczyswiat.pl/ 

 

 

 

A na łamach SCANN.R - relacja i wywiad z Tomaszem Świgostem, prezesem IPBBS: 
http://www.scanner.com.pl/wiadomosci/z-kraju/1158-kameralnie-acz-tresciwie-czyli-opinie-o-xiii-forum 

 

 

https://papierniczyswiat.pl/
http://www.scanner.com.pl/wiadomosci/z-kraju/1158-kameralnie-acz-tresciwie-czyli-opinie-o-xiii-forum


 

 

 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY LIST OD JEDNEGO Z UCZESTNIKÓW XII FORUM: 
 

Za nami kolejne forum Izby. Główne motto imprezy zawarte w haśle Strategia dla Przyszłości 

korespondowało doskonale z potrzebą chwili. Zmieniający się świat, przepełniony nowymi 

technologiami wymaga zmiany myślenia o przyszłości. Wiemy już, że nie będzie tak jak było. O tym, że 

stoimy wobec zagrożeń mówiliśmy na kilku spotkaniach w latach ubiegłych. Nie brakowało głosów, że 

pracujemy w obszarze, który się kurczy a branża się starzeje. Dominował pesymizm albo co najmniej 

brak powodów do optymizmu. Obecne, trzynaste już, spotkanie z założenia miało wskazywać 

potrzebę nowych pomysłów , nowych rozwiązań, nowej strategii dla całej branży i dla każdego jej 

uczestnika. Moim zdaniem zamiar ten w pełni się powiódł . Co prawda skala przedsięwzięcia była 

mniejsza niż poprzednio, głównie z powodu kilku imprez w tym samym czasie, ale o spotkaniach i 

dyskusjach można powiedzieć, że sprostały oczekiwaniom i były na najwyższym poziomie. Szczególnie 

wystąpienie Johna Watsona wieloletniego praktyka marketingu w firmie Lyreco dało okazję do 

refleksji nad zmianą charakteru współpracy uczestników rynku. Wystąpienie i dyskusja dotyczyły 

głównie relacji producenta z ogniwami dystrybucji, ale równie dobrze można to odnosić do relacji 

dystrybutorów i klientów końcowych. Wyraźnie nadchodzą czasy, gdy rozwój zależy od harmonijnej 

współpracy wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Konieczność budowy zaufania i współpracy to 

główne przesłanie wynikające z tej dyskusji. Otwiera to nowe wyzwanie przed organizacjami takimi 

jak Izba i chyba to możemy uznać za zasadniczy rezultat refleksji nad strategią dla przyszłości. Bardzo 

ciekawym uzupełnieniem tematu było wystąpienie Janusza Piechocińskiego, wizjonera i praktyka 

życia gospodarczego. Jak zwykle też nie zabrakło miejsca dla poruszenia aspektów prawnych, których 

znaczenie jest często niedoceniane. Podsumowując dziękuję organizatorom inwencji i wyboru tematu, 

które sprawiły, że Forum dostarczyło kolejną dawkę wiedzy i przemyśleń, tak ważnych dla 

podejmowania skutecznych decyzji w naszych firmach. 

 

Paweł Mrowiński - Prezes Zarządu ABIS Sp. z o.o 



 
 

 

Serdecznie zapraszamy do lektury prezentacji wykładów wygłoszonych podczas minionego 

XIII FORUM IPBBS: https://issuu.com/ipbbs/stacks/5c15962dfe4c47a9901154a4c0d53f3c 

 

1. Komunikacja twarzą w twarz - targi jako platforma dialogu. 

2. Zarządzanie kategorią i portfelem produktu. 

3. Kluczowe parametry efektywności finansowej. 

4. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w Programach Ramowych UE. 

5. Zarządzanie cenami w branży biurowo-szkolnej. 

6. Metody podniesienia rentowności i bezpieczeństwa zawieranych kontraktów. 

 

 

 

https://issuu.com/ipbbs/stacks/5c15962dfe4c47a9901154a4c0d53f3c


 

 
 

 

 

 
 

 

OTO TEGOROCZNI LAUREACI: 
 

 NAGRODA INDYWIDUALNA Meeting Premiera 2017 - Zasłużony dla branży - Wiesław 

Kozanecki Panta Plast Sp. z o.o. 

 NAGRODA INDYWIDUALNA Meeting Premiera 2017 - Zasłużony dla branży - Beata Łuczyńska 

„PAPIERNICZY ŚWIAT” 

 NAGRODA INDYWIDUALNA Meeting Premiera 2017 - Profesjonalista Roku - Robert Wojtczak 

Amex Stationery Sp. z o.o. 

 NAGRODA INDYWIDUALNA Meeting Premiera 2017 - Profesjonalista Roku - Daria Kostera 

SCANN.R 

 NAGRODA INDYWIDUALNA Meeting Premiera 2017 - Młody Szef Roku - Jacek Pieronkiewicz 

Leviatan - Poligrafia Sp. z o.o. 

 NAGRODA NAJLEPSZY PRODUKT Meeting Premiera 2017 - INNOWACJA ROKU Stacja ładowania z 

inteligentnym systemem zarządzania kablami dla KMP Print Technik Polska Sp. z o.o. 

 NAGRODA NAJLEPSZY PRODUKT Meeting Premiera 2017 - WZORNICTWO ROKU Sheaffer ION 

- długopis dla INAHON Sp. z o.o. 

 NAGRODA NAJLEPSZY PRODUKT Meeting Premiera 2017 - PRODUKT ROKU - sukces 

sprzedażowy - Profesjonalny Oczyszczacz Powietrza AeraMax Pro AMII dla Fellowes Polska SA 

 

http://www.ipbbs.org.pl/nagrody-branzowe


 
 

Relacja z wręczenia nagród Meeting Premiera 2017 podczas Gali Wieczornej 

XIII Forum IPBBS: https://www.youtube.com/watch?v=0EtzUK29Kng 

 

 

 

 

 
 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY:  
https://www.interankiety.pl/i/5v6ZOp4v 

 

Dotyczy ona Twoich oczekiwań wobec właśnie tworzonej oferty nowej izby 

gospodarczej (IBS). Powiedz jakie masz potrzeby i priorytety. Zajmie Ci to 

tylko chwilę, a będziesz miał swój udział w tworzeniu IBS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EtzUK29Kng
https://www.interankiety.pl/i/5v6ZOp4v


IPBBS POLECA 
 

SZKOLENIA BHP 30% TANIEJ DLA CZŁONKÓW IZBY 
Izba podpisała umowę z firmą świadczącą usługi szkoleń BHP online poprzez platformę     

e-learningową: www.e-bhpszkolenia.pl. Dzięki temu, wszystkie szkolenia z jej oferty będą 

dostępne z rabatem 30% dla firm zrzeszonych w IPBBS i IBS. 

 

 
 

Kod rabatowy udostępnia Biuro Izby - wystarczy przysłać maila w tej sprawie (LINK). Usługa 

będzie dostępna od 1 listopada br. Pracownik uzyskuje certyfikat, który przedstawia 

Pracodawcy - korzystanie ze szkolenia online oszczędza czas pracodawcy i pracownika,           

a także jest atrakcyjne cenowo. 

 

Więcej informacji: https://e-bhpszkolenia.pl 

 

 

KALENDARZ IMPREZ TARGOWYCH 2017 
 

 
Warszawska Izba Gospodarcza chce wspierać przedsiębiorców w kwestii uczestnictwa       

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 Targów 2017 znajdziemy TUTAJ. 

file:///E:/Moje%20dokumenty/_projekty/IPBBS/Biuletyn%2010.2017/www.e-bhpszkolenia.pl
https://e-bhpszkolenia.pl/
http://wig.waw.pl/kalendarz-polskich-targow-2017/
https://e-bhpszkolenia.pl/


PROGRAM SPORTBONUS 

 
 

Zostań Rodzicem Tygodnia! Głosuj i wspieraj Twoje Dziecko! Głosuj na Klub Twojego 

Dziecka poprzez transakcje – dodatkowy głos za każdą transakcję. Poznaj wszystkie 

możliwości strefy użytkownika Sportbonus! Zaloguj się i głosuj do woli! Już prawie 52 000 

osób i ponad 2100 Klubów jest w grze o sprzęt sportowy, wyjazd na zimowisko czy 

spotkanie z polskimi olimpijczykami przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi! Dołącz do 

nas! Ty też możesz zostać Rodzicem Tygodnia! Pokaż, jak bardzo wspierasz swoje Dziecko! 

Niech będzie z Ciebie dumne! 

 

Zagłosuj na Drużynę Twojego Dziecka na www.sportbonus.pl 

 

 

 

 
 

http://www.sportbonus.pl/
https://www.facebook.com/IPBBS-552564801564396/


 
 

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej 

ul. Działdowska 11 lok 4, 01-148 Warszawa 

www.ipbbs.org.pl 

 

Redakcja: Andrzej Chodzeński 

file:///E:/Moje%20dokumenty/_projekty/IPBBS/Biuletyn%204.2017/www.ipbbs.org.pl

