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Szanowni Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego!  Koleżanki i Koledzy!   

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 12. Zimowym Zjeździe Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego, który odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2021 r. w Dźwirzynie nad Morzem Bałtyckim – w hotelu 
HAVET Resort & Spa. 
 
12. Zimowy Zjazd PIPT będzie miał niecodzienny charakter, gdyż stanie się okazją dla całego środowiska 
branżowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego do świętowania Jubileuszu 100-lecia istnienia 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tym samym Członkowie PIPT będą uczestnikami jednego  
z wydarzeń wpisanych w kalendarz świętowania Jubileuszu, rozpoczętego 28 maja br., tj. w setną rocznicę 
organizacji I. Targu Poznańskiego w 1921 roku.  
 

 
 
W załączeniu przesyłamy formularz Karty zgłoszeniowej w Zjeździe oraz Program Zjazdu. 
 

 
Drodzy Państwo! Minęły niemal 2 lata od poprzedniego, tj. 11. Zimowego Zjazdu PIPT w Karpaczu. Niestety, z powodu trwającej 
na świecie pandemii COVID-19 i obostrzeń epidemicznych w Polsce, musieliśmy zrezygnować z organizacji dorocznego Zjazdu  
w grudniu 2020 r.  
 
Pandemia COVID-19 trwa nadal. Jak wynika z licznych rozmów z Państwem, wiele osób przebyło chorobę, a także zdecydowana 
większość pracujących w branży targowej przyjęła szczepionkę przeciw COVID-19, dzięki czemu rośnie odporność zbiorowiskowa 
w naszym środowisku biznesowym i spada liczba osób, które nieświadomie przechorowując COVID-19 roznoszą wirusa. 
 
Dlatego po rozważeniu możliwości i szans organizacji konferencji branżowej dla Członków naszej Izby i wysłuchaniu Państwa 
głosów, podjęliśmy się organizacji 12. Zimowego Zjazdu PIPT w dniach 1-3 grudnia 2021 r. Wierzymy, że dojdzie on do skutku  
i przy zachowaniu przez nas wszystkich zasad i zaleceń w zakresie bezpieczeństwa w czasie pandemii będzie bardzo udanym 
wydarzeniem. Tego właśnie Państwu i sobie serdecznie życzymy!  
 

UWAGA!  
W związku z rosnącą liczną zakażeń IV fali pandemii COVID-19 na Zjazd zapraszamy osoby posiadające Unijny Certyfikat Covid do 
pobrania TUTAJ 

 
Ponadto prosimy Państwa o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w hotelu HAVET Resort & Spa  
w związku z pandemią COVID-10: https://www.havethotel.pl/pl/coronavirus  

https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid
https://www.havethotel.pl/pl/coronavirus
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Pięciogwiazdkowy hotel HAVET Resort & Spa położony jest w otoczeniu sosnowego lasu, co pozwala oddychać czystym 
powietrzem, nasyconym jodem i olejkami eterycznymi sosny. Plaża przy Hotelu, utworzona z drobnoziarnistego jasnego piasku 
przechodzi łagodnie w malowniczą wydmę zwaną „słoneczną oazą”. Wydma otoczona nadmorskim lasem sosnowym stanowi 
bezwietrzny zakątek do zabaw i wypoczynku. Zimą, dzięki sięgającym nawet do 26 metrów wysokości wzniesieniom, jest 
prawdziwą gratką dla kochających zjazdy na sankach. Miejscowy morski krajobraz zdobią też prawdziwe pomniki przyrody - okazy 
250-letnich dębów szypułkowych. Hotel otoczony jest przez obszary programu Natura 2000, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 
Nadmorski oraz obszar ochrony ptaków "Wybrzeże Trzebiatowskie". 
 
PIPT zarezerwowała dla Państwa pokoje 1 i 2 osobowe, z możliwością rezerwacji na 1 lub 2 noce w okresie od 01 do 03.12.br.  
 

      

 
Zdjęcie: www.havethotel.pl

 
12. Zimowy Zjazd PIPT w pięciogwiazdkowym hotelu HAVET Hotel Resort & Spa w Dźwirzynie rozpoczniemy tradycyjnie w środę, 
tj. 1 grudnia br. popołudniu. Szczegółowy program Zjazdu w załączeniu.  
 

  
Zdjęcie: www.havethotel.pl 

http://www.havethotel.pl/
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Pierwszym wydarzeniem w programie 12. Zimowego Zjazdu PIPT będzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT – w dniu  
1 grudnia br. w godzinach popołudniowych. Organizacja NWZ PIPT związana jest przede wszystkim z koniecznością podjęcia uchwał 
w zakresie zmian formalnoprawnych w PIPT będących konsekwencją zmian Statutu PIPT uchwalonych wiosną br. oraz innych 
uchwał wynikających z bieżących działań Izby, a będących w kompetencjach walnego zgromadzenia.   
 
Zaproszenie na NWZ PIPT wraz z porządkiem obrad NWZ PIPT otrzymają Państwo w połowie listopada br.  
 
Tego samego dnia - 1 grudnia br. wieczorem Zarząd Grupy MTP zaprasza uczestników 12. ZZ PIPT na uroczystą i wykwintną Kolację 
z okazji Jubileuszu 100-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ucztę przygotuje Pan Maciej Żukowski, Szef Kuchni 
restauracji Magia Lubczyku i jego zespół.   

 

 
Zdjęcie: www.havethotel.pl 
 

 
 
„Cenię sobie przede wszystkim domowe smaki dzieciństwa, 
nieco zapomniane, z nutą regionalnego kunsztu i estetyki. 
Łączę nowoczesne techniki z zapomnianym dziedzictwem 
kulinarnym. Stawiam na produkty od pasjonatów – hodowców 
i rolników, którzy dzielą się z nami nie tylko najwyższej jakości 
wyrobami, ale przede wszystkim pasją, historią  
i doświadczeniem. Na pierwszym miejscu stawiam 
świadomość i dociekliwość kulinarną, staram się zrozumieć  
i docenić każdy produkt, odkryć jego potencjał i wykorzystać do 
stworzenia nowoczesnej odsłony tradycyjnych potraw.” 

 
   Zdjęcia: www.havethotel.pl 
 
 
Czwartek 2 grudnia br. to dzień przepełniony wydarzeniami o charakterze merytorycznym i integracyjnym.  
 
Po śniadaniu proponujemy Państwu poranne zajęcia sportowo – rekreacyjne:  6. Zimowy Bieg PIPT plażą w Dźwirzynie oraz  
1. Morsowanie PIPT – w Morzu Bałtyckim. Mamy nadzieję, że chętnych i odważnych nie zabraknie! Wszakże zajęcia sportowe  

i rekreacyjne na stałe już weszły do programu Zjazdów PIPT!  Pamiętacie jak to było kiedyś?                   
 

      
   zdjęcia: archiwum PIPT  (8. Zimowy Zjazd PIPT w Ciechocinku)  

 
 
 

http://www.havethotel.pl/
http://www.havethotel.pl/
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2 grudnia 2021 r. o godzinie 11.00. rozpocznie się Konferencja Branżowa PIPT. W programie wystąpienia Pana Wojciecha 
Ławniczaka, Eksperta w dziedzinie future thinking oraz innowacyjnych modeli biznesowych oraz Pana Przemysława Pruszynskiego, 
znanego już Państwu eksperta podatkowego Konfederacji Pracodawców Lewiatan, na temat zmian nadchodzących w przepisach 
podatkowych (Polski Ład). Zaplanowaliśmy także dyskusje na temat wyzwań stojących przed branżą targową w Polsce i na świecie, 
wyzwań dla Polskiej Izby Przemysłu Targowego i jej Członków, moderowane przez profesjonalistów branży targowej w Polsce Pana 
Tomasza Kobierskiego (MTP), Pana Andrzeja Mochonia (Targi Kielce), Pana Pawła Orłowskiego (MTG), Panią Ewę Woch (Targi  
w Karkowie), Pana Filipa Bittnera (MTP), Pana Krzysztofa Szofera (Abyss), Pana Artura Pawelca (Antares), Pana Pawła Montewkę 
(MONTEXPO) i Pana Zbigniewa Józefioka (MTP). 
 

    
  zdjęcia: archiwum PIPT (11. Zimay Zjazd PIPT w Karpaczu) 

 
Również w czwratek w godzinach popołudniowych odbędą się spotkania Sekcji Branżowych i zespołów roboczych PIPT. Wieczorem 
zaś swoje specjały zaoferuje Państwu restauracja Magia Lubczyku (konsumpcja w zakresie własnym), my zaś zapraszamy na 
wieczór integracyjny, odrobinę rozrywki i lekcję „Dyplomacji półżartem … a może całkiem serio”, ktorą poprowadzi Pan Andrzej 
Byrt - były prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich i Polskiej Izby Przemysłu Targowego, były Ambasador RP  
w Francji i Monako, wcześniej także Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec.  
 
W piątek 3 grudnia br. zakończymy 12. Zimowy Zjazd PIPT wycieczką. Uczestnikom 12. Zimowego Zjazdu zaproponujemy  
nadmorski spacer i podziwianie ruchomych wydm, plaży, portu morskiego i portu rybackiego.  
 

    
   
zdjęcia: www.dzwirzyno.pl  
 

Dźwirzyno położone jest 13 kilometrów od Kołobrzegu, między brzegiem Bałtyku, a jeziorem Resko Przymorskie, nad cieśniną 
łączącą te wody - zwaną Kanałem Resko. Dźwirzyno znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu i jednego z najczystszych 
morskich kąpielisk. Szeroka plaża - utworzona z drobniutkich, czystych i jasnych ziarenek piasku przechodzi w kierunku lądu  
w wysoki wał wydmowy, dochodzący do 16 m n.p.m. Wydmy porośnięte lasem sosnowym stanowią atrakcyjny element 
miejscowego krajobrazu. Miejscowość położona jest wzdłuż jednej, głównej ulicy Wyzwolenia. Warto zatrzymać się na niej dłużej, 
chociażby dla rosnących tu szesnastu ponad 250-letnich dębów szypułkowych. Dźwirzyno ma nowoczesny port, przystań 
windsurfingową i jachtową.  

http://www.dzwirzyno.pl/
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Jak podają źródła historyczne, nazwa miejscowości – Dwirin, pojawiła się po raz pierwszy w źródłach pisanych już w 1270 r. jako 
własność ziemska klasztoru w Białobokach (koło Trzebiatowa). W 1417 r. po raz ostatni pojawiła się ta nazwa, a miasto Kołobrzeg 
przejmuje osadę od klasztoru z Białoboków. Współczesna nazwa miejscowości została ustalona po wojnie nawiązując do pierwszej 
osady, czyli do Dwirin wywodzącej się od słowiańskiego słowa „dźwirze”, co oznaczało wrota, drzwi.  
Przez wieki mieszkańcy wsi żyli cicho i skromnie. W 1780 r. było tu 26 domów mieszkalnych w których mieszkało 156 ludzi.    
W połowie XIX w. nastąpił znaczny rozwój, było już 198 mieszkańców 29 domów mieszkalnych i 21 budynków gospodarczych oraz 
szkoła. Zadziwiający jest fakt, że w 1871 roku 90% mieszkańców powyżej 10 roku życia potrafiło czytać i pisać. W początku XX w. 
rozwinęła się funkcja wypoczynkowa, powstały pierwsze pensjonaty i nowa zabudowa jednorodzinna. Już w 1910 r. Dźwirzyno 
reklamowane było jako małe kąpielisko. Podczas działań wojennych Dźwirzyno zostało zniszczone, a jego dotychczasowi 
mieszkańcy opuścili je. Od zakończenia wojny, aż po 1960 r. obowiązywał tu zakaz osiedlania się, ze względu na stacjonujące  
w sąsiednim Rogowie jednostki wojsk. Z początkiem lat 60-tych mocą uchwały Rady Ministrów postanowiono zasiedlić Dźwirzyno. 
Rozpoczęła się budowa osiedla rybackiego, powstawać zaczęły ośrodki wczasowe, kolonijne i sanatoryjne.   
 
W 1978 roku Dźwirzyno uzyskało status miejscowości uzdrowiskowej. Leczy się tu schorzenia układy oddechowego i krążenia. 
Coraz bardziej popularne staja się turnusy lecznicze. Choć większość ośrodków jest czynna w sezonie, warto przyjechać tu poza 
nim. Tak jak pięknie jest w Dźwirzynie w czasie jesiennych sztormów czy w zimie, trudno opisać słowami.1 
 
 
 

 

MIEJSCE ZJAZDU 
 
Hotel HAVET Resort & Spa *****, 78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 29  

 
www.havethotel.pl    e-mail: recepcja@havethotel.pl    tel. +48 94 711 36 00 
 
ORGANIZATOR  

Polska Izba Przemysłu Targowego 

kontakt tel.: +48 61 866 15 32, 869 22 45;  

Jan Studencki +48 508 543 941.  

e-mail:  j.studencki@polfair.com.pl  

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU i EWENTUALNE REZYGNACJE  

Wybór opcji pobytu (długość pobytu, nocleg / noclegi w pokojach 1- i 2-osobowych) zależy tylko od Państwa.  

Wskazany na formularzu Karty zgłoszeniowe termin zgłoszenia wynika z warunków umowy pomiędzy PIPT a hotelem HAVET na 

organizację Zjazdu i wpłaty zaliczki.  

Termin zgłoszenia do dnia 5. listopada 2021 r. 

Bezpłatną rezygnację gwarantujemy do dnia 10. Listopada 2021 r 

 

 

 
1 Portal - Dźwirzyno - raz przyjedziesz, wrócisz na pewno... (dzwirzyno.pl) 

http://www.havethotel.pl/
mailto:recepcja@havethotel.pl
mailto:j.studencki@polfair.com.pl
https://dzwirzyno.pl/
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DRESS CODE 
 

NWZ PIPT w dniu 1 grudnia 2021 r.                                                       BUSINESS CASUAL 
Uroczysta Kolacja z okazji 100-lecia MTP                                              COCKTAIL ATTIRE 
Konferencja Branżowa PIPT w dniu 2 grudnia 2021 r.                         BUSINESS CASUAL 
dzienne i wieczorne zajęcia integracyjne 2 i 3 grudnia 2021 r.          CASUAL   

 

 
DODATKOWE ATRAKCJE 
Pragniemy poinformować, że hotel HAVET Resort & Spa oferuje Gościom 12. Zimowego Zjazdu PIPT nielimitowany dostęp do 
kompleksu wodno- termalnego. Strefa wodno-termalna w HAVET Hotel obejmująca 300 m2, zlokalizowana jest na pierwszym 
poziomie hotelu, z widokiem na urzekający las sosnowy, zielony przez cały rok. Część basenowa to basen pływacki, basen 
rekreacyjny oraz strefa zabaw dla dzieci, a także części wypoczynkowa z leżakami i jacuzzi. W strefie saun Goście mogą skorzystać 
z seansu termalnego dopasowanego do swoich upodobań.  
 

 
zdjęcia: www.havethotel.pl 

 
W Strefie Spa Natura warto zaś skorzystać z zabiegów, saun, czy też masaży, które pozytywnie wpłyną na ciało i samopoczucie. To 
doskonały pomysł zarówno dla osób, które spędzają czas aktywnie i chcą się zregenerować po długim dniu, jak i dla wielbicieli 
spokojnego wypoczynku. Goście 12. Zimowego Zjazdu PIPT   -  https://www.havethotel.pl/spa/hotel-z-basenem-i-sauna   
Goście 12. Zimowego Zjazdu PIPT otrzymują 10% -owy rabat na ofertę Spa Natura oraz na ofertę restauracji Moonlight i Kawiarni.  

 
Szanowni Państwo, mamy nadzieję na liczny Państwa udział w 12. Zimowym Zjeździe PIPT w hotelu HAVET Resort & Spa  
w Dźwirzynie. Jesteśmy przekonani, że atmosfera miejsca będzie sprzyjać zarówno realizacji spraw merytorycznych jak  
i wypoczynkowi. Życzymy satysfakcji z udziału w części konferencyjno-szkoleniowej naszej Zjazdu i dobrej zabawy!  

 
Rada, Zarząd i Biuro Polskiej Izby Przemysłu Targowego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.havethotel.pl/
https://www.havethotel.pl/spa/hotel-z-basenem-i-sauna

