IPBBS – AkTUAlNOŚCI

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

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!

ZAŁOŻENIA XII FORUM IPBBS
XII FORUM IPBBS – Przyszłość mojej firmy

PROGRAM

21.10.2016 Hotel Mercure, Złota 48/54 Warszawa

21 PAźDZIERNIKA 2016 R.

Rejestracja i szczegóły na: www.ipbbs.org.pl/forum
09:00-09:45 – rejestracja i odbiór identyfikatorów
ORGANIZATOR: IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY BIUROWO- SZKOLNEJ

09:45-10:00 – otwarcie XII Forum – Tomasz Świgost, Prezes IPBBS

KONTAKT: ul. Działdowska 11 lok 4, Warszawa,

10:00 – 10:30 – Zmiana trendów na europejskim rynku papierniczo biurowym

forum@ipbbs.org.pl; Iwona Czapska: 730 086 970

– wnioski z analizy strategicznej branży – Sönke Gooss, CFO, Edding Niemcy
10:30 – 11:00 – Rola i perspektywy CFO w rozwoju firm: kontroler, integrator

REJESTRACJA ON – lINE:

czy strateg? – Artur Kowalski, Ph.D., CFO, Fellowes Polska S.A.

Formularz dostępny na naszej stronie www.ipbbs.org.pl/forum

CFO (Chief Financial Officer) coraz częściej stają się partnerami biznesowymi
i kreatorami dobrych zmian. Przeanalizujemy najnowsze trendy i badania CFO oraz

KOSZT UDZIAŁU: UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

ich wpływ na możliwości rozwojowe firm.
11:00 – 11:30 – Instrumenty Finansowe Programów Unii Europejskiej – Arkadiusz

PAKIETY: ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CIEKAWĄ OFERTĄ PAKIETÓW
PRZYGOTOWANYCH DLA PARTNERÓW I SPONSORÓW

Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych
Programów Unii Europejskiej
11:30 – 12:00 – Optymalny marketing w Internecie – planowanie kosztów

CElE XII FORUM IPBBS:

i wskaźników efektywności – Jacek Świgost, Członek Zarządu GWD Concept

• rzetelna analiza obecnej sytuacji w branży – szanse i zagrożenia

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

• prelekcje i debaty na temat optymalnych możliwości rozwoju firmy

Kierownik Działu Merchandisingu Biura Handlu TVP S.A

• konsolidacja przedstawicieli branży w ramach nowej formuły Izby Gospodarczej

12:30 -13:00 – przerwa

UCZESTNICY kONFERENCJI: 250 osób

biznesowych w nieprzewidywalnych czasach – Iwona Sorbian, Dyrektor ds.

• Przedstawiciele kadry zarządzającej, decydenci, właściciele firm, dyrektorzy fi-

Zarządzania i Reorganizacji w Progress Engineering, Wiceprezes Stowarzyszenia

13:00 – 13:30 – Wprowadzanie zmian w organizacji i podejmowanie decyzji

nansowi, reprezentanci działów handlowych i marketingu
• Goście honorowi m. in., przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej
Izby Gospodarczej, Urzędów Centralnych
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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,

• Eksperci

wsparte odpowiednią dozą instynktu. Na bazie konkretnych przykładów omówimy

• Goście honorowi

jakie informacje zbierać, jak je analizować i w jaki sposób na ich podstawie wyciągać

• Partnerzy i sponsorzy

wnioski.
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14:00 – 15:00 – lunch

przedsiębiorstwach, udziałach, akcjach). Jest liderem doradztwa dla firm rodzin-

15:00 – 15:30 – Bezustannie szukaj optymalizacji – Dariusz Bednarski, Grant

nych oraz dyrektorem zespołu ds. sukcesji biznesu.

Thornton

Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął jako inspektor kontroli skarbowej

Może ona obejmować zarówno obszary operacyjne, zarządcze, finansowe jak

w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Od 1997 pracuje w Grant Thornton.

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

Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie facho-

produkcyjnych i handlowych możliwe jest optymalizowanie działalności i jak może

wej. Współautor książek: „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w prak-

ono przebiegać.

tyce polskich przedsiębiorstw”, „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,

15:30- 16:00 – debata

inwestycje w nieruchomości – najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym

16:00 – 16:30 – Uniezależnij firmę od siebie – spraw by była samodzielna

i prawie podatkowym” oraz „Fuzje i przejęcia” (Polskiego Wydawnictwa Ekono-

– Anatol Sitek, Grant Thornton

micznego). Prelegent na szkoleniach i konferencjach. Wykładowca na Uniwersy-

Zaangażowany i aktywny właściciel, to podstawa sukcesu każdej organizacji.

tecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Paradoksalnie może on się jednak stać również hamulcem rozwoju. Na
konkretnych

przykładach

pokażemy

jakie

mechanizmy

delegowania,

• Anatol Skitek, Senior Menedżer, Grant Thornton

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

Posiada jedenastoletnie doświadczenie w branży konsultingowej. Nadzoruje pra-

się długoterminowo rozwijać.

ce zespołów realizujących usługi w zakresie konsultingu, wycen oraz cen trans-

16:30 – 17:00 – Wykorzystuj szanse rynkowe wynikające z możliwości

ferowych, biorąc bezpośredni udział w realizacji kluczowych projektów z tych

sprzedaży lub zakupu biznesu –Anatol Sitek, Grant Thornton

obszarów. Ma szerokie doświadczenie w obszarze audytu wewnętrznego, zarzą-

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

dzania ryzykiem korporacyjnym i kontroli wewnętrznej. Pełni rolę dyrektora ze-

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

społu ds. efektywności biznesu.

najlepiej finansować.

Od początku swojej kariery związany z Grant Thornton. Posiada tytuł Certyfiko-

17:00 – 17:15 – podsumowanie Forum

wanego Audytora Wewnętrznego (CIA) nadany przez Instytut Audytorów We-

20:00 – 01:00 – Bankiet z integracją przy muzyce na żywo

wnętrznych (IIA). Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).
Autor licznych publikacji w prasie fachowej. Prelegent na szkoleniach i konferen-

22 PAźDZIERNIKA 2016 R.
10:00 – 12:00 – Walne Zgromadzenie Członków IPBBS

cjach.

RElACJA Z XI FORUM IPBBS 2015:
FOTORELACJA: http://www.ipbbs.org.pl/ibs-tv/xxi-forum-branzy-video

EkSPERCI I GOŚCIE HONOROWI

ZDJĘCIA: http://www.forum.ipbbs.org.pl/site/gallery?name=2015

Swoją obecność potwierdzili już:
• Sönke Gooss – Chief Financial Officer, Edding Niemcy

O IPBBS:
Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo – Szkolnej (IPBBS) jest ogólnopolską orga-

• Arkadiusz Lewicki – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

nizacją samorządu gospodarczego powołaną do życia w 1994 roku, której Członkami są producenci, importerzy, dystrybutorzy i dealerzy artykułów papierniczych,
biurowych i szkolnych czyli firmy zaopatrzeniowo -usługowe dla biznesu, szkolnic-

• Iwona Sorbian – Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji w Progress Engineering,

twa i nauki, sektora ochrony zdrowia i instytucji rządowych. Z roku na rok, systema-

Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Redaktor Magazynu Bu-

tycznie zwiększa się baza członkowska Izby. Realizujemy postawione cele między

sinesswoman & life, Wiceprezes Stowarzyszenia Coachów Polskich, Członek Rady

innymi poprzez dostarczanie wiedzy związanej z funkcjonowaniem branży w kraju

w Fundacji Przywództwo.org, Business Trainer, International Coach ICC, Interim &

i na świecie, wpływ na ustawodawstwo, organizowanie konferencji i sympozjów, wy-

Change Manager w Sorbian Szkolenia & Consulting; jest współautorką książki IN-

mianę doświadczeń, propagowanie dobrych praktyk. Więcej na www.ipbbs.org.pl

NOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI pod redakcją prof. Ryszarda
Konsali.) Bogate doświadczenie Iwony Sorbian obejmuje m.in.: 1500 przeprowa-

Główne cele Izby:

dzonych godzin coachingu i mentoringu, 12 lat prowadzenia szkoleń i doradztwa,

• reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków,

20 lat zarządzania, w tym zarządzanie zmianą, transformacje firm.)

• udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych,
organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzona przez nich działalnością

• Artur Kowalski, Ph.D., Dyrektor Finansowy, Fellowes Polska S.A.
Ekspert z 20-letniem doświadczeniem w finansach w międzynarodowym środowisku, m.in. w finansach przedsiębiorstw, prawie podatkowym, transakcjach fuzji i przejęć, konsultingu oraz projektach inwestycyjnych i finansowych. Absolwent
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z tytułem doktora nauk ekonomicznych.
Autor wielu publikacji prasowych.

gospodarczą,
• współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi na rzecz tworzenia
korzystnych warunków dla działalności podmiotów branży biurowo-szkolnej,
• rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji środowiska przedsiębiorców branży biurowo – szkolnej,
• dbałość o kształtowanie, upowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki oraz dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach między członkami Izby,

• Dariusz Bednarski, Partner Zarządzający, Grant Thornton
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębior-

• obronę interesów członków Izby przed nieuczciwą konkurencją i niesolidnymi kontrahentami,

ców i firm. Kieruje zespołami doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospo-

• wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku wokół branży,

darczego. Specjalizuje się w prawnych, podatkowych i bilansowych aspektach

• upowszechnianie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych

doradztwa w zakresie transakcji kapitałowych (fuzje, przejęcia, transakcje na

Więcej na www.ipbbs.org.pl

www.papierniczyswiat.pl • PAPIERNICZY ŚWIAT
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IPBBS INWESTUJE WE WŁASNĄ PlATFORMĘ PIM

SPOTkANIE ORGANIZOWANE PRZEZ kIG
– UDZIAŁ IPBBS

IPBBS rozpoczyna projekt budowy produktowo – certyfikacyjnej platformy PIM.
Głównym zadaniem platformy będzie przechowywanie danych o produktach w celu

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

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

IPBBS uczestniczyła w spotkaniu Izb i organizacji branżowych Krajowej Izby

automatycznej wymiany z innymi platformami zewnętrznymi w tym z e-Katalogami

Gospodarczej. Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy na wiele ciekawych

UZP i platformami prowadzonymi przez dystrybutorów.

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

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

Orzechowski – Zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Rozwoju.

platformy do wypełnienia treści strony startowej PIM Dystrybutora/

Komentując wyniki analiz, szanse i zagrożenia dotyczące omawianych umów,

Dostawcy/Dealera dotyczącej brandingu firmy, umieszczenia plików graficznych

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

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

używanych marek itd., oraz zaimportowanie/wypełnienie stosowanych drzew

zrzeszeni przedsiębiorcy chcieliby przedstawić bieżące problemy i własne

produktowych. Prosimy o rozpoczęcie zbierania materiałów i zgłoszenie akcesu do

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

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

w Brukseli. Zachęcamy więc do kontaktu z IPBBS wszystkich przedsiębiorców

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

zainteresowanych udziałem w takim spotkaniu. Po otrzymaniu zgłoszeń, Biuro

br. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

IPBBS zajmie się jego organizacją (prosimy o kontakt na adres biuro@ipbbs.org.pl)
Możliwość spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli Izb reprezentujących

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

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

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

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

odpowiadają za jakość tych konkretnych produktów. Zakładamy, że tylko

się cennymi pomysłami i przykładami, Na zakończenie wszyscy jednogłośnie

Dostawcy/Dystrybutorzy wprowadzający towary na rynek będą umieszczać

podkreślili, że najważniejsza jest komunikacja i chęć rozmowy, sygnalizowania

i modyfikować opisy produktów. Dane produktów zatwierdzone przez Dostawcę

problemów i wspólnego ich rozwiązywania, do czego jak zawsze Państwa

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

zachęcamy.

certyfikacji RQ od 1 września. Proces certyfikacji przebiegać będzie kolejno dla
zgłoszonych grup produktów.
Przewidujemy, że kolejno do końca br. Izba będzie uruchamiać następne

PROJEkT „MISTRZOSTWO W ZMIANACH”
– zaproszenie do udziału

funkcjonalności platformy związane docelowo z masowym generowaniem ofert
przez Dystrybutorów z plików produktowych bazy PIM do synchronizacji z eKatalogami 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.

W wyniku porozumienia pomiędzy IPBBS a firmą 4 Business & People, zapraszamy

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

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

SPOTkANIE GRUP BRANŻOWYCH – 27.04.2016

w średnich i dużych organizacjach.
Szczegóły projektu oraz korzyści płynące z uczestnictwa w badaniu są szerzej

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

opisane na stronie www.wzmianach.pl

spotkanie dedykowane poszczególnym grupom branżowym, czyli:
• Producentom i importerom (wprowadzającym produkty na rynek)

Zaproszenie do uczestnictwa w ogólnopolskim badaniu sprawności zarządzania

• Dystrybutorom (prowadzącym sprzedaż hurtową)

zmianą kierujemy do organizacji, które:

• Dealerom sprzedającym do użytkownika (sklepy i biuroserwisy)

– sprawnie przeszły przez istotne zmiany z sukcesem

Dostrzegając fakt, że każda z grup działających w ramach naszej branży ma nieco

– przygotowują się do zmian i wyzwań biznesowych

odrębne problemy i interesy, zadedykowaliśmy każdej z nich odrębne spotkania.

– odniosły porażkę i chcą to zmienić w przyszłości

W pierwszej kolejności zaprosiliśmy producentów i importerów, by z reprezentan-

W badaniu gwarantujemy poufność danych i anonimowość.

tami tej grupy wymienić poglądy i porozmawiać o najważniejszych dla nich sprawach. Spotkanie było bardzo owocne w liczne wnioski i spostrzeżenia. Dziękujemy

Nabór do badania trwa od kwietnia do czerwca 2016.

wszystkim obecnym za cenne uwagi i spostrzeżenia. Cieszymy się, że projekt Izby

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

dotyczący platformy i certyfikacji produktów, spotkał się z Państwa aprobatą i za-
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interesowaniem.

Wypełnij kwestionariusz lub zadzwoń pod numer 22 832 15 16

O terminach spotkań z pozostałymi grupami będziemy Państwa informować na

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

bieżąco na naszej stronie www.ipbbs.org.pl

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