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Szanowni Państwo, 

W ubiegłym roku zainicjowaliśmy cykl śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Kolejny termin to: 

Śniadanie doradcze 

12 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 10:30 - 12.00 
 

 
 

 

 
PrintPack - to innowacyjny system obsługi zleceń poligraficznych dedykowany dla branży budowlanej.  
PrintPack = szybka i transparentna wycena, kontrola kosztów i monitoring zlecenia.  
 
Agenda spotkania: 
 

1. Omówienie specyfiki zamówień poligraficznych w branży budowlanej – analiza ekstremalnych 
przypadków.  

2.  Kluczowe elementy wpływające na wydatki firm wykonawczych ponoszone w związku z 
zamówieniami na usługi poligraficzne. 

3. PrintPack – innowacyjne rozwiązanie służące optymalizacji kosztów przy zachowaniu wysokich 
standardów (wycena online, kontrola wydatków online, monitoring zleceń online, historia 
zleceń online) 

4. PrintPack w praktyce. Prezentacja online funkcjonowania systemu. 

 
Do udziału w śniadaniu i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: dyrektorów finansowych, 
dyrektorów działów sprzedaży, głównych księgowych, pracowników działów controlingu i zakupów, 
kierowników kontraktów… 

 
Prelegentami są:  

• Rafał Bałdys – Rembowski – v-ce prezes PZPB – wprowadzenie 

• Marcin Jaszczerski – partner GRASP24 – prezentacja systemu 
 
Zgłoszenie udziału: 

• Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz 
adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest 
rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.  

• Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji 
decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.  

• Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820 

 

Zapraszamy do naszej siedziby: Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
Ul. Kaliska 23, lok U4, 02-316 Warszawa 

PrintPack – innowacyjny system druku i powielania  
dokumentacji budowlanej. 
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O Prelegentach 

 

Rafał Bałdys-Rembowski –  

V-ce Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa 

Posiada 18-letnie doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych we wszystkich fazach wdrożenia projektu i po każdej 

stronie procesu. W 2011 roku współtworzył powołanie Związku 

Pracodawców Branży Usług Inżynierskich, od 2013 roku członek zarządu 

Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Autor opinii aktów 

prawnych, analiz i raportów w obszarze budownictwa. Współautor idei i 

projektu Narodowego Forum Kontraktowego. Członek Rady Ekspertów 

przy Ministrze Infrastruktury. 

 

 

 

Marcin Jaszczerski – Partner w Grasp24.pl 

Od 1999 roku współpracuje z architektami, biurami konstrukcyjnymi i 

Głównymi Wykonawcami, specjalizując się w optymalizacji kosztów 

druku i centralizacji usług reprograficznych. Partner w GRASP24, 

współtwórca systemu PrintPack do optymalizacji kosztów druku dla 

sektora budowlanego. 
 

 

 


