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Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się te go rocz na XI edy -
cja Fo rum IPBBS. Jak oce nia Pan Pre zes zbli ża -
ją ce się wy da rze nie w kon tek ście ak tu al nej
sy tu acji bran ży biu ro wo -szkol nej?
Fo rum to waż ne wy da rze nie bran żo we. Te go rocz -

na XI już edy cja od bę dzie się w ter mi nie 16–17 paź -

dzier ni ka 2015 r. w Ho te lu Mer ku ry (daw ny Ho li day

Inn) w War sza wie. Pod czas dwu dnio we go spo -

tka nia bę dzie my za sta na wiać się nad przy szło -

ścią bran ży biu ro wej. Tak wła śnie za ty tu ło wa li śmy

te go rocz ną edy cję Fo rum.

Gdy prze stu diu je my eta py roz wo ju tra dy cyj nych

(w do tych cza so wym ro zu mie niu) firm biu ro wych

na świe cie, za uwa ży my, że roz sze rzy ły one lub

na wet zu peł nie zmie ni ły port fo lio swo ich usług.

Jed ne za ję ły się np. mo ni to rin giem wi deo, in ne

ochro ną po rząd ko wą w szko łach i in sty tu cjach,

jesz cze in ne świad czą na bar dzo wy so kim po zio -

mie usłu gi z za kre su kon tro li do stę pu.

W Pol sce sto sun ko wo no wą prze strze nią jest Fa -

ci li ty Ma na ge ment, czy li no wo cze sne za rzą dza nie

bu dyn ka mi. W tym ob sza rze rów nież z po wo dze -

niem mo gą od na leźć się przed się bior stwa z na -

sze go sek to ra. Bran ża biu ro wa ma wie le

per spek tyw roz wo ju i nie mu szą to być wy łącz nie

tra dy cyj nie ro zu mia ne ka na ły.

Po dam przy kład ze swo je go seg men tu. Nisz czar ki

– obec nie ści śle iden ty fi ko wa ne z sek to rem biu -

ro wym, wcze śniej ofe ro wa ne by ły przez fir my

poligra ficz ne, sprze da ją ce ko piar ki. Kie dy wpro wa -

dza łem nisz czar ki na pol ski ry nek, przed sta wi cie -

le bran ży biu ro wej od sy ła li mnie wła śnie do

po li gra fii. Gdy pro wa dzi łem fir mę Mo du lex, ofe ru -

ją cą dys kiet ki kom pu te ro we, wła ści cie le hur tow ni

z na szej bran ży kie ro wa li mnie do skle pów kom -

pu te ro wych, uwa ża jąc, że to nie ich seg ment.

Przy kła dy moż na mno żyć. Obec nie w ka ta lo gu

pro duk tów bran ży biu ro wej oprócz tra dy cyj nych

ar ty ku łów, ta kich jak dziur kacz czy zszy wacz, dłu -

go pis al bo pa pier, znaj du ją się pro duk ty oko ło biu -

ro we, np. me ble czy wy kła dzi na biu ro wa, któ ra

rów nież mu si spro stać okre ślo nym wy mo gom, np.

w za kre sie nie pal no ści, i po win na być ar ty ku łem

prze zna czo nym stric te do na szej bran ży, a nie ku -

po wa nym w hi per mar ke cie. Roz bu do wa ne port -

fo lio pro duk tów jest szan są dla na szej bran ży.

Kry zys eko no micz ny i roz wój tech no lo gicz ny spra -

wi ły, że fir my, któ re tra dy cyj nie zaj mo wa ły się sprze -

da żą tech no lo gii biu ro wych, od no to wa ły zna czą ce

spad ki. Je śli chcą prze trwać na ryn ku, a zwłasz cza

je śli chcą się roz wi jać, ich wła ści cie le mu szą pod jąć

zde cy do wa ne dzia ła nia. W obec nej sy tu acji nie któ -

rzy za in te re so wa ni są sprze da żą firm. Te mat sprze -

da ży i suk ce sji do tych czas nie był zbyt czę sto

po dej mo wa ny na spo tka niach bran żo wych, a wie lu

przed się bior ców in te re su je się ty mi za gad nie nia mi.

Dla te go te ma ty ka, któ rą chce my uczy nić przed -

mio tem kon fe ren cji oraz dys ku sji na Fo rum, oscy -

lu je wo kół za gad nień do ty czą cych roz wo ju

na sze go sek to ra i prób od po wie dzi na py ta nie,

w ja kim kie run ku zmie rza bran ża. Bę dzie my chcie li

nie tyl ko za sta no wić się nad tym, jak po kie ro wać

fir mą, aby ca ły czas ją roz wi jać, ale rów nież po roz -

ma wia my o tym, jak przy go to wać ewen tu al nych

suk ce so rów na prze ję cie przed się bior stwa.

Suk ce sja to waż ne, ale i trud ne za gad nie nie.
Na głe prze rzu ce nie od po wie dzial no ści na mło -

dą oso bę, któ ra za zwy czaj nie jest przy go to wa -
na do prze ję cia obo wiąz ków, czę sto ro dzi pro -
ble my.
Suk ce sja nie po le ga wy łącz nie na sa mym prze -

ka za niu fir my, jak się czę sto uwa ża. Waż ne jest

tak że od po wied nie wcze śniej sze przy go to wa nie

na stęp cy, tak aby był on za in te re so wa ny prze ję -

ciem, chciał zaj mo wać się przed się bior stwem

i był zmo ty wo wa ny do osią gnię cia suk ce su

w bran ży.

Z po bież nych ob ser wa cji wy ni ka, że wła ści cie le

zbyt ła two prze ka zu ją fir mę swo im na stęp com,

a w kon se kwen cji tra cą nad nią kon tro lę. W przy -

pad ku nie po wo dze nia suk ce so ra szyb ko na stę -

pu je etap fe ed bac ku by łych wła ści cie li, czę sto już

se nio rów, któ rzy pró bu jąc ra to wać sy tu ację, wra -

ca ją do za rzą dza nia przed się bior stwem. 

Wła ści cie le se nio rzy nie są przy go to wa ni me ry -

to rycz nie do prze ka za nia przed się bior stwa, po -

nie waż nikt wcze śniej ich te go nie na uczył.

Wła ści wy pro ces wpro wa dza nia na stęp cy w ar -

ka na przed się bior stwa na świe cie trwa za zwy czaj

3–5 lat, a w Pol sce kró cej niż rok. Tym cza sem po -

win no to wy glą dać ina czej: nie na le ży na gle od -

ci nać pę po wi ny, ale trze ba pra co wać z na stęp cą

przez dłuż szy czas, suk ce syw nie wpro wa dza jąc

go w taj ni ki za rzą dza nia fir mą. 

W cza sie dwu dnio we go spo tka nia bran ży po ru -
szo ne zo sta ną rów nież in ne za gad nie nia. Ja ka
te ma ty ka bę dzie do mi no wa ła w wy stą pie niach
pre le gen tów i ko go za pro si li Pań stwo do współ -
pra cy?
Pierw sze go dnia, w pią tek 16 paź dzier ni ka, chce -

my po ka zać per spek ty wy roz wo ju bran ży oraz

wska zać stra te gie po stę po wa nia wo bec ak tu al -

ne go spad ku sprze da ży w tra dy cyj nych ka te go -

riach. Za pla no wa li śmy pięć te ma tów. Bę dą to:

• „Ama zon – za gro że nia i szan se roz wo ju sprze -

da ży w Pol sce”,

• „Per spek ty wy roz wo ju bran ży – gdzie i jak przy

spad ku sprze da ży w tra dy cyj nych ka te go riach

pro duk tów”,

WYWIAD

Jaka przyszłość czeka
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• „Prze tar gi pu blicz ne i sprze daż do jed no stek

pań stwo wych w świe tle pro po no wa nych zmian

w usta wie (UZP) i po li ty ce otwar cia ryn ków UE”,

• „Roz wój bran ży na ryn kach eu ro pej skich”,

• „No we Tren dy w sprze da ży”.

Dru gie go dnia, w so bo tę (17.10.2015) po dej mie my

za gad nie nia zwią za ne z eko no mią pro wa dze nia

przed się bior stwa, wyj ściem z biz ne su i sprze da żą

fir my oraz al ter na tyw ny mi dro ga mi roz wo ju po -

przez prze ję cia. Po ru szy my rów nież za gad nie nia

zwią za ne z me to da mi wy ce ny przed się biorstw.

Swo ją wie dzą w tym za kre sie po dzie li się z na mi

Pan Da riusz Bed nar ski.
Do udzia łu w kon fe ren cji za pro sze ni są przed sta -

wi cie le kadr za rzą dza ją cych, de cy den ci i wła ści cie -

le firm. Wśród go ści ho no ro wych znaj dą się m.in.

przed sta wi cie le Urzę du Za mó wień Pu blicz nych,

Kra jo wej Izby Go spo dar czej oraz przed sta wi cie le

Urzę dów Cen tral nych. Go ściem spe cjal nym bę dzie

eu ro po seł i by ły mi ni ster cy fry za cji Mi chał Bo ni.

Spi ke ra mi bę dą wy bit ni spe cja li ści w swo ich dzie -

dzi nach z kra ju i z za gra ni cy. Spo tka nie w dru gim

dniu po pro wa dzi szef fir my do rad czej zaj mu ją cej

się fu zja mi i prze ję cia mi przed się biorstw. 

Waż nym ele men tem tar gów bran żo wych jest
kon kurs dla wy staw ców. Ja ką na gro dę Pań stwo
przy zna ją w tym ro ku?
Kon kurs skie ro wa ny jest do wszyst kich wy staw -

ców bran żo wych XI Fo rum IPBBS. W kon kur sie

przy zna wa ne bę dą na gro dy Me eting Pre mie ra

2015 za naj lep szy pro dukt, któ ry znaj du je się na

ryn ku mak sy mal nie 12 mie się cy.

Na gro dy bę dą przy zna wa ne w trzech ka te go riach:

• In no wa cyj ność 
• Wzor nic two 
• Po ten cjał sprze da ży
Wy staw cy zgła sza ją pro duk ty speł nia ją ce po wyż -

sze kry te ria, nad sy ła jąc zgło sze nia za wie ra ją ce

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.

Za chę ca my do za po zna nia się z re gu la mi nem

dostęp nym na stro nie www.fo rum.ipbbs.org.pl

i nad sy ła nia for mu la rzy kon kur so wych! 

Zwy cięz cy otrzy ma ją: 

1) sta tu et kę, 

2) 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

Meeting Pre mie ra 2015”, 

3) po moc w pro mo cji pro duk tu.

Zgło sze nia na le ży prze sy łać na ad res fo -

rum@ipbbs.org.pl wpi su jąc w ty tu le ma ila – Kon -

kurs Me eting Pre mie ra. Ter min nad sy ła nia

zgło szeń upły wa 30 wrze śnia 2015 r. No mi no wa -

ne pro duk ty zo sta ną wy eks po no wa ne pierw sze go

dnia Fo rum, a ogło sze nie zwy cięz ców oraz wrę -

cze nie na gród na stą pi pod czas wie czor ne go ban -

kie tu XI Fo rum IPBBS w dniu 16.10.2015r.

Za pra sza my ser decz nie!

Zmie nio na for mu ła XI Fo rum po zwa la tak że na
in ne dzia ła nia. oprócz kon fe ren cji od bę dą się
tar gi bran żo we, za pla no wa no też Wal ne Zgro -
ma dze nie człon ków Izby.
Kon fe ren cja i Tar gi bę dą się od by wa ły rów no le gle,

a dru gie go dnia po po łu dniu za pla no wa li śmy Wal -

ne Zgro ma dze nie Człon ków Izby. 

Na Tar gi przy go to wa li śmy ok. 30 sta no wisk eks -

po zy cyj nych o po wierzch ni ok. 4- 6 m² każ de. Go -

ście i uczest ni cy XI Fo rum IPBBS, bę dą mo gli

za po znać się z pre zen to wa ny mi, wy se lek cjo no wa -

ny mi pro duk ta mi o du żym po ten cja le sprze da ży

lub cha rak te ry zu ją cy mi się in ny mi, szcze gól ny mi

ce cha mi, ta ki mi jak in no wa cyj ność i no wo cze -

sność oraz ory gi nal ne wzor nic two.

Za chę ca my fir my do nie li mi to wa nej dys try bu cji za -

pro szeń upraw nia ją cych do od wie dze nia czę ści Tar -

go wej w dniach: 16.10.15 (09:00-18:00) oraz 17.10.15

(09:00-12:00). Wej ście na Tar gi jest bez płat ne!

Wszyst kich za in te re so wa nych za pra sza my
do odwie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej
http://www.fo rum.ipbbs.org.pl

Szcze gól ne za pro sze nie kie ru je my do Człon ków

Izby, dla któ rych przy go to wa li śmy pa kie ty w ce -

nach spe cjal nych. Ofe ru je my sto isko tar go we, wej -

ściów ki dla wy staw ców oraz za pro szo nych przez

nich go ści, moż li wość uczest nic twa w kon fe ren -

cjach i spo tka niach. Pierw sze go dnia za pla no wa -

li śmy prze rwę ka wo wą i lunch, dru gie go dnia,

z ra cji wcze śniej sze go za koń cze nia tar gów, za pra -

sza my na prze rwę ka wo wą. Dla go ści spo za War -

sza wy wy ne go cjo wa li śmy niż sze staw ki za noc le gi

(płat ne od dziel nie).

Wstęp na kon fe ren cję i Tar gi jest bez płat ny, ale ze

wzglę du na ogra ni czo ną licz bę miejsc, ko niecz na

jest re je stra cja. Wszyst kich za in te re so wa nych pro -

si my o wy peł nie nie for mu la rza na stro nie www.fo -

rum.ipbbs.org.pl lub o kon takt z biu rem IPBBS:

fo rum@ipbbs.org.pl.
Ser decz nie za pra sza my!

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła Jo lan ta To kar czyk

Da riusz Bed nar ski
Part ner za rzą dza ją cy w Grant Thorn -

ton, fir mie au dy tor sko -do rad czej dzia -

ła ją cej w Pol sce od 23 lat, wcho dzą cej

skład glo bal nej sie ci Grant Thorn ton In -

ter na tio nal, jed nej z naj więk szych na

świe cie te go ty pu or ga ni za cji, obec nej

w 130 kra jach świa ta.

Da riusz Bed nar ski 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

w Grant Thorn ton rów nież 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.

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.

Do tematów poruszanych podczas
Forum oraz prezentacji prelegentów
powrócimy w kolejnym wydaniu
„Papierniczego Świata”.
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