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XII FO RUM IPBBS – Przy szłość mo jej fir my

21.10.2016 Ho tel Mer cu re, Zło ta 48/54 War sza wa

Re je stra cja i szcze gó ły na: www.ipbbs.org.pl/fo rum

OR GA NI ZA TOR: IZBA PRZED SIĘ BIOR CÓW BRAN ŻY BIU RO WO - SZKOL NEJ

KON TAKT: ul. Dział dow ska 11 lok 4, War sza wa,

fo rum@ipbbs.org.pl; Iwo na Czap ska: 730 086 970

RE JE STRA CJA ON – lI NE: 
For mu larz do stęp ny na na szej stro nie www.ipbbs.org.pl/fo rum

KOSZT UDZIA ŁU: UDZIAŁ W KON FE REN CJI JEST BEZ PŁAT NY

PA KIE TY: ZA PRA SZA MY DO ZA PO ZNA NIA SIĘ Z CIE KA WĄ OFER TĄ PA KIE TÓW

PRZY GO TO WA NYCH DLA PART NE RÓW I SPON SO RÓW

CE lE XII FO RUM IPBBS:
• rze tel na ana li za obec nej sy tu acji w bran ży – szan se i za gro że nia 

• pre lek cje i de ba ty na te mat opty mal nych moż li wo ści roz wo ju fir my

• kon so li da cja przed sta wi cie li bran ży w ra mach no wej for mu ły Izby Go spo dar czej

UCZEST NI CY kON FE REN CJI: 250 osób
• Przed sta wi cie le ka dry za rzą dza ją cej, de cy den ci, wła ści cie le firm, dy rek to rzy fi -

nan so wi, re pre zen tan ci dzia łów han dlo wych i mar ke tin gu

• Go ście ho no ro wi m. in., przed sta wi cie le Urzę du Za mó wień Pu blicz nych, Kra jo wej

Izby Go spo dar czej, Urzę dów Cen tral nych

• Eks per ci

• Go ście ho no ro wi

• Part ne rzy i spon so rzy 

PRO GRAM 
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09:00-09:45 – rejestracja i odbiór identyfikatorów
09:45-10:00 – otwarcie XII Forum – Tomasz Świgost, Prezes IPBBS

10:00 – 10:30 – Zmiana trendów na europejskim rynku papierniczo biurowym
– wnioski z analizy strategicznej branży – Sönke Gooss, CFO, Edding Niemcy 

10:30 – 11:00 – Rola i perspektywy CFO w rozwoju firm: kontroler, integrator
czy strateg? – Artur Kowalski, Ph.D., CFO, Fellowes Polska S.A.

CFO (Chief Financial Officer) coraz częściej stają się partnerami biznesowymi

i kreatorami dobrych zmian. Przeanalizujemy najnowsze trendy i badania CFO oraz

ich wpływ na możliwości rozwojowe firm. 

11:00 – 11:30 – Instrumenty Finansowe Programów Unii Europejskiej – Arkadiusz

Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych

Programów Unii Europejskiej

11:30 – 12:00 – Optymalny marketing w Internecie – planowanie kosztów
i wskaźników efektywności – Jacek Świgost, Członek Zarządu GWD Concept

12:00 – 12:30 – Licencje sposobem na pozyskanie klienta – Sebastian Moskot,

Kierownik Działu Merchandisingu Biura Handlu TVP S.A

12:30 -13:00 – przerwa
13:00 – 13:30 – Wprowadzanie zmian w organizacji i podejmowanie decyzji
biznesowych w nieprzewidywalnych czasach – Iwona Sorbian, Dyrektor ds.

Zarządzania i Reorganizacji w Progress Engineering, Wiceprezes Stowarzyszenia

Coachów Polskich, Business Trainer, International Coach ICC

13:30-14:00 – Poznaj swoją firmę w liczbach – Dariusz Bednarski, Grant Thornton

Skuteczne zarządzanie to podejmowanie decyzji opartych na faktach i danych,

wsparte odpowiednią dozą instynktu. Na bazie konkretnych przykładów omówimy

jakie informacje zbierać, jak je analizować iwjaki sposób na ich podstawie wyciągać

wnioski.

Szanowni Państwo, 
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami IPBBS. Poniżej znajdziecie Państwo m.in. informacje na temat kolejnej dwunastej
już edycji FORUM IPBBS, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Uruchomiliśmy dla Państwa wygodny formularz rejestracji
on-line. Zachęcamy do rezerwacji miejsc. Zapraszamy !
Z pozdrowieniami,
Biuro i Zarząd IPBBS

IPBBS – AkTUAlNOŚCI

XII FORUM IPBBS 21 października 2016 – BĄDŹ CZĘŚCIĄ TEGO WYDARZENIA!

Tak niedawno komentowaliśmy XI Forum IPBBS, a przed nami dużymi krokami zbliża się XII-ta edycja tego cyklicznego wydarzenia. Już

dzisiaj zapraszamy Państwa na to wyjątkowe spotkanie naszej branży, którego mottem przewodnim będzie PRZYSZŁOŚĆ MOJEJ FIRMY. 

Odpowiadając na Państwa prośby dotyczące dogodnej lokalizacji, spotkamy się 21 października w hotelu Mercure w Warszawie. 

Pragniemy, aby wspólnie spędzony czas był owocny w ciekawe wnioski podczas debat, a prelekcje były źródłem wiedzy, inspiracją

i drogowskazami ułatwiającymi obranie właściwego kierunku na dalszej drodze rozwoju. Umocnieni pozytywnymi opiniami i Państwa

zadowoleniem z trafności tematów poruszonych w minionej edycji, również w tym roku postaramy się wspólnie omówić zachodzące

zmiany i pokazać ciekawe rozwiązania przedstawione przez zaproszonych ekspertów. 

Więcej informacji na stronie www.ipbbs.org.pl/forum i w kolejnych wydaniach prasy branżowej.
Już dziś zarezerwuj ten dzień i weź udział w XII Forum IPBBS!  Zapraszamy!

ZA ŁO ŻE NIA XII FO RUM IPBBS
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14:00 – 15:00 – lunch
15:00 – 15:30 – Bezustannie szukaj optymalizacji – Dariusz Bednarski, Grant

Thornton

Może ona obejmować zarówno obszary operacyjne, zarządcze, finansowe jak

i formalno-prawne. Na bazie konkretnych przykładów omówimy, gdzie w firmach

produkcyjnych i handlowych możliwe jest optymalizowanie działalności i jak może

ono przebiegać.

15:30- 16:00 – debata
16:00 – 16:30 – Uniezależnij firmę od siebie – spraw by była samodzielna
– Anatol Sitek, Grant Thornton

Zaangażowany i aktywny właściciel, to podstawa sukcesu każdej organizacji.

Paradoksalnie może on się jednak stać również hamulcem rozwoju. Na

konkretnych przykładach pokażemy jakie mechanizmy delegowania,

a jednocześnie standaryzacji, formalizacji i kontroli wprowadzać, aby firma mogła

się długoterminowo rozwijać.

16:30 – 17:00 – Wykorzystuj szanse rynkowe wynikające z możliwości
sprzedaży lub zakupu biznesu –Anatol Sitek, Grant Thornton

Na konkretnych przykładach omówimy jak przebiegają procesy M&A, z jakimi

szansami, ale też wyzwaniami się łączą, czy warto je prowadzić oraz w jaki sposób

najlepiej finansować. 

17:00 – 17:15 – podsumowanie Forum
20:00 – 01:00 – Bankiet z integracją przy muzyce na żywo
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10:00 – 12:00 – Walne Zgromadzenie Członków IPBBS

EkS PER CI I GO ŚCIE HO NO RO WI 

Swo ją obec ność po twier dzi li już:

•  Sönke Go oss – Chief Fi nan cial Of fi cer, Ed ding Niem cy

•  Ar ka diusz Le wic ki – Dy rek tor Kra jo we go Punk tu Kon tak to we go ds. In stru men -

tów Fi nan so wych Pro gra mów Unii Eu ro pej skiej

• Iwo na Sor bian – Dy rek tor ds. Za rzą dza nia i Re or ga ni za cji w Pro gress En gi ne ering,

Czło nek Pol skie go To wa rzy stwa Za rzą dza nia Pro duk cją, Re dak tor Ma ga zy nu Bu -

si nesswo man & li fe, Wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Co achów Pol skich, Czło nek Ra dy

w Fun da cji Przy wódz two.org, Bu si ness Tra iner, In ter na tio nal Co ach ICC, In te rim &

Chan ge Ma na ger w Sor bian Szko le nia & Con sul ting; jest współ au tor ką książ ki IN -

NO WA CJE W ZA RZĄ DZA NIU I IN ŻY NIE RII PRO DUK CJI pod re dak cją prof. Ry szar da

Kon sa li.) Bo ga te do świad cze nie Iwo ny Sor bian obej mu je m.in.: 1500 prze pro wa -

dzo nych go dzin co achin gu i men to rin gu, 12 lat pro wa dze nia szko leń i do radz twa,

20 lat za rzą dza nia, w tym za rzą dza nie zmia ną, trans for ma cje firm.)

• Ar tur Ko wal ski, Ph.D., Dy rek tor Fi nan so wy, Fel lo wes Pol ska S.A. 

Eks pert z 20-let niem do świad cze niem wfi nan sach w mię dzy na ro do wym śro do -

wi sku, m.in. w fi nan sach przed się biorstw, pra wie po dat ko wym, trans ak cjach fu -

zji i prze jęć, kon sul tin gu oraz pro jek tach in we sty cyj nych i fi nan so wych. Ab sol went

Szko ły Głów nej Han dlo wej wWar sza wie z ty tu łem dok to ra na uk eko no micz nych.

Au tor wie lu pu bli ka cji pra so wych.

• Da riusz Bed nar ski, Part ner Za rzą dza ją cy, Grant Thorn ton

Po sia da dwu dzie sto let nie do świad cze nie w za kre sie do radz twa dla przed się bior -

ców i firm. Kie ru je ze spo ła mi do radz twa po dat ko we go, praw ne go oraz go spo -

dar cze go. Spe cja li zu je się w praw nych, po dat ko wych i bi lan so wych aspek tach

do radz twa w za kre sie trans ak cji ka pi ta ło wych (fu zje, prze ję cia, trans ak cje na

przed się bior stwach, udzia łach, ak cjach). Jest li de rem do radz twa dla firm ro dzin -

nych oraz dy rek to rem ze spo łu ds. suk ce sji biz ne su.

Bie gły re wi dent. Ka rie rę za wo do wą roz po czął ja ko in spek tor kon tro li skar bo wej

w Urzę dzie Kon tro li Skar bo wej w Po zna niu. Od 1997 pra cu je w Grant Thorn ton.

Au tor licz nych pu bli ka cji do ty czą cych za gad nień po dat ko wych w pra sie fa cho -

wej. Współ au tor ksią żek: „Mię dzy na ro do we Stan dar dy Ra chun ko wo ści w prak -

ty ce pol skich przed się biorstw”, „Środ ki trwa łe, war to ści nie ma te rial ne i praw ne,

in we sty cje w nie ru cho mo ści – naj trud niej sze pro ble my w pra wie bi lan so wym

i pra wie po dat ko wym” oraz „Fu zje i prze ję cia” (Pol skie go Wy daw nic twa Eko no -

micz ne go). Pre le gent na szko le niach i kon fe ren cjach. Wy kła dow ca na Uni wer sy -

te cie Eko no micz nym w Po zna niu.

• Ana tol Ski tek, Se nior Me ne dżer, Grant Thorn ton

Po sia da je de na sto let nie do świad cze nie w bran ży kon sul tin go wej. Nad zo ru je pra -

ce ze spo łów re ali zu ją cych usłu gi w za kre sie kon sul tin gu, wy cen oraz cen trans -

fe ro wych, bio rąc bez po śred ni udział w re ali za cji klu czo wych pro jek tów z tych

ob sza rów. Ma sze ro kie do świad cze nie w ob sza rze au dy tu we wnętrz ne go, za rzą -

dza nia ry zy kiem kor po ra cyj nym i kon tro li we wnętrz nej. Peł ni ro lę dy rek to ra ze -

spo łu ds. efek tyw no ści biz ne su.

Od po cząt ku swo jej ka rie ry zwią za ny z Grant Thorn ton. Po sia da ty tuł Cer ty fi ko -

wa ne go Au dy to ra We wnętrz ne go (CIA) nada ny przez In sty tut Au dy to rów We -

wnętrz nych (IIA). Jest człon kiem In sty tu tu Au dy to rów We wnętrz nych (IIA).

Au tor licz nych pu bli ka cji w pra sie fa cho wej. Pre le gent na szko le niach i kon fe ren -

cjach.

RE lA CJA Z XI FO RUM IPBBS 2015: 
FO TO RE LA CJA: http://www.ipbbs.org.pl/ibs -tv/xxi -fo rum -bran zy -vi deo

ZDJĘ CIA: http://www.fo rum.ipbbs.org.pl/si te/gal le ry?na me=2015

O IPBBS:
Izba Przed się bior ców Bran ży Biu ro wo – Szkol nej (IPBBS) jest ogól no pol ską or ga -

ni za cją sa mo rzą du go spo dar cze go po wo ła ną do ży cia w 1994 ro ku, któ rej Człon ka -

mi są pro du cen ci, im por te rzy, dys try bu to rzy i de ale rzy ar ty ku łów pa pier ni czych,

biu ro wych i szkol nych czy li fir my za opa trze nio wo -usłu go we dla biz ne su, szkol nic -

twa i na uki, sek to ra ochro ny zdro wia i in sty tu cji rzą do wych. Z ro ku na rok, sys te ma -

tycz nie zwięk sza się ba za człon kow ska Izby. Re ali zu je my po sta wio ne ce le mię dzy

in ny mi po przez do star cza nie wie dzy zwią za nej z funk cjo no wa niem bran ży w kra ju

i na świe cie, wpływ na usta wo daw stwo, or ga ni zo wa nie kon fe ren cji i sym po zjów, wy -

mia nę do świad czeń, pro pa go wa nie do brych prak tyk. Wię cej na www.ipbbs.org.pl 

Głów ne ce le Izby:
• re pre zen to wa nie i ochro na in te re sów swo ich człon ków,

• udzie la nie człon kom Izby po mo cy w roz wią zy wa niu pro ble mów eko no micz nych,

or ga ni za cyj nych i praw nych zwią za nych z pro wa dzo na przez nich dzia łal no ścią

go spo dar czą,

• współ dzia ła nie z or ga na mi pań stwo wy mi i sa mo rzą do wy mi na rzecz two rze nia

ko rzyst nych wa run ków dla dzia łal no ści pod mio tów bran ży biu ro wo -szkol nej,

• roz wi ja nie i pro pa go wa nie ini cja tyw, po staw i dzia łań sprzy ja ją cych in te gra cji śro -

do wi ska przed się bior ców bran ży biu ro wo – szkol nej,

• dba łość o kształ to wa nie, upo wszech nia nie i prze strze ga nie za sad ety ki oraz do -

brych oby cza jów ku piec kich w sto sun kach mię dzy człon ka mi Izby,

• obro nę in te re sów człon ków Izby przed nie uczci wą kon ku ren cją i nie so lid ny mi kon -

tra hen ta mi,

• wy twa rza nie at mos fe ry za ufa nia i sza cun ku wo kół bran ży,

• upo wszech nia nie no wych roz wią zań or ga ni za cyj nych i tech nicz nych

Wię cej na www.ipbbs.org.pl 

IPBBS – AkTUAlNOŚCI
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IPBBS INWESTUJE WE WŁASNĄ PlATFORMĘ PIM

IPBBS rozpoczyna projekt budowy produktowo – certyfikacyjnej platformy PIM.

Głównym zadaniem platformy będzie przechowywanie danych o produktach wcelu

ich certyfikacji, oraz masowego tworzenia ofert przez kanał dystrybucyjny i ich

automatycznej wymiany z innymi platformami zewnętrznymi wtym z e-Katalogami

UZP i platformami prowadzonymi przez dystrybutorów. 

Od 15 czerwca br. Izba planuje rozpoczęcie I etapu udostępnienia internetowej

platformy do wypełnienia treści strony startowej PIM Dystrybutora/

Dostawcy/Dealera dotyczącej brandingu firmy,  umieszczenia plików graficznych

używanych marek itd., oraz zaimportowanie/wypełnienie stosowanych drzew

produktowych. Prosimy o rozpoczęcie zbierania materiałów i zgłoszenie akcesu do

biura Izby na adres: forum@ipbbs.org.pl  z podaniem danych osoby kontaktowej,

której wyślemy login. Zakładanie strony startowej będzie bezpłatne do końca lipca

br.  Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Od 1 sierpnia br. wdrażany będzie II etap dla firm mających założoną stronę

początkową. Ten etap dotyczy firm wprowadzających towary na rynek, tych którzy

odpowiadają za jakość tych konkretnych produktów. Zakładamy, że tylko

Dostawcy/Dystrybutorzy wprowadzający towary na rynek będą umieszczać

i modyfikować opisy produktów. Dane produktów zatwierdzone przez Dostawcę

będą umieszczane w bazie platformy PIM i będą mogły być poddane procesowi

certyfikacji RQ  od 1 września. Proces certyfikacji przebiegać będzie kolejno dla

zgłoszonych grup produktów. 

Przewidujemy, że kolejno do końca br. Izba będzie uruchamiać następne

funkcjonalności platformy związane docelowo z masowym generowaniem ofert

przez Dystrybutorów z plików produktowych bazy PIM do synchronizacji z e-

Katalogami i innymi platformami sprzedażowymi. 

Zapraszamy do szybkiego rozpoczęcia współpracy. Firmy uczestniczące w projekcie

zgodnie z harmonogramem będą  ponosiły minimalne koszty i będą korzystać

z pierwszeństwa w następnych etapach. Dołączanie do projektu w czasie jego

trwania może wiązać się zarówno z długimi terminami jak i dodatkowymi dużymi

kosztami. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem: forum@ipbbs.org.pl

SPOTkANIE GRUP BRANŻOWYCH – 27.04.2016

27 kwietnia 2016 roku w hotelu Golden Tulip w Warszawie, odbyło się pierwsze

spotkanie dedykowane poszczególnym grupom branżowym, czyli:

• Producentom i importerom (wprowadzającym produkty na rynek)

• Dystrybutorom (prowadzącym sprzedaż hurtową)

• Dealerom sprzedającym do użytkownika (sklepy i biuroserwisy)

Do strze ga jąc fakt, że każ da z grup dzia ła ją cych w ra mach na szej bran ży ma nie co

od ręb ne pro ble my i in te re sy, za de dy ko wa li śmy każ dej z nich od ręb ne spo tka nia.

W pierw szej ko lej no ści za pro si li śmy pro du cen tów i im por te rów, by z re pre zen tan -

ta mi tej gru py wy mie nić po glą dy i po roz ma wiać o naj waż niej szych dla nich spra -

wach. Spo tka nie by ło bar dzo owoc ne w licz ne wnio ski i spo strze że nia. Dzię ku je my

wszyst kim obec nym za cen ne uwa gi i spo strze że nia. Cie szy my się, że pro jekt Izby

do ty czą cy plat for my i cer ty fi ka cji pro duk tów, spo tkał się z Pań stwa apro ba tą i za -

in te re so wa niem.

O terminach spotkań z pozostałymi grupami będziemy Państwa informować na

bieżąco na naszej stronie www.ipbbs.org.pl 

SPOTkANIE ORGANIZOWANE PRZEZ kIG 
– UDZIAŁ IPBBS 

W dniu 5 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie,

IPBBS uczestniczyła w spotkaniu Izb i organizacji branżowych Krajowej Izby

Gospodarczej. Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy na wiele ciekawych

i ważnych tematów. Jednym z nich były rozmowy KE w sprawie zawarcia umów

handlowych UE z krajami trzecimi i stanowiska Polski, które przybliżył Pan Adam

Orzechowski – Zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Rozwoju.

Komentując wyniki analiz, szanse i zagrożenia dotyczące omawianych umów,

Dyrektor  Orzechowski wyraził chęć i propozycję spotkań w Izbach, w których

zrzeszeni przedsiębiorcy chcieliby przedstawić bieżące problemy i własne

stanowiska w tej sprawie, aby za Jego pośrednictwem mogły być zaprezentowane

w Brukseli. Zachęcamy więc do kontaktu z IPBBS wszystkich przedsiębiorców

zainteresowanych udziałem w takim spotkaniu. Po otrzymaniu zgłoszeń, Biuro

IPBBS zajmie się jego organizacją (prosimy o kontakt na adres biuro@ipbbs.org.pl)

Możliwość spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli Izb reprezentujących

różne branże, pozwoliła także na dyskusję na temat dobrych praktyk w działalności

każdej z nich. Krótka prezentacja była początkiem ciekawej wymiany zdań i dzielenia

się cennymi pomysłami i przykładami, Na zakończenie wszyscy jednogłośnie

podkreślili, że najważniejsza jest komunikacja i chęć rozmowy, sygnalizowania

problemów i wspólnego ich rozwiązywania, do czego jak zawsze Państwa

zachęcamy.

PROJEkT „MISTRZOSTWO W ZMIANACH” 
– zaproszenie do udziału 

Wwyniku porozumienia pomiędzy IPBBS a firmą 4 Business & People, zapraszamy

Państwa do udziału w projekcie „Mistrzostwo w zmianach.” 

Jest to ogólnopolskie badanie, które ma na celu stworzenie wzorców działania

w zmianach, skutecznego na polskim rynku stylu przeprowadzania istotnych zmian

w średnich i dużych organizacjach. 

Szczegóły projektu oraz korzyści płynące z uczestnictwa w badaniu są szerzej

opisane na stronie www.wzmianach.pl

Zaproszenie do uczestnictwa w ogólnopolskim badaniu sprawności zarządzania

zmianą kierujemy do organizacji, które:

– sprawnie przeszły przez istotne zmiany z sukcesem 

– przygotowują się do zmian i wyzwań biznesowych 

– odniosły porażkę i chcą to zmienić w przyszłości 

W badaniu gwarantujemy poufność danych i anonimowość. 

Nabór do badania trwa od kwietnia do czerwca 2016. 

Zgłoś się już teraz a szybko otrzymasz raport dotyczący swojej organizacji!

Wypełnij kwestionariusz lub zadzwoń pod numer 22 832 15 16

W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie projektu, proszę o kontakt z Panem

Michałem Ludwickim (mludwicki@4bp.com.pl; Tel.: +48 690 893 619).

IPBBS – AkTUAlNOŚCI




