
 

II WIDEOKONFERENCJA ZESPOŁU DS. ODMRAŻANIA TARGÓW  

– KONSULTACJE SZTABU Z WIRUSOLOGIEM 

 

W dniu 29.04.2020 odbyła się II wideokonferencja Zespołu ds. odmrażania targów i procedur 

bezpieczeństwa w czasie, której dokument z propozycjami procedur bezpieczeństwa dla targów  

w procesie ich odmrażania – poprawiony w dniu wczorajszym – został skonsultowany z wirusologiem, 

dr Pawłem Grzesiowskim.   

 

W konsultacjach uczestniczył Sztab Zespołu, do którego dołączył przedstawiciel Międzynarodowych 

Targów Gdańskich – nowego Członka PIPT: 

◼ Grażyna Grabowska – prezes zarządu Targi w Krakowie 

◼ Sławomir Jezierski – AAA  Expo  

◼ Beata Kozyra – prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

◼ Paweł Nowicki – SQM sp. z o.o.  

◼ Paweł Orłowski – wiceprezes zarządu MTG 

◼ Elżbieta Roeske – wiceprezes zarządu Międzynarodowe Targi Poznańskie  

◼ Marek Wiktorowski – Exactus  sp.j., Łodź 

 
Obsługę administracyjną konferencji prowadził Jan Studencki – PIPT. 

 

Pan Doktor Grzesiowski odniósł się do przesłanego wcześniej przez PIPT dokumentu z propozycjami 

procedur. W czasie dyskusji pojawiło się wiele ciekawych spostrzeżeń i propozycji. 

 

KOLEJNE DZIAŁANIA 

◼ 30 kwietnia 2020, o godz. 10:00 – III wideokonferencja Sztabu Zespołu ds. odmrażania targów  

i procedur bezpieczeństwa. Spotkanie będzie dotyczyć aktualizacji dokumentu procedur 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem sugestii dr Grzesiowskiego oraz ustalenia strategii rozmowy 

z doradcą MR Julianem Żelaznowskim. 



 

 

 

◼ 30 kwietnia 2020, o godz. 18:00 – IV Wideokonferencja Sztabu Zespołu ds. odmrażania targów 

i procedur bezpieczeństwa.  z Doradcą Minister J. Emiewilcz ds. odmrażania gospodarki 

Julianem Żelaznowskim. Rozmowa będzie dotyczyć przedstawienie branży targowej, 

współpracy PIPT jako eksperta ds. rozmrażania targów i omówienie ewentualnych wspólnych 

działań. 

 

◼ 30.04. lub 04.05. przesłanie poprawionego dokumentu z propozycjami procedur 

bezpieczeństwa na targach do dr Grzesiowskiego do ostatecznej weryfikacji i uzyskania 

oficjalnej opinii.  

 

◼ Pozyskanie (jak najszybciej) kolejnych ekspertów (którzy pojawiają się w TVP) do 

zaopiniowania procedur bezpieczeństwa dla targów. Propozycje ekspertów: 

o prof. Włodzimierz Gut, mikrobiolog i wirusolog, jest doradcą Głównego Inspektora 

Sanitarnego 

o lekarz internista Michał Sutkowski 

o prof. Małgorzata Brodacka-Kęsik (biolog molekularny) 

o dr. nauk o zdrowiu, Krzysztof Samoliński (ratownik medyczny). 

o prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultantka w dziedzinie epidemiologii.  

◼ Przygotowanie przez PIPT pisma przewodniego do proponowanych procedur, które po 

konsultacjach z wirusologiem i innymi ekspertami zostaną przesłane do Juliana 

Żelaznowskiego. Tekst powinien być krótki i zwięzły, bardzo konkretny z wykorzystaniem 

informacji, że targi siła napędowa gospodarki. 

 

O kolejnych działania będziemy Państwa informować. 

 

Polska Izba Przemysłu Targowego 

  


