
Regulamin 
Działalności Sekcji Branżowej Polskiej Izby Przemysłu Targowego: 

„Organizatorzy wystąpień za granicą i dostawcy usług dla przedsiębiorstw biorących 
udział w targach za granicą” 

 
(przyjęty uchwałą Rady PIPT z dnia 24 kwietnia 2009 r.) 

 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb działania Sekcji Branżowej „Organizatorzy 
wystąpień za granicą i dostawcy usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za 
granicą”. 

2. Członkami Sekcji mogą zostać członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, którzy 
zgłoszą pisemna deklarację, wyrażającą wolę uczestniczenia w pracach sekcji. 

 
 

Zadania Sekcji 
 

§ 2 
Do zadań Sekcji należy: 
 

a) opiniowanie obowiązujących aktów prawnych, regulujących lub mających wpływ na 
działalność organizatorów wystąpień za granicą i dostawców usług dla przedsiębiorstw 
biorących udział w targach za granicą, 

b) zgłaszanie Radzie Izby celowości oraz przygotowywanie propozycji wystąpień do 
właściwych organów administracji państwowej, 

c) inspirowanie działalności Izby w zakresie współpracy z zagranicznymi organizatorami 
targów i zagranicznymi organizatorami prowadzącymi działalność za granicą w zakresie 
związanym z organizacją targów, 

d) prowadzenie, wśród członków Izby, działalności informującej i promującej możliwości i 
sposoby organizowanie działalności gospodarczej za granicą. 

e) inicjowanie tematów, zgłaszanie problemów, rozwiązań do Rady Izby w zakresie 
bieżących, wymagających działań spraw związanych z działaniem Sekcji 

 
 

Organizacji Pracy Sekcji  
 

§ 3 
 

1. Członkowie Sekcji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Wybór jest 
dokonywany na czas nieoznaczony. Zmiany w tym zakresie mogą być dokonywane w 
każdym czasie, na wniosek któregokolwiek z członków Sekcji. 

2. Członkowie realizują zadania Sekcji na posiedzeniach, zwoływanych przez 
Przewodniczącego albo, działającego na podstawie jego upoważnienia, Sekretarza Sekcji 
bądź jej członka. 

3. Posiedzenia Sekcji mogą mieć charakter stacjonarny lub za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej ( mailowo, konferencje online, za pośrednictwem 
komunikatorów ) 

4. Sekcję reprezentuje na zewnątrz Izby Przewodniczący Sekcji, albo – z braku takiej 
możliwości - Sekretarz Sekcji wraz z członkiem Rady Izby. 



5. Przewodniczący lub Sekretarz Sekcji lub inny delegowany przez Przewodniczącego Sekcji, 
członek Sekcji bierze udział w obradach Rady Izby z głosem doradczym w sprawach, 
mających związek z działalnością gospodarczą członków Izby za granicą.  

 


