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KOMUNIKAT 
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

w dniu 07 lipca 2021 r.  
 

W dniu 07 lipca 2021 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła siódme w tym roku posiedzenie, za pośrednictwem 
wideokonferencji na platformie ZOOM. 
 
Najważniejsze sprawy wynikające z porządku obrad: 

 informacja nt. bieżącej realizacji budżetu PIPT na 2021   

Rada zapoznała się z aktualną sytuacją finansową PIPT oraz omówiła stan należności za 2020 r. i przeterminowanych. Biura, Zarząd 
oraz wskazani w konkretnych przypadkach członkowie Rady PIPT podejmują działania w kierunku ich ściągnięcia. Co kwartał ogólne 
wyniki finansowe PIPT są dostępne w Strefie Członkowskiej.   
 

 podjęcie uchwały Rady nr 26/2021 w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały najbliższego walnego zgromadzenia PIPT w 
przedmiocie przystąpienia PIPT do Federacji Przedsiębiorców Polskich, o treści:  

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje projekt uchwały najbliższego walnego zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego w przedmiocie przystąpienia PIPT do Federacji Przedsiębiorców Polskich, o treści:   

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego uchwala co następuje: 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie przystąpienia Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego do Federacji Przedsiębiorców Polskich. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
Uchwała Rady wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” 
 

 dyskusja nt. ewentualnego lockdown’u w związku z kolejną falą epidemii koronawirusa, wypracowanie postulatów  

i stanowiska Rady PIPT wobec Rządu w takiej sytuacji 

Na koniec lipca br. planowane jest spotkanie Rządu z przedsiębiorcami dotyczące ustalenia strategii na wypadek 4 fali epidemii 
Covid -19 oraz ewentualnego lockdownu. Do tego czasu PIPT, we współpracy z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, powinna 
wypracować wspólne stanowisko dotyczące pomocy branży targowej, które będzie przedstawione stronie rządowej. Oficjalne 
stanowiska PIPT w RPSiW mają być każdorazowo konsultowane z Członkami Rady PIPT. 
 
Członkowie Rady poruszyli temat wpływu stanu szczepień w Polsce na organizację targów. w propagowaniu szczepień pomocne 
mogą być rozmowy z Kardynałem Kazimierzem Nyczem, oraz list – apel do o. Tadeusza Rydzyka (Radio Maryja) . 

 
Prezes Rady PIPT Tomasz Kobierski (Międzynarodowe Targi Poznańskie) poinformował, że Grupa MTP być może będzie realizować 
akcję we współpracy z Ministerstwem Zdrowia – uczestnicy Poznań Game Arena mogliby wchodzić bezpłatnie na imprezę, pod 
warunkiem okazania certyfikatu zaszczepienia się przeciwko Covid-19. Wiceprezes Rady Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie) 
zaproponowała, aby rozszerzyć akcję na wszystkich organizatorów targów zrzeszonych w PIPT. Zarząd PIPT prześle Członkom PIPT 
informację o akcji mającej na celu propagowanie szczepień, a następnie poinformuje stronę rządową o projekcie (Ministerstwo 
Zdrowia, wicepremier Jarosław Gowin, szef KPRM Michał Dworczyk.  
 
Członkowie Rady PIPT, Paweł Montewka i Krzysztof Szofer zgłosili pomysł, aby we współpracy z senatorami RP Michałem Kamińskim  
i Krzysztofem Kwiatkowskim zorganizować konferencję dla parlamentarzystów mającą na celu pokazanie obecnej, bardzo trudnej 
sytuacji branży targowej. Tomasz Kobierski poprosił Pawła Montewkę i Krzysztofa Szofera, we współpracy z biurem PIPT,   
o koordynację z ramienia PIPT oraz Komitetu Obrony Branży Targowej zorganizowania konferencji dla parlamentarzystów. 
 
Paweł Montewka poinformował o swojej rozmowie z prezes Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie ewentualnego utworzenia 
funduszu gwarancyjnego dla branży targowej (na kształt funduszu gwarancyjnego funkcjonującego w turystyce) – wstępne 
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stanowisko prezes BGK będzie przesłane w przeciągu najbliższego tygodnia. Tomasz Kobierski poprosił Pawła Orłowskiego o 
koordynację projektu.  
 
Członek Rady PIPT Agnieszka Strzelczy-Walczak zaoferowała, że przekaże Izbie informacje dotyczące zasad wejścia i weryfikacji 
osób zaszczepionych podczas targów Caravans Salon w Duesseldorfie, co może być pomocne dla polskich organizatorów targów.  

 

 omówienie propozycji zespołu prawnego PIPT odnośnie identyfikacji osób zaszczepionych na targach w kontekście RODO 

Członkowie Rady omówili aktualne przepisy oraz wyniki pracy Zespołu Prawnego PIPT odnośnie identyfikacji osób zaszczepionych 
na targach w kontekście przepisów RODO. Stwierdzono, że potrzebna jest unifikacja przepisów we wszystkich ośrodkach 
targowych. W tym celu niezbędne jest kolejne spotkanie zespołu prawnego PIPT.  
 

 informacja Zarządu o nowych zespołach roboczych działających w PIPT 

Prezes zarządu Beata Kozyra poinformowała Radę o nowopowstałych zespołach roboczych: Zespół ds. Pracy na targach oraz Zespół 
Izba 4.0. Ustalono, że Rada będzie każdorazowo otrzymywać notatki ze spotkań zespołów roboczych. W przypadku, gdy Członkowie 
będą chcieli założyć nowy zespół, Rada prosi, aby skonsultować z nią jego cele i założenia. Prezes Tomasz Kobierski zaproponował, 
aby na posiedzenia Rady wprowadzić stały punkt dotyczący pracy zespołów roboczych PIPT z udziałem przedstawicieli zespołów, 
którzy referowaliby aktualny stan prac zespołów.  
 

 współpraca z Kancelarią Prawną Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych s.p.  

Rada zapoznała się z informacją prezes zarządu B. Kozyry na temat współpracy z Kancelarią Prawną Zieliński Chęciński Partnerzy 
Kancelaria Radców Prawnych. Rada, po dyskusji, poprosiła zestawienie ilości godzin pracy Kancelarii w podziale na: prace na rzecz 
organów Izby,  prace Komisji Statutowej oraz inne . Po otrzymaniu informacji Rada zajmie stanowisko odnośnie dalszej współpracy.   
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