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KOMUNIKAT  
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

w dniu 24 czerwca 2020 r. w Poznaniu 
 
 
W dniu 24 czerwca br. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła posiedzenie pod przewodnictwem Prezes Rady 
PIPT Leny Bretes – Dorożały (prezes zarządu World Trade Center Poznań).     
 
Posiedzenie odbyło się zaraz po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT, podczas którego skład 
Rady Izby został uzupełniony o 2 nowych członków Rady (zarekomendowanych przez sekcję branżową organizatorów 
targów i operatorów obiektów targowych - zgodnie z §18 ust. 4 Statutu PIPT): Tomasza Kobierskiego, prezesa zarządu 
Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. oraz Pawła Orłowskiego, wiceprezesa zarządu Międzynarodowych 
Targów Gdańskich S.A. Tym samym od dziś Rada PIPT liczy 9 członków. 
 
Podczas posiedzenia Rady podjęła następujące decyzje: 

1. W związku z uzupełnieniem składu Rady PIPT do 9 osób, Lena Bretes – Dorożała złożyła oświadczenie o 
rezygnacji z funkcji prezesa Rady PIPT z dniem 25 czerwca br. (oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu) i poprosiła członków Rady o wybór nowego prezesa Rady PIPT.  
 
Lena Bretes – Dorożała zgłosiła kandydaturę Tomasza Kobierskiego na tę funkcję. Tomasz Kobierski podziękował 
za zaufanie i wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.  
 
Uczestniczący osobiście w posiedzeniu członkowie Rady w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 30/2020 o 
treści:  „Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru p. Tomasza 
Kobierskiego na funkcję prezesa Rady PIPT do końca kadencji 2019 - 2023. Pozostały skład Prezydium Rady PIPT 
do końca kadencji 2019-2023 pozostaje bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2020 r.”  

 
2. Ponadto, w związku z odejściem w maju br. ze składu Rady Prezesa Rady Przemysława Trawy, Rada PIPT podjęła 

uchwałę nr 31/2020 mocą której ustanowiła swojego nowego przedstawiciela PIPT w Krajowej Izbie 
Gospodarczej:  
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego dokonuje wyboru Tomasza Kobierskiego, prezesa Rady PIPT, na 
przedstawiciela PIPT w Krajowej Izbie Gospodarczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2020 r.” 

 
3. W z pozytywną oceną pracy Beaty Kozyry na stanowisku prezesa zarządu PIPT w okresie od 01 lipca 2020 r. do 

30 czerwca 2020 r., Rada postanowiła kontynuować współpracę z p. Kozyrą, a tym samym powołać ją do Zarządu 
PIPT na stanowisko prezesa zarządu PIPT na okres od 01 lipca br. do 30 czerwca 2023 r.  
 
Rada podjęła uchwałę nr 32/2020 o treści: „Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego powołuje p. Beatę Kozyrę 
do Zarządu PIPT na stanowisko prezesa zarządu PIPT na okres od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.” 

  
4. W ‘wolnych głosach i wnioskach Rada PIPT poruszyła tematykę zgłoszonych podczas Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia PIPT w tym samym dniu propozycji zmian Statutu oraz powołania grupy roboczej / komisji, która 
zajmie się analizą przedstawionych propozycji i przygotowaniem projektu zmian celem przedłożenia walnemu 
zgromadzeniu PIPT. Do komisji tej już zgłosiły się osoby chętne do pracy. Na następnym posiedzeniu Rada 
podejmie stosowną uchwałę.  
 
 
Poznań, 25 czerwca 2020 r.  


