
 

KOMUNIKAT 

z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 16 stycznia 2018 r. w Krakowie  

Drogie Koleżanki i Koledzy, na posiedzeniu w Krakowie 16 stycznia br. poprzedzonym dyskusją programową w dniu 15 stycznia, Rada 
podjęła kilka uchwał.  

1. Uchwała nr 1/2018. „Rada odwołuje p. Adama Gabrysiaka z funkcji wiceprezesa Prezydium Rady Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego.” Uchwałę podjęto 4 głosami za, 1 głosie wstrzymującym się. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 

2. Uchwała nr 2/2018. „Rada dokonuje wyboru p. Jacka Kisiały na funkcję wiceprezesa Prezydium Rady Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. Uchwałę podjęto 5 głosami za, 1 głosie wstrzymującym się.  
 

3. Uchwała nr 3/2018. „Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi za pośrednictwem 
Biura Izby, podejmuje uchwałę w przedmiocie nadania znaku jakości „Firma z rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego” firmom Transmeble International sp. z o.o., Partner Zenon Żurek, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
SIMPEX Sławomir Jezierski, INEXPO-Poznańska Agencja Targowa Piotr Wojewodzic, Jan Lisiak Sp. J. na okres od 16.01.2018 
r. do 15.01.2023 r.” 
 

4. Uchwała nr 4/2018. Rada, z związku ze zmianą regulaminu konkursu Ekspozycja Roku 6 głosami za rozwiązała 
dotychczasowy skład Jury i przyjęła nowy: 

• Jacek Szlak (Marketing przy Kawie) 
• Jerzy Osika (Promedia) 
• Robert Załupski (OOH Magazine) 
• dr Marcin Gębarowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
• prof. Andrzej Wielgosz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) 
• Roman Obst (JMT Polska) 
• Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, 

5. Rada, po głosowaniu (5 głosów za , 1 wstrzymujący się) zadecydowała o udziale PIPT w Meetings Week Poland 2018 (19-
23.03.2018, Warszawa), jako okazja do zacieśniania współpracy z branżą MICE, w skład której wlicza się również targi. 
Została powołana grupa robocza odpowiedzialna za przygotowanie udziału w wydarzeniu: Jacek Kisiała (Wiceprezes Rady 
PIPT), Karolina Niementowska (Międzynarodowe Targi Poznańskie) i Jan Studencki (Biuro PIPT). 
 

6. Rada postanowiła kontynuować w 2018 r. kampanię Targi Dają Więcej i odświeżyć wizerunek kampanii. Grupa 
odpowiedzialna za TDW to: Agnieszka Strzelczyk-Walczak (Rada PIPT), Jacek Kisiała (Rada PIPT), Karolina Sondej (PIPT), 
Karolina Niementowska (MTP), Krzysztof Babij ( Interservis), Jan Studencki (Biuro PIPT). 
 

7. Rada jednogłośnie zdecydowała o współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Oferta DGP dotyczy internetu i trzeba 
wynegocjować artykuły w prasie drukowanej. Do negocjacji warunków współpracy zostali oddelegowani wiceprezesi 
Grażyna Grabowska i Paweł Babij.  
 

8. W sprawie 25-lecia PIPT Rada planuje się:  

• · spotkanie dla Członków (zorganizowane wieczorem po Walnym Zgromadzeniu) na wzór Zimowego Zjazdu, 
bez     programu szkoleniowego, 

• spotkanie w Warszawie, przeznaczone dla mediów i decydentów (politycy szczebla centralnego i samorządowego). Jego 
celem będzie pokazanie targów jako „przemysłu kreatywnego” . Ustalono, że komitet programowo-organizacyjny 
zorganizują Paweł Babij i Jacek Kisiała, dopraszając do grupy innych członków. 



9. Ponadto Rada: 

• rozważa szeroką reklamę w radio np. TOK FM, promującą wszystkich członków Izby jako sprawdzone i rzetelne firmy na 
rynku targowym, 

• zawiesiła do odwołania (zgłoszenia nowych kandydatur) przyznawanie tytułu Ambasador Targów, 
• zadecydowała, że w sprawie poruszonej przez kol. Artura Pawelca (firma Antares) dotyczącej utrudnień na targach CPhI 

należy wysłać pismo z prośbą o wyjaśnienia do organizatora targów (UBM, Holandia) i do operatora obiektu. Jeśli 
odpowiedzi nie będą satysfakcjonujące, należy o sprawie poinformować AUMA i / lub UFI. Rada do poprowadzenia 
sprawy delegowała ze swego grona J. Kisiałę. 

• w świetle nowych zapisów w Statucie, postanowiła ogłosić konkurs na stanowisko prezesa zarządu PIPT, 
• w związku z pismem z Zenona Żurka z firmy Partner, który zgłosił uwagi do nowelizowanego prawa pracy uznała, że 

należy podjąć współpracę z p. prof. Anną Musiałą (specjalista od prawa pracy) i zgłosić uwagi, które będą głosem 
środowiska. Ustalono, że biuro PIPT zwoła spotkanie zainteresowanych tym tematem członków lub ich przedstawicieli, a 
wnioski z narady zostaną przekazane pani prof. Annie Musiale. 

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, 19 stycznia 2018 r.  


