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KOMUNIKAT 
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

w dniu 07 kwietnia 2021 r. w Poznaniu o godz. 09.00., w formule hybrydowej  
(w siedzibie PIPT, ul. Bukowska 12; budynek WTC Poznań i za pośrednictwem wideokonferencji) 

 
W dniu 7 kwietnia 2021 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła czwarte w tym roku posiedzenie, w formule hybrydowej 
- w siedzibie PIPT w Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji na platformie ZOOM, według następującego porządku obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności 

2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia 

3. Podjęcie uchwały Rady nr 12/2021 w przedmiocie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady PIPT w dniach 22 i 24 marca 2021r. 

4. Podjęcie uchwały Rady nr 13/2021 w przedmiocie uchylenia Uchwały Rady PIPT nr 11/2021 z dnia 24 marca 2021 r.  

5. Podjęcie uchwały Rady nr 14/2021 w przedmiocie uchylenia uchwały Rady 55/2020 z dnia 24-27 listopada 2020 r.  

6. Podjęcie uchwały Rady nr 15/2021 w przedmiocie uzupełnienia projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 26 kwietnia 2021 r. przyjętego Uchwałą Rady PIPT nr 10/2021 z dnia 
24 marca 2021 r.,  o punkt nr 14 „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu liczebnego Rady PIPT do końca kadencji 2019-
2023”  

7. Sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem NWZ w dniu 26.04.2021 r. w trybie hybrydowym z wykorzystaniem 
narzędzi komunikacji na odległość 

8. Ustalenie dotyczące NWZ w dniu 26.04.2021 r., m.in.: propozycje kandydatów na Przewodniczącego NWZ, wyznaczenie osoby, 
która będzie referować zmiany dokonane w Statucie oraz osoby, która przedstawi sprawozdanie Rady za 2020 r.  

9. Promocja targów, m.in.: zakres promocji, od kiedy, osoby zaangażowane w promocję fundusze na promocje 

10. Informacja o obsłudze prawnej kancelarii ZCPLegal Członka PIPT 

11. Wolne głosy i wnioski   

12. Ustalenie daty i miejsca następnego posiedzenia Rady PIPT 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Najważniejsze ustalenia i decyzje Rady wynikające z porządku obrad – 22 marca 2021 r.  

❖ Rada podjęła uchwałę nr 12/2021:  
 
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady PIPT w dniu 22  

i 24.03.2021. r.”  

 
❖ Rada podjęła uchwałę nr 13/2021:  

„Na mocy § 32 punkt 12 Statutu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Rada PIPT podejmuje uchwałę w przedmiocie: 
1. uchylenia Uchwały Rady PIPT nr 11/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji określającej warunki 

techniczne przeprowadzenia oraz zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu 

Targowego w dniu 26 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”; 

2. przyjęcia uaktualnionej „Instrukcji określającej warunki techniczne przeprowadzenia oraz zasady uczestnictwa  

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 26 kwietnia 2021 r. przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  
 

❖ Rada podjęła uchwałę nr 14/202: 
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„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę o uchyleniu Uchwały Rady PIPT nr 55/2020 z dnia 24-27 listopada 2020 
r.  dotyczącej przyjęcia projektu uchwały najbliższego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w przedmiocie 
przystąpienia Polskiej Izby Przemysłu Targowego do Federacji Przedsiębiorców Polskich.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  
 

❖ Rada podjęła uchwałę nr 15/2021: 

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie uzupełnienia projektu porządku obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00.  
w Poznaniu [NWZ PIPT], w siedzibie PIPT / WTC Poznań, ul. Bukowska 12 (Sala Konferencyjna), z możliwością uczestnictwa w NWZ 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przyjętego Uchwałą Rady PIPT nr 10/2021 z dnia 24 marca 2021 r.,   
o punkt nr 14 „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu liczebnego Rady PIPT do końca kadencji 2019-2023” oraz  
w przedmiocie zamiany kolejności punktów 4. i 5. stanowiąc, iż porządek obrad NWZ PIPT w dniu 26 kwietnia 2021 r. zawiera 
następujące punkty: 

1. Powitanie uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) 
2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
3. Wybór Przewodniczącego NWZ i wyznaczenie Sekretarza NWZ 
4. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w NWZ za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej 
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i zdolności do podejmowania uchwał 
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad NWZ 
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej NWZ 
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia obniżki do 0 zł opłat za usługi promocyjne świadczone przez PIPT na rzecz 

Członków w II, III i IV kwartale roku 2020 oraz w I kwartale 2021 r. 
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przeznaczenia środków z funduszy celowych utworzonych na mocy uchwał 

walnych zgromadzeń PIPT: uchwały nr 09/WZ/2018 z 18.05.2018 r., uchwały nr 09/WZ/2019 z 10.05.2019 r.  i uchwały nr 
05/NWZ/2019 z 06.12.2019 r. 

10. Prezentacja prowizorium budżetu na rok obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz projektu programu 
działania PIPT na 2021 rok  

11. Dyskusja  
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r.  
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Działania PIPT na 2021 r.  
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu liczebnego Rady PIPT do końca kadencji 2019-2023 
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru uzupełniającego do składu Rady PIPT do końca kadencji 2019-2023 
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej PIPT do końca kadencji 2019-2023 
17. Omówienie „Projektu zmian Statutu PIPT wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT”, przyjętego uchwałą Rady 

nr 03/2021  
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu PIPT  
19.  Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego Statutu PIPT 
20. Omówienie „Projektu zmian Regulaminu Obrad WZ PIPT” w związku ze zmianami Statutu PIPT  
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Obrad WZ PIPT 
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Obrad WZ PIPT 
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania Tytułu Honorowego Członka PIPT p. Zygmuntowi Kosmali  
24. Wolne głosy i wnioski 
25. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Niniejsza Uchwała Rady PIPT wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 
 

❖ Omówienie spraw związanych z organizacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 26 kwietnia 2021 r.  
 
Ustalenia: 
- na Przewodniczącego NWZ Rada proponuje członka Rady – p. Lenę Bretes-Dorożała, 
- projekt zmian Statutu PIPT zreferuje Paweł Orłowski, przewodniczący Komisji ds. zmian Statutu, ze wsparciem mec. Tomasza 
  Nowaka, autora projektu zmian zgodnie z ustaleniami Komisji oraz mec. Emilii Bartkowiak (kancelaria prawna ZCP Legal)  
- na funkcję Sekretarza NWZ Rada proponuje Marzennę Łukaszewicz (dyrektora Biura PIPT), pod warunkiem powrotu do zdrowia, 
  w innym przypadku, Rada poprosi inną osobę o pełnienie tej funkcji,  
- prowizorium budżetowe i program działania na 2021 r. przedstawi prezes zarządu Beata Kozyra. 

❖ Dyskusja na temat działań promujących ideę targów i powrót targów 
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▪ Tomasz Kobierski: MTP startuje już w kwietniu z intensywną promocją swoich targów, które prawdopodobnie ruszą od 
września 2021 r. 
 

▪ Krzysztof Szofer: Komitet Obrony Branży Targowej (KOBT) od połowy kwietnia będzie organizował debatę online na temat 
oddziaływania targów na tkankę społeczną dużych miast targowych; na potrzeby debaty zostanie nakręcony clip promujący 
targi, pokazywany w sieci, z udziałem wystawców, zwłaszcza więksi oraz stowarzyszenia będą wypowiadały się na temat 
tego, jak ważne są targi i, że czekają aż targi będą mogły się odbywać. Krzysztof Szofer zaprosił wszystkich Członków Rady 
do współpracy przy tworzeniu i dystrybucji clipu;  
 

▪ Paweł Babij: byłoby niekorzystne, gdyby były dwa oddzielne źródła promocji powrotu na targi -KOBT i PIPT; ponadto 
wypowiedział się nt.  Krajowego Planu Odbudowy KPO i wkomponowania w dokumencie KPO „targów”, aby uczynić z 
targów jeden z elementów konkurencyjności gospodarki.  
 

▪ Beata Kozyra: konsultacje dotyczące KPO i ewentualnych zmian w dokumencie trwały od lutego do 02.04.2021r.; Izba 
kilkukrotnie przesyłała zarówno do wszystkich Członków prośbę o uwagi do dokumentu jak i propozycje zmian 
przygotowane przez Izbę. 01.04.2021 Izba przesłała propozycje wszystkich zmian do dokumentu KPO do Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem stosownego formularza na stronie www Ministerstwa. Z dniem 
02.04.2021 konsultacje zostały zakończone.    
 

▪ Tomasz Kobierski: w uzupełnieniu ww. wypowiedzi dodał, że pomimo tego, iż konsultacje społeczne są zakończone, rząd 
nadal pracuje nad dokumentem KPO – obecnie nanosi poprawki przez wysłaniem do Komisji Europejskiej i warto nawiązać 
dialog z rządem w zakresie ewentualnych dalszych zmian w dokumencie. Można to zrobić np. poprzez Polską Organizację 
Turystyczną, która ma obecnie za zadanie napisać strategię odnowy turystyki biznesowej polski. W obecnych dyskusjach w 
POT są poruszane tematy dotyczące również targów. Mamy dobry kontakt z prezesem lokalnej organizacji turystycznej w 
Poznaniu Panem Janem Mazurczakiem, który zasiada w Radzie POT. Prezes Kobierski zaproponował, aby Pani Lena Bretes 
zaprosiła Pana Mazurczaka na kolejne posiedzenie Rady.  
 

▪ Andrzej Mochoń: podzielił się nieoficjalną informacją dotyczącą przekształcania szpitali w obiektach targowych na centrum 
rehabilitacji ozdrowieńców. Jeśli informacja się potwierdzi to oznaczać będzie, że obiekty targowe będą całkowicie lub 
częściowo wykluczone z działań targowych. W związku z tym Andrzej Mochoń zasugerował, aby zadać oficjalne pytanie 
Ministrowi Zdrowia co dalej ze szpitalami. Prezes Kobierski zasugerował, aby Izba przygotowała stosowne pismo do MR. 
Dodał, że w sytuacji, kiedy rzeczywiście  umowy z obiektami targowymi na utrzymanie szpitali będą przedłużane lub obiekty 
zostaną przekształcone w centra rehabilitacyjne, co uniemożliwi organizację targów, a branża targowa zostanie 
odmrożona, wówczas trzeba będzie rozpocząć działania w sprawie odszkodowań z tytułu utraconych korzyści.  
 

▪ Paweł Orłowski: nawiązał do propozycji KOBT odnoście clipu promocyjnego sugerując, że jeśli wspomniany clip maiłaby 
jakość telewizyjną, to może warto oszacować koszt kampanii w mediach i ewentualnie zastanowić się nad zrzutką funduszy. 
Prezes Kobierski zasugerował , aby Izba sprawdziła np. w domach/ agencjach mediowych – ile może kosztować akcja 
medialna w TV, jakie mogą być preferencyjne stawki na akcje związane z ratowaniem branży targowej np. w TVN. Krzysztof 
Szofer w tym kontekście zaproponował, żeby zapytać media o ewentualne koszty kampanii społecznej i zadeklarował 
kontakt KOBT z telewizją i sprawdzenie możliwości współpracy.   
 

▪ Grażyna Grabowska: podkreśliła, że niezależnie od wyników wcześniejszych pism i apeli PIPT skierowanych do rządu, należy 
nadal wysyłać kolejne prośby i zapytania. Nie można zaprzestać takich działań, aby nikt nie pomyślał, że branży targowej 
na niczym już nie zależy. Skomentowała również wypowiedź dotyczącą dwóch różnych źródeł kampanii informacyjnej o 
targach podkreślając, iż należy wykorzystać oba źródła zarówno PIPT jak i KOBT i możliwości, jakie stwarzają. Wszystkie 
tego typu działania powinny iść jedną dużą falą, co zwiększa zasięg kampanii. Zespół ds. Promocji Targów powinien 
zaproponować i koordynować wspólne działania w tym zakresie, które przedstawi Radzie.  
 

▪ Agnieszka Strzelczyk-Walczak: również zaznaczyła wagę stałych kontaktów z rządem (pism, apeli, spotkań). Odniosła się 
także do działań promocyjnych, które powinny pokazywać głównie co dają targi, jakie dają korzyści.  
 

▪ Beata Kozyra: przypomniała, iż w Izbie działa Zespół ds. Promocji Targów. Wspomniała również o akcji B2B Back to Business 
w ramach której był także prezentowane wypowiedzi wystawców czekających na powrót targów. Zespół ds. Promocji 
Targów ma opracowaną wstępnie strategię promocji na rok 2021 r. Część działań z kampanii 2020 r. zostanie 
powtórzonych, jednak tym razem na wszystkich portalach PIPT i Targi Dają Więcej, FB i Lin. Izba rozważa również, śladem 
zeszłego roku, umieszczenia informacji o nadchodzących wydarzeniach firm Członkowskich. Jednak należałby opracować 
strategię umieszczenia takich informacji, gdyż należy liczyć się z tym, że w momencie, kiedy będzie już wiadomo, że tragi 
ruszają, takich informacji będzie bardzo dużo.  


