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IPBBS – AKTUALNOśCI

ORGANIZATOR: IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY BIUROWO- SZKOLNEJ

KONTAKT: ul. Działdowska 11 lok 4, Warszawa, forum@ipbbs.org.pl; Iwona Czapska: 730 086 970

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI: BEZPŁATNY (ale konieczna jest rejestracja on-line) 

REJESTRACJA ON - LINE: 
Formularz dostępny na naszej stronie www.ipbbs.org.pl/forum oraz na www.forum.ipbbs.org.pl

PAKIETY: 
zapraszamy do zapoznania się z ciekawą ofertą pakietów przygotowanych dla partnerów i sponsorów (zestaw pakietów w załączeniu oraz na stronie
www.ipbbs.org.pl/forum)

OBSZARY TEMATYCZNE
Spotkanie rozpoczynamy częścią zamkniętą - Walnym Zgromadzeniem Członków IPBBS, a od godziny 11:00 ruszy część konferencyjna, w której

zaplanowaliśmy 11 wystąpień, dobranych tak, aby kolejno pomogły nas zmotywować i zrozumieć działania, które mogą być istotne w przyszłym rozwoju

naszych firm. Podczas licznych prelekcji zaproszeni eksperci przedstawią różne aspekty naszego biznesu, na przykładach lokalnych i zagranicznych.

Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące nas pytania związane z szybko zachodzącymi zmianami i jak się w nich odnaleźć. Porozmawiamy, jak przetrwać

w silnie konkurencyjnym środowisku i gdzie poszukiwać możliwości wzrostu i rozwoju, aby osiągnąć sukces.

Wierzymy, że aktywny udział w konferencji zainspiruje Państwa do przemyśleń i konkretnego działania, wytyczając nowe drogowskazy na drodze do

dalszych sukcesów.

UCZESTNICY KONFERENCJI: 250 osób
• Przedstawiciele kadry zarządzającej, decydenci, właściciele firm, dyrektorzy finansowi, reprezentanci działów handlowych i marketingu, przedstawiciele

Urzędów Centralnych, eksperci.

• Goście honorowi: Minister Mariusz Haładyj (tbc), Europoseł Adam Szejnfeld (tbc) pracujący w Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rynku

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, były wiceminister gospodarki i szef sejmowej komisji "Przyjazne państwo", Członkowie Zarządu Krajowej

Izby Gospodarczej, Członkowie Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
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09:00 – 10:45 – Walne Zgromadzenie Członków IPBBS (spotkanie

zamknięte, tylko dla Członków)

10:30 – 11:00 – Rejestracja uczestników XII Forum i odbiór identyfikatorów

11:00 – 11:15 – Otwarcie XII Forum – Tomasz Świgost, Prezes IPBBS

11:15 – 11:45 – Co mają wspólnego błękitny ocean, fioletowa krowa i czarne
łabędzie? Czyli jak konkurować w nowych czasach? – Dr hab. Robert Kozielski
Jeśli prawdą jest, że w ciągu zaledwie 60 min tylko jedna porządnie

zinformatyzowana firma tworzy 167 razy więcej danych niż posiada cała

Biblioteka Kongresu USA, a w ciągu ostatnich lat czas tworzenia nowych

produktów skrócił się prawie o połowę z 42 do 24 miesięcy, to może to

oznaczać, że czasy stabilności i przejrzystości to już przeszłość,

a organizacje, w których pracujemy, są źródłem niejasności i paradoksu.

W szczególny sposób dotyczy to zachowań klientów. Jak pokazują badania

95% decyzji konsumenckich jest stymulowanych emocjonalnie, co

sprawia na przykład, że jedynie 35% zakupów ma charakter zaplanowany.

Jeśli prawdą jest, że w ostatnich dwóch latach powstało 90% danych, które

zostały wytworzone w całej historii naszej planety a firma, która powstała

3 lata temu dzisiaj warta jest ponad 10 miliardów dolarów to pojawia się

pytanie o to czy tradycyjne reguły biznesu wciąż są obowiązujące?

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć więc na pytanie jakie są

współcześnie obowiązuje źródła sukcesu, które pozwoliły osiągnąć sukces

małych i większym nieco firmom w ostatnich 20 latach. 

11:45 – 12:15 – Zmiana trendów na europejskim rynku papierniczo biurowym
– wnioski z analizy strategicznej branży – Sönke Gooss

12:15 – 12:45 – Wprowadzanie zmian w organizacji i podejmowanie decyzji
biznesowych w nieprzewidywalnych czasach – Iwona Sorbian

12:45 – 13:00 – przerwa 

13:00 – 13:25 – Poznaj swoją firmę w liczbach – Dariusz Bednarski
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 i w jaki

sposób na ich podstawie wyciągać wnioski.

13:25– 13:45 – Bezustannie szukaj optymalizacji – Dariusz Bednarski
Na bazie konkretnych przykładów omówimy, gdzie w firmach

produkcyjnych i handlowych możliwe jest optymalizowanie działalności

zarówno w obszarach operacyjnych, zarządczych, finansowych jak

i formalno-prawnych i jak może ono przebiegać.

13:45 – 14:00 – Program FLOTA dla firm zrzeszonych w IPBBS/ IBS
– Katarzyna Wilczyńska i Arkadiusz Malinowski
Dedykowana oferta umożliwia Członkom IPBBS/ IBS zakup paliwa i usług

na atrakcyjnych warunkach na stacjach ORLEN i BLISKA w całej Polsce.

14:00 – 15:00 – Lunch

15:00 – 15:30 – Rola i perspektywy CFO w rozwoju firm: kontroler, integrator
czy strateg? – Artur Kowalski
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. 

15:30 -16:00 – Optymalny marketing w Internecie – planowanie kosztów
i wskaźników efektywności – Jacek Świgost

16:00 – 16:30 – Licencje sposobem na pozyskanie klienta – Sebastian Moskot

16:30 – 17:00 – Instrumenty Finansowe Programów Unii Europejskiej –
Arkadiusz Lewicki
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. preferencyjnego

finansowania dla przedsiębiorców, w tym instytucji i instrumentów

finansowych programów ramowych UE, wdrażanych głównie przez unijne

instytucje: EBI i EFI. Aktywność ośrodka obejmuje: budowę i wsparcie

polskiej platformy narodowych pośredników finansowych programów UE

oraz wsparcie polskich beneficjentów końcowych (głównie MŚP)

w dostępie do oferty instrumentów finansowych w Polsce. KPK

uczestniczy także w promocji „Planu Inwestycyjnego dla Europy”

w zakresie IF dla MŚP. 

KPK prowadzi bezpłatnie działalność informacyjną, promocyjną oraz

doradczą na terenie całego kraju. Obsługuje programy UE, w których

uwzględnione zostały instrumenty finansowe. W ramach aktualnej oferty

instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na

preferencyjne: kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, leasing, pożyczki

oraz poręczenia kredytowe. Więcej o instrumentach finansowych na:

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

17:00 – 17:15 – przerwa

17:15 – 17:35 – Uniezależnij firmę od siebie, spraw by była samodzielna 
– Anatol Sitek
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.

17:35 – 18:00 – Wykorzystuj szanse rynkowe wynikające z możliwości
sprzedaży lub zakupu biznesu – Anatol Sitek
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. 

18:00 – 18:30 – Podsumowanie Forum – dyskusja 

20:00 – rozdanie nagród w konkursie Meeting Premiera 2016 

* Or ga ni za tor za strze ga pra wo do ewen tu al nej zmia ny te ma tów, ko lej no ści

pre lek cji oraz na zwisk pre le gen tów.

IPBBS – AKTUALNOśCI

HAR MO NO GRAM XII Fo rum IPBBS 2016*:

21 paź dzier ni ka 2016, Ho tel Mer cu re, ul. Zło ta 48/54 War sza wa



IPBBS – AKTUALNOśCI

Wszystkich uczestników tegorocznego Forum reprezentujących branżę biu -

ro wo – szkol ną, za pra sza my do udzia łu w kon kur sie, w któ rym przy zna wa -

ne bę dą na gro dy ME ETING PRE MIE RA 2016 za naj lep szy pro dukt bę dą cy

na ryn ku mak sy mal nie 12 mie się cy.

Na gro dy bę dą przy zna wa ne w na stę pu ją cych trzech ka te go riach:

1. In no wa cyj ność i no wo cze sność

2. Wzor nic two

3. Po ten cjał sprze da ży

PRE NO MI NA CJA PRO DUK TÓW:
Nad sy ła jąc zgło sze nia, na le ży pa mię tać o po praw nym wy peł nie niu for mu -

la rza, za wie ra ją ce go mię dzy in ny mi ta kie da ne jak:

• no mi nu ją cy (fir ma, oso ba kon tak to wa)

• opis pro duk tu

• zdję cie/a pro duk tu

• ka te go ria pre no mi na cji (max je den pro dukt w każ dej z trzech ka te go rii)

• peł ne uza sad nie nie no mi na cji

• oświad cze nie, że pro dukt wcho dzi na ry nek lub jest na nim mak sy mal nie

12 mie się cy

Zdo byw cy Na gro dy „Naj lep szy Pro dukt Me eting Pre mie ra” otrzy mu ją:

• sta tu et kę

• pra wo po słu gi wa nia się w ko re spon den cji i pro mo cji zna kiem i ha słem „Naj -

lep szy Pro dukt Me eting Pre mie ra 2016”

• po moc w pro mo cji pro duk tu

JU RY:
Ju ry te go rocz nej edy cji kon kur su two rzą na ukow cy i prak ty cy spe cja li zu ją cy się

w za gad nie niach za rzą dza nia ja ko ścią, to wa ro znaw stwa, mar ke tin gu pro duk -

tów i usług oraz in nych dys cy pli nach zgod nych z ka te go ria mi pro duk tów oce -

nia nych w Kon kur sie. W Ju ry te go rocz nej edy cji za sia da ją m.in.:

Pro fe sor Ksa we ry Ta de usz Pi woc ki – Dzie kan Wy dzia łu Wzor nic twa Aka -

de mii Sztuk Pięk nych w War sza wie, Pro fe sor Wyż szej Szko ły Sztu ki i Pro jek -

to wa nia w Ło dzi, Dy rek tor Pro gra mo wy War szaw skiej Szko ły Re kla my,

Czło nek Ko mi sji Pro gra mów Unij nych przy Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie dzic -

twa Na ro do we go, Bie gły są do wy w za kre sie gra fi ki wy daw ni czej i re kla my

Dr hab. Prze my sław Ra fał To ma szew ski – Od ro ku 1992 zwią za ny z Aka -

de mią Sztuk Pięk nych w Ło dzi, gdzie pro wa dzi wła sną pra cow nię pro jek to -

wa nia ko mu ni ka cji wi zu al nej, któ rej ce chą cha rak te ry stycz ną jest

wie lo kon tek sto we, in ter dy scy pli nar ne ro zu mie nie de si gnu. Je go wła sna twór -

czość obej mu je wie le ob sza rów; pro jek ty ko mu ni ka cji wi zu al nej, gra fi ki użyt -

ko wej, wzor nic twa oraz ry su nek. 

Uczest nik sze re gu kon kur so wych gre miów oce nia ją cych (ju ry), ta kich jak np.:

Ogól no pol ski Kon kurs Opa ko wań PakStar, Kra jo wy Kon kurs Pro jek tów Stu dent

PakStar – or ga ni zo wa ny przez In sty tut Ba daw czy Opa ko wań w War sza wie,

pol ska edy cja Mię dzy na ro do we go Pro jek tu Red Bull Do odle Art (prze wod ni -

czą cy ju ry); Ko mi sja oce nia ją ca wnio ski o przy zna nie sty pen diów na uko wych

Mar szał ka Wo je wódz twa Łódz kie go dla wy bit nych mło dych na ukow ców, Ko -

mi sja Kon kur so wa ds. oce ny roz praw ha bi li ta cyj nych i dok tor skich oraz prac

ma gi ster skich i dy plo mo wych o Na gro dę Mar szał ka Wo je wódz twa.

Edward Rusz czyc – ab sol went Aka de mii Sztuk Pięk nych w War sza wie oraz

MIAD Mil wau kee, Szef agen cji Bri ght ness

Ja cek Ko biel ski – Se kre tarz Ge ne ral ny Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej

Fe de ra cji Sto wa rzy szeń Na uko wo -Tech nicz nych

ZGŁO SZE NIA
• Pro si my o ści słe prze strze ga nie za sad. Zgło sze nia nie speł nia ją ce kry te -

riów, nie bę dą bra ne pod uwa gę.

• Re gu la min Kon kur su i for mu larz zgło sze nio wy do stęp ne są na stro nie

http://fo rum.ipbbs.org.pl

• Zgło sze nia na le ży prze sy łać na ad res fo rum@ipbbs.org.pl w ty tu le ma ila –

KON KURS ME ETING PRE MIE RA

• Ter min nad sy ła nia zgło szeń: do dnia 15 wrze śnia 2016 r.

• Ogło sze nie osta tecz nych wy ni ków oraz wrę cze nie na gród od bę dzie się

w trak cie ga li wie czor nej XII Fo rum IPBBS w dniu 21.10.2016.

Za pra sza my do udzia łu!

SPONSORING XII FORUM IPBBS:

PARTNERZY:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE:PARTNERZY ZEWNĘTRZNI:SPONSORZY:

KON KURS ME ETING PRE MIE RA 2016 
Nie przegap! Zgłoszenia tylko do 15 września 2016!
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Mi ło nam po in for mo wać, że nie zło ży li śmy bro ni i w miej sce dru ko wa ne go

Ka ta lo gu Firm Bran ży po wsta je ka ta log elek tro nicz ny. Ka ta log ten jest czę -

ścią du że go pro jek tu Izby bu do wy plat for my PIM, któ re go uwień cze niem bę -

dzie stwo rze nie Pol skie go Ka ta lo gu Pro duk tów Bran ży Biu ro wo – Szkol nej. 

Zgod nie z za po wie dzią, za koń czy li śmy pierw szy etap bu do wy plat for my PIM.

Do dru gie go eta pu bę dą mo gły przejść wy łącz nie fir my, któ re uzu peł nią da -

ne w pierw szym eta pie. Uczest ni kiem plat for my PIM mo że być Czło nek IPBBS

(bez płat nie) i/lub kan dy dat do IBS (zło żo na de kla ra cja, koszt kwar tal ny zgod -

nie z de kla ro wa ną skład ką IBS). W spra wie człon ko stwa pro si my o kon takt

(biu ro@ipbbs.org.pl).

Plat for ma PIM (Pro duct In for ma tion Ma na ge ment) jest dłu go fa lo wym pro -

jek tem in for ma tycz nym ma ją cym na ce lu stwo rze nie Pol skie go Ka ta lo gu

Pro duk tów Bran ży Biu ro wo – Szkol nej, któ ra:

• pre zen tu je da ne Do staw ców, Dys try bu to rów i De ale rów w Ka ta lo gu Firm

Bran ży 

• two rzy Pol ski Ka ta log Pro duk tów Bran ży Biu ro wo – Szkol nej 

• prze cho wu je do ku men ta cję zwią za ną z cer ty fi ka cją ja ko ści

• umoż li wia two rze nie in dy wi du al nych ka ta lo gów ofert pro duk tów

• syn chro ni zu je ka ta lo gi umoż li wia jąc pu bli ka cję w do wol nych me diach

W pierw szym eta pie Do staw cy, Dys try bu to rzy i De ale rzy utwo rzą mi ni stro -

nę in for ma cyj ną za wie ra ją cą da ne ad re so we, zdję cia fir my, pro fil, uży wa ne

drze wo pro duk to we, gra fi ki ma rek pro duk tów i ich spo sób uży cia zgod nie

z po li ty ką bran din gu. Stro na in for ma cyj na umoż li wia wszyst kim użyt kow ni -

kom im port gra fik ma rek. Stro na bę dzie wi zy tów ką fir my a wpi sy wszyst kich

firm łącz nie stwo rzą Ka ta log Przed się biorstw Bran ży Biu ro wo – Szkol nej po -

dzie lo ny na Do staw ców, Dys try bu to rów i De ale rów. W szcze gól nych przy -

pad kach fir ma bę dzie mo gła po sia dać dwie stro ny in for ma cyj ne ja ko

Do staw ca i ja ko Dys try bu tor, np. gdy Dys try bu tor ma pro duk ty pod swo ją

mar ką „Pri va te La bel” lub Do staw ca/ Dys try bu tor sprze da je nie któ re pro -

duk ty do użyt kow ni ka koń co we go. 

Stro na pro mu je za sa dy etycz ne go biz ne su i wpro wa dza praw ne ogra ni cze nia,

da jąc wła ści cie lom ma rek moż li wość ste ro wa nia po li ty ką bran din gu i ochro ny

wła sno ści in te lek tu al nej mar ki. Użyt kow nik im por tu ją cy gra fi kę mar ki zo bo -

wią zu je się sto so wać mar kę zgod nie z po li ty ką i za sa da mi bran din gu jej wła -

ści cie la i przyj mu je do wia do mo ści od po wie dzial ność, kon se kwen cje

wy ni ka ją ce z na ru szeń oraz fakt, że wła ści ciel mar ki mo że za kwe stio no wać

spo sób ich uży cia i de cy do wać kto i w ja ki spo sób mo że je wy ko rzy sty wać,

a tak że, że w szcze gól nym przy pad ku mo że za bro nić jej wy ko rzy sta nia.

W dru gim eta pie Do staw cy bę dą mo gli ma nu al nie, pół au to ma tycz nie lub au -

to ma tycz nie stwo rzyć na plat for mie PIM stan dar do wy, spa ra me try zo wa ny

ka ta log pro duk tów zgod nie z Stan dar do wym Opi sem Pro duk tu IBS. Po wyż -

sze da ne po we ry fi ka cji stwo rzą Ba zę De po zy to wą (BD) in for ma cji o pro duk -

tach, za wie ra ją cą Pol ski Ka ta log Pro duk tów Bran ży Biu ro wo – Szkol nej.

Dys try bu to rzy i De ale rzy bę dą mo gli przy uży ciu je go za war to ści two rzyć

swo je pod ka ta lo gi za wie ra ją ce wy bra ną część pro duk tów i wy bra ną część

opi sów we dług utwo rzo ne go pro fi lu. 

Rów no le gle Ko mi sja Re ko men da cyj na przy stą pi do cer ty fi ka cji wska za nych

pro duk tów Cer ty fi ka tem Ja ko ści RQ. 

Wa run kiem roz po czę cia pro ce su cer ty fi ka cji jest do ko na nie wpi su in for ma -

cyj ne go na stro nie www.plat for ma.ipbbs.org.pl oraz wy zna cze nie swo je go

przed sta wi cie la do Ko mi sji Re ko men da cyj nej ma ilem na ad res plat for -

ma@ipbbs.org.pl w te ma cie: Przed sta wi ciel KR. Przed sta wi ciel KR bę dzie za -

rów no re pre zen to wał swo je pro duk ty jak i oce niał kry tycz nie pro duk ty in nych

Do staw ców. W skład Ko mi sji bę dą wcho dzić tak że przed sta wi cie le Dys try -

bu to rów/De ale rów. Ko mi sja Re ko men da cyj na bę dzie pra co wać w pod ko mi -

sjach wy spe cja li zo wa nych w da nej ka te go rii pro duk tów. Wpi sy pro duk tów

bę dzie my ogła szać suk ce syw nie dla da nej ka te go rii pro duk tów we dług Uni -

wer sal ne go Drze wa Pro duk tów UDP (w za łą cze niu).

W trze cim eta pie Plat for ma umoż li wi ma so we two rze nie ofert za wie ra ją cych

da ne sprze da ją ce go, ce nę i wa run ki sprze da ży w ce lu ich eks por tu do plat -

form sprze da żo wych ta kich jak UZP e -Ka ta lo gi. In te gra cja z ze wnętrz ny mi

plat for ma mi sprze da żo wy mi bę dzie prze pro wa dza na suk ce syw nie. 

Gwał tow ny roz wój E -Com mer ce na świe cie wy mu sza więk szą współ pra cę

po mię dzy do staw ca mi, dys try bu to ra mi i de ale ra mi w ce lu za pew nie nia szyb -

kie go przy go to wa nia peł nych i in te gral nych da nych pro duk to wych. Współ -

pra ca jest po trzeb na w ce lu okre śle nia jed no li tych stan dar dów opi sów

pro duk tów i drzew pro duk to wych jak rów nież dla zbu do wa nia na rzę dzi do

au to ma tycz nej wy mia ny wy se lek cjo no wa nych, in te gral nych da nych z do -

wol ny mi plat for ma mi pu bli ka cji w dru ku i prze strze ni In ter ne tu. 

Pro jekt PIM wspie ra my do świad cze nia mi in nych kra jów. Dą ży my do peł nej

kom pa ty bil no ści na szych roz wią zań z po dob ny mi plat for ma mi. Umoż li wi to

wy mien ność da nych z in ny mi plat for ma mi i po mo że zbu do wać plat for mę

oraz uła twi pol skim pro du cen tom wej ście na ryn ki mię dzy na ro do we.

Wszyst kich za in te re so wa nych za pra sza my do re je stra cji na Plat for mie

www.plat for ma.ipbbs.org.pl 

Legenda: 

1. BD – Baza Depozytowa Informacji o Produktach, administrowana przez Komisję Rekomendacyjną
i nadzorowaną przez pracownika Izby

2. KATALOG DOSTAWCY – dane produktowe w standardzie UF administrowane przez Dostawców

3. KATALOG DYSTRYBUTORA/ DEALERA – wybrane z BD i administrowane przez
Dystrybutorów/Dealerów dane produktowe

4. OFERTA – dane produktowe oraz dane sprzedażowe zawierające cenę i warunki sprzedaży,
administrowane przez Dystrybutorów/ Dealerów

5. MECHANIZMY INTEGRACJI – manualna, półautomatyczna i automatyczna wymiana danych na
odpowiednim poziomie dostępu i autoryzacji. Mechanizmy integracji mogą zawierać dane logistyczne,
dostępność produktów

6. MEDIA  – własne lub zewnętrzne media do publikacji ofert handlowych w wersji elektronicznej 
(E-Commerce lub katalog drukowany)

7. BAZA WŁASNA DOSTAWCY  – baza produktów, import/export danych

KATALOG PRZEDSIęBIORSTW BRANżY BIUROWO – SZKOLNEJ 


