
 
 

W przededniu Świąt nie zapominamy o misji reformowania naszej branży, czemu tyle 

czasu poświęciliśmy w mijającym roku. A już na początku przyszłego, zgodnie z 

obietnicą stawiamy na wiedzę i edukację. Czekają nas bardzo ważne, a chwilami 

zapewne trudne wyzwania – razem im sprostamy, wspólnie zacznijmy z optymizmem 

patrzeć w przyszłość – niech te Święta nam w tym pomogą! 

 

 
 

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 

 

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 

 

 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO UDZIAŁU 

W PANELACH DYSKUSYJNYCH BIURA PLUS! 
 

Kolejna edycja ma się odbyć 13 stycznia 2018 w Warszawie, info: www.biuroplus.pl/kontakt/ 

 

Tematy planowane na styczeń 2018: 

1. Błękitne i czerwone oceany gdzie znajdują się producenci,  importerzy, dystrybutorzy? 

2. Split-payment - czy płynność finansowa branży PBS ulegnie gwałtownemu obniżeniu? 

3. Czy wszyscy muszą robić wszystko? Specjalizacja versus sprzedaż multikanałowa. 

4. Nowy paradygmat branży PBS . Czy rozumiemy konsekwencje zmiany? 

5. Czy należy obawiać się Amazona? Czy można współpracować nie psując aktualnego rynku? 

6. Etyka dystrybucji biuroserwisowej - czy jest możliwe zbudowanie kodeksu dobrych praktyk? 

 

mailto:biuro@ipbbs.org.pl
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Relacja video z ostatniego (10.2017): https://www.youtube.com/watch?v=ZSy5rcAKFvQ 

 

 
 

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 są dostępne z rabatem 30% dla firm zrzeszonych w Izbie. 

 

 
 

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

Usługa jest już 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 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSy5rcAKFvQ
file:///E:/Moje%20dokumenty/_projekty/IPBBS/Biuletyn%2010.2017/www.e-bhpszkolenia.pl
mailto:biuro@ipbbs.org.pl?subject=Szkolenia%20BHP
https://e-bhpszkolenia.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/ 

 

 
 

KALENDARZ IMPREZ TARGOWYCH 2018 
 

 
 

Nowy rok i kolejny sezon targowy przed nami, więc warto rzucić okiem, gdzie 

można pojechać i być może pokazać się biznesowo: https://www.targi-polska.pl 
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TAŃSZE PALIWO DLA CZŁONKÓW IPBBS 

 

Już od ponad roku działa PROGRAM FLOTA, dzięki 

umowie pomiędzy IPBBS a PKN Orlen. Zakup paliwa 

na stacjach PKN Orlen oraz BLISKA, a także usługi 

dodatkowe i produkty pozapaliwowe z ustalonymi 

rabatami są cały czas do Państwa dyspozycji. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem 

Izby: biuro@ipbbs.org.pl 

 

 
 

 
 

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! Zapraszamy: Jak uzyskać członkostwo… 

 

mailto:biuro@ipbbs.org.pl
http://www.ipbbs.org.pl/czlonkostwo/jak-uzyskac-czlonkostwo
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IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY BIUROWO-SZKOLNEJ 

 

 
 

www.ipbbs.org.pl 
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