Komunikat
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 20 lutego 2018 roku
Drogie Koleżanki i Koledzy,
Będąc członkami PIPT i jednocześnie wybraną przez Was Radą Izby, z dużym niepokojem i obawami o jedność naszego środowiska
obserwowaliśmy to, co się w nim w ostatnim czasie działo. Dlatego od tej bolącej sprawy rozpoczynamy komunika z ostatniego
posiedzenia Rady Izby.
Od ponad roku do Rady Izby docierały informacje oraz wpływały skargi, dotyczące niewłaściwego zachowania pana Adama
Gabrysiaka - Prezesa Zarządu członka Izby, spółki Abisal sp. z o.o. oraz ówczesnego członka Prezydium Rady Izby, wobec
pracowników Izby. Członkowie Rady Izby – jak i wielu z Was, Koleżanki i Koledzy - podjęli próby rozwiązania zaistniałej sytuacji.
Prowadzono liczne rozmowy w tym zakresie. Wprowadzono również, około rok temu, zasadę by kontakty i współpraca Biura z
panem Adamem Gabrysiakiem prowadzona była wyłącznie przez jednego z pracowników Biura, pana Jana Studenckiego. Mimo
licznych starań Rady Izby załagodzenia zaognionej sytuacji, atmosfera w pracy Biura, a także Rady Izby nie uległy poprawie. Pomimo
wprowadzonych zasad sposobu kontaktu z Biurem Izby, pan Adam Gabrysiak nie zastosował się do niej i podejmował nadal kontakt
z innymi pracownikami Biura, w szczególności z Dyrektor Biura.
Co więcej, w ostatnim czasie Członkowie Rady zostali poinformowali przez pana Prezesa Przemysława Trawę o kolejnej skardze, jaka
wpłynęła do Prezydium Rady, na dalsze niewłaściwe zachowanie pana Adama Gabrysiaka. Podniesione zarzuty, ich waga oraz
charakter, a także wpływ zachowania pana Adama Gabrysiaka w szczególności na Dyrektora Biura Izby, jej zdrowie, doprowadziła
Radę Izby do konieczności podjęcia kroków zmierzających do ochrony pracownika, na podstawie obowiązujących przepisów prawa
pracy. Przedstawione Radzie Izby zarzuty uzasadniały bowiem przypuszczenie, że zaniechanie przez Radę działań w tym zakresie,
doprowadzi do wszczęcia postępowania sądowego bezpośrednio przeciwko Izbie - jako pracodawcy. Żaden proces, zwłaszcza tego
rodzaju, nie pozostałby bez wpływu na opinię Izby.
Działania pana Adama Gabrysiaka, w ocenie Rady, wykraczały ponadto poza jego kompetencje, w szczególności jako członka
Prezydium Rady, a także paraliżowały pracę Rady. Działania te zmierzały do stawiania Radzie wymagań zajmowania się sprawami
związanymi z realizację interesu jednostkowego pana Adama Gabrysiaka, uniemożliwiając jednocześnie Radzie skupienie się na
kwestiach najistotniejszych dla działalności Izby, związanych z jej rozwojem oraz realizacją jej podstawowych celów. Z tego względu
Rada Izby została zmuszona do podjęcia decyzji o konieczności dokonania zmian w składzie osobowym Prezydium Rady i odwołania
pana Adama Gabrysiaka z funkcji Wiceprezesa.
Niestety, zastosowanie tej sankcji nie przyniosło rezultatów.
Wobec zatem coraz poważniejszych zarzutów oraz braku efektów podejmowanych działań koncyliacyjnych, Rada uznając zaistniałą
sytuację jako naruszającą wspólny interes członków Izby, poprzez podejmowanie przez pana Adama Gabrysiaka - jako Prezesa
Zarządu członka Izby, spółki Abisal sp. z o.o. działań sprzecznych ze Statutem Izby oraz wbrew uchwałom organów Izby, na podstawie
par. 14 pkt 2) Statutu Izby postanowiła pozbawić Abisal sp. z o.o., członkostwa w Izbie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponadto podczas wtorkowego posiedzenia:
▪

▪

Jan Studencki z Biura PIPT poinformował Radę o bieżących działaniach PIPT. Opowiedział pokrótce o szkoleniu
zorganizowanym dla Członków PIPT w dniu 19.02 dotyczącym płacy minimalnej we Francji oraz o spotkaniu ze specjalistą
w związku z planowaną nowelizacją prawa pracy (pismo firmy Partner Zenon Żurek). Kolejne takie spotkanie odbędzie się
5.03.;
pokrótce omówione pismo, które na wniosek firm – członków PIPT zostało przygotowane do organizatora targów UBM,
dotyczącego złej organizacji targów CPhl, z kopią do wiadomości Messe Frankfurt;

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

ustalono kryteria wyboru prezesa zarządu PIPT oraz jego cele zarządcze, zgodnie z postanowieniem walnego
zgromadzenia oraz zapisami statutu, a także przygotowano harmonogram działań tak, aby już w kwietniu mogły się
odbyć przesłuchania kandydatów na to stanowisko;
w sprawie wniosku NWZ dot. działań lobbingowych o treści „Wnioskujemy o dołączenie do działań lobbingowych Izby
tematu płacy minimalnej oraz pracowników delegowanych do Unii Europejskiej, w tym informowanie
europarlamentarzystów o stanowisku Izby w tej sprawie”, Rada zdecydowała działać na rynku krajowym poprzez swoje
kontakty z krajowymi izbami gospodarczymi i stowarzyszeniami;
Rada przyjęła w poczet członków firmę Nowy Adres, organizatora targów mieszkaniowych m. in. w Poznaniu, Wrocławiu;
Rada przyjęła wykonanie budżetu PIPT za 2017 rok w ujęciu księgowym i procesowym oraz zapoznała się z
wykorzystaniem środków z kapitału zapasowego oraz funduszu rezerwowego zgodnie z decyzjami Walnego
Zgromadzenia z 2015 oraz 2017 roku. Rada z zadowoleniem odnotowała zysk w kwocie 34 161,37 PLN mimo
prognozowanego budżetu ze stratą 32 430 PLN;
Rada, na wniosek zainteresowanych i po spełnieniu regulaminowych kryteriów, potwierdzonych przez Biuro PIPT, nadała
tytuł „Firma z Rekomendacją PIPT” firmom: Extend Vision sp. z o.o. z Krakowa, Mad Expo sp. z o.o. z Poznania, PPH
Maxpol sp. z o.o. z Warszawy, P.O.W i O.T Promocja s.c. W. Gola, B. Gola z Poznania, Meliński Minuth sp .z o.o. z
Poznania oraz W.P.H.U Tomex z Bydgoszczy. Gratulujemy członkom, posiadaczom znaku „Firma z rekomendacją”.
Jacek Kisiała omówił przygotowania do udział PIPT w Meetings Week Poland 2018 i Gali MP Power Night (19-23.03.2018
, Warszawa), przedstawił projekt ulotki oraz wstępny kosztorys udziału w przedsięwzięciu. Członkowie rady zobowiązali
się czynnie włączyć w dyskusje i debaty, jakie znajdą się w programie wydarzenia, tak, aby udział branży targowej w
globalnym przemyśle spotkań był coraz bardziej dostrzegany;
plany realizacji kampanii Targi Dają Więcej przedstawiła pani Agnieszka Strzelczyk Walczak, zwracając uwagę na
konieczne drobne zmiany na stronie kampanii, wykorzystanie gogle adwords do promowania strony oraz zwiększenia
zasięgu kampanii. Zwróciła również uwagę na połączenie kampanii TDW z Global Exhibition Day. W tym miejscu
ponownie zwracamy się do wszystkich z prośbą o nadsyłanie materiałów, które można wykorzystać na stronie TDW:
wszelkich zdjęć, informacji o ciekawych realizacjach, wydarzeniach, nagrodach. Tylko dzięki takim informacjom strona
będzie żywa i bogata w treści,
Marek Wiktorowski streścił stan pracy nad kategoryzacją obiektów targowych, Rada zaaprobowała kierunek prac w tym
temacie.
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