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02.12.2019 r.     Grupa MTP, największy w Polsce organizator targów, konferencji i kongresów, intensyfikuje walkę z naruszaniem 
praw własności intelektualnej podczas organizowanych przez siebie wydarzeń. Wraz z jedną z największych polskich kancelarii 
prawnych – SMM Legal, wdrażają innowacyjny projekt zapewniający wystawcom szybkie rozwiązywanie sporów dotyczących 
własności intelektualnej – IP Friendly. 

– Wyobraźmy sobie sytuację, w której podczas targów dwaj wystawcy prezentują taki sam produkt. Pierwszy wystawca poświęcił 
dużo czasu i środków na jego stworzenie, a drugi nielegalnie wykorzystał efekt jego pracy i nikt nie może zmusić go do usunięcia 
podróbki ze stoiska – mówi Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP. 

Teraz, dzięki współpracy z prawnikami SMM Legal, Grupa MTP wyposaża wystawców w narzędzie, dzięki któremu będą mogli 
szybko doprowadzić do usunięcia takiego produktu ze stoiska nieuczciwego wystawcy. 

- IP Friendly to w polskiej branży targowej absolutnie innowacyjna inicjatywa – mówi wiceprezes zarządu Grupy MTP Tomasz 
Kobierski. – Jako pierwsi w Polsce wprowadzamy narzędzia, które nie tylko pozwalają chronić prawa własności intelektualnej na 
targach, ale też jednocześnie pozostają blisko potrzeb biznesowych naszych wystawców – dodaje. 

Głównym założeniem projektu IP Friendly jest umożliwienie wystawcom szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku 
zaistnienia sytuacji spornych, bez angażowania się w długotrwałe procesy sądowe. Poszkodowany zyskuje możliwość złożenia 
wniosku o rozstrzygnięcie sporu, do którego dochodzi jeszcze w trakcie wydarzenia targowego. Dokonuje go niezależny i bezstronny 
arbiter, będący ekspertem z zakresu prawa własności intelektualnej. Grupa MTP zapewnia przy tym wyłącznie infrastrukturę 
niezbędną do należytego przeprowadzenia procedury spornej, nie będąc jednak w żaden sposób zaangażowaną w jej przebieg. 

– Współpracujemy z Grupą MTP od wielu lat i zrealizowaliśmy wspólnie dla tego Klienta sporo zróżnicowanych projektów. Dzięki 
temu doskonale poznaliśmy potrzeby prawne i biznesowe wystawców – mówi adwokat Przemysław Maciak, Partner Zarządzający 
w kancelarii SMM Legal. – Ta wiedza oraz znajomość międzynarodowych trendów w rozwiązywaniu podobnych problemów pozwoliły 
nam stworzyć procedurę dostosowaną do wymagającej specyfiki krótkich wydarzeń targowych – dodaje. 

Podobne rozwiązania, oparte na wzorcach przyspieszonych procedur arbitrażowych opracowanych przez Światową Organizację 
Własności Intelektualnej, funkcjonują już między innymi na targach SingEx w Singapurze oraz targach Palexpo w Genewie. 

– Procedura ma służyć przede wszystkim wystawcom. Stworzyliśmy elastyczną, szybką, możliwie najbardziej odformalizowaną i 
przejrzystą procedurę rozstrzygania tego typu sporów. W efekcie ekspert będzie rozstrzygał, czy doszło do naruszenia praw 
własności intelektualnej i będzie mógł np. nakazać usunięcie danego eksponatu ze stoiska – tłumaczy Tomasz Kobierski, wiceprezes 
zarządu Grupy MTP. 

Projekt IP Friendly powstał w odpowiedzi na niewystarczające możliwości ochrony, które zapewnia obecnie system prawny. Dotąd 
w sytuacji naruszenia praw własności intelektualnej w trakcie targów, poszkodowani pozbawieni byli narzędzi pozwalających szybko 
i efektywnie rozwiązać ich problem. Eksperci SMM Legal wykorzystując zagraniczne wzorce z powodzeniem funkcjonujące u 
gigantów branży wystawienniczej zaproponowali nowe, transparentne zasady współpracy chroniące prawa własności intelektualnej 
wystawców na światowym poziomie – tłumaczy prof. Rafał Sikorski kierujący departamentem prawa własności intelektualnej w 
Kancelarii SMM Legal. 

Wniosek o wszczęcie procedury IP Friendly będzie mógł złożyć zarówno wystawca, jak i inne osoby. Konieczne jest, aby 
wnioskodawcy przysługiwały prawa własności intelektualnej, które są naruszane. W praktyce oznacza to, że zgłoszenia może 
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dokonać twórca, a także osoby, na które twórca przeniósł prawa własności intelektualnej o majątkowym charakterze lub udzielił im 
licencji na korzystanie z nich. 

– Do naruszeń praw własności intelektualnej podczas targów może dochodzić poprzez rozmaite zachowania wystawców 
– poczynając od zagospodarowania stoiska, poprzez wystawianie na nim eksponatów, a kończąc na prezentowaniu przez 
wystawców materiałów promocyjnych. Dla przykładu  podczas targów meblowych lub wyposażenia wnętrz, design wystawianych 
tam towarów będzie chroniony przede wszystkim prawami z rejestracji wzorów przemysłowych lub prawami autorskimi – dodaje prof. 
Rafał Sikorski z Kancelarii SMM Legal. 

Świadomość problematyki praw własności intelektualnej w biznesie jest coraz większa. Według dostępnych danych, w 2018 roku do 
sądów powszechnych w Polsce wpłynęło blisko 2000 spraw z zakresu własności intelektualnej. Brakuje jednak krajowych danych 
dotyczących częstotliwości występowania sporów na wydarzeniach targowych. Aktualnie nie funkcjonują w Polsce żadne 
mechanizmy pozwalające na rozstrzygnięcie sytuacji spornych jeszcze w trakcie trwania imprezy i prowadzenie statystyk. To nie 
znaczy, że sytuacje sporne nie mają miejsca. W ramach Baselworld w Bazylei, wiodących targów zegarków, biżuterii i kamieni 
szlachetnych, gdzie procedury rozstrzygania sporów dotyczących własności intelektualnej na targach funkcjonują już od 1985 roku, 
do 2016 roku panel arbitrażowy rozpatrzył aż 873 spraw. 

Projekt IP Friendly odpowiada zatem na realne potrzeby biznesowe branży targowej, oferując elastyczne i efektywne narzędzia 
ochrony praw własności intelektualnej i przyczyniając się do budowania świadomości ich istoty wśród przedsiębiorców. 

 

06.12.2019 r.   Dziś zakończył się 11. Zimowy Zjazd PIPT, który w tym roku odbył się w Karpaczu. Przez trzy dni ponad blisko 90 specjalistów 
rozmawiało o bieżących wyzwaniach, które stoją przed branżą targową. Oprócz merytorycznych tematów nie zabrakło również miejsca na 
doskonałą zabawę oraz na poranny bieg. W dniu 6 grudnia odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT w Karpaczu w dniu 6 grudnia 2019 r. przyznało tytuł Członka Honorowego Polskiej Izby 
Przemysłu Targowego Panu Andrzejowi Byrtowi oraz panu Marcinowi Gębarowskiemu.  

Dr Andrzej Byrt - doktor nauk ekonomicznych, to były prezes PIPT (w latach 2011 – 2014), były prezes zarządu Międzynarodowych 
Targów Poznańskich (w latach 1982-1987 i 2009 – 2014), były dyplomata: Ambasador RP w Niemczech (w latach 1995-2001 i 2020-
2006) oraz Ambasador RP we Francji i w Królestwie Monako (w latach 2015-2016), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim tego orderu, Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz estońskim 
Orderem Białej Gwiazdy II Klasy, a także uhonorowany licznymi tytułami, w tym min. in. tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. 

                                     

Dr hab. Marcin Gębarowski - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania 
Politechniki Rzeszowskiej w latach 2001-2017, od 2017 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale 
Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od lat związany z targami i Polską Izbą 
Przemysłu Targowego. Autor rozpraw doktorskich i habilitacyjnych poświęconych targom,  2 książek i ponad 100 publikacji o targach, 
propagator – na łamach czasopism uczelnianych, w mediach i na forum konferencji – idei współczesnych targów, od lat inspirujący 
studentów do udziału, z sukcesem, w konkursach „Wizja Targów 2020” i „Targi 4.0.”, uczestnik i prelegent konferencji naukowych 
PIPT, Zimowych Zjazdów PIPT oraz członek Kapituły Konkursu PIPT „Ekspozycja Roku”.     

                                         

Serdecznie gratulujemy w imieniu całego środowiska Polskiej Izby Przemysłu Targowego!  



 
 

4 
 

 

       

06.12.2019 r.    Mamy przyjemność powitać w gronie Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego nowe firmy : 

 AA Studio Kombiko Bis - firmę z podpoznańskich Plewisk, zajmującą się projektowaniem i budową stoisk targowych, 

 Art – Expo z Krakowa, która również zajmuje się projektowaniem i budową ekspozycji targowych. 

Decyzje o przyjęciu tych przedsiębiorców do PIPT Rada Izby podjęła, na wniosek zainteresowanych, na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 
br., podczas 11. Zimowego Zjazdu PIPT.  

 

                         

06.12.2019 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 6 grudnia 2019 r. podjęło uchwały o 
przystąpieniu PIPT do dwóch ważnych organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców: Konfederacji Lewiatan oraz Rady 
Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Konfederacja Lewiatan jest jedną z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, reprezentujących interesy 
pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jest członkiem Rady 
Dialogu Społecznego. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy 
do BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.  

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym 
Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Celem Rady Przedsiębiorców jest 
wspieranie Rzecznika MŚP w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie sytuacji przedsiębiorców 
z sektora MŚP, diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika, a także opiniowanie 
oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP. 

 

11.12.2019 r.   Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, spotkała się ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkane 
zorganizowano w ramach przedmiotu “Targi i wystawy międzynarodowe”.   Podczas wykładu Beata Kozyra miała okazję przedstawić 
studentom Członków Polską Izbę Przemysłu Targowego i profil jej działalności. Podzieliła się również informacjami o stażach, 
praktykach i ogólnopolskim Konkursie Targi 4.0 przeznaczonym dla studentów.   

http://konfederacjalewiatan.pl/
https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/
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11.12.2019 r.      

Obradująca podczas 11. Zimowego Zjazdu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w 
Karpaczu Sekcja PIPT „Spedycja Targowa”, dokonała wyboru Przewodniczącego – 
został nim Marcin Frontczak, dyrektor generalny firmy Transmeble International z 
Poznania.  

Ponadto tematem spotkania były bieżące wyzwania stojące przed firmami spedycji 
targowej.  Serdecznie gratulujemy ! 

 

17.12.2019 r.   Tablicę informującą o rozpoczęciu budowy Polskiego Pawilonu na Expo 2020 odsłonili w poniedziałek w Dubaju 
Grażyna Ciurzyńska, pełniąca obowiązki Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), oraz Tomasz Kobierski, wiceprezes 
zarządu Grupy MTP wraz z przedstawicielami firmy FM Aldentro. 

– Udział Polski w Wystawie Światowej EXPO to projekt strategiczny z punktu widzenia realizacji celów Polskiej Agencji Inwestycj i i 
Handlu w latach 2020 – 2021. Przygotowania wkraczają w kluczową fazę. Dziś w sposób symboliczny rozpoczęliśmy budowę 
Pawilonu Polski. Projekt ten przyczyni się do wzmocnienia relacji gospodarczych naszego kraju z całym regionem Bliskiego Wschodu 
– mówi Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes PAIH.   – Na działce, na której ma powstać pawilon, trwają jeszcze pomiary geologiczne – 
mówi Tomasz Kobierski. W tym tygodniu rozpocznie się montaż zaplecza budowy, a po nim już prace ziemne – dodaje. 

– Kolejnymi etapami realizacji będą montaż stalowej konstrukcji, ścian zewnętrznych oraz drewnianej elewacji – mówi Filip 
Majchrowski Prezes FM Aldentro. 
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Pawilon Polski będzie główną areną prezentacji o Polsce podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Za jego budowę 
odpowiada konsorcjum polskich firm – Grupa MTP i FM Aldentro. Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie 
ekspozycji –zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: Technologia, Współpraca 
międzynarodowa i Natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Creativity inspired by nature”. 

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego Pawilonu Polski oraz ekspozycji wewnętrznej na Wystawę Światową EXPO 2020 
w Dubaju wygrała warszawska pracownia WXCA. Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności. Tworzy 
otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową strukturę, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego 
zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków. 

Bogactwo naturalnej przyrody, różnorodność krajobrazu i strategiczne położenie w centrum Europy sprawiają, że Polska jest 
najważniejszym siedliskiem europejskich ptaków wędrownych. Zaproszenie odwiedzających do towarzyszenia tej wędrówce i 
przyjrzenia się obfitości polskiej awifauny stanowi okazję do rozwinięcia intrygującej, wielowątkowej opowieści nie tylko o pięknie 
polskiej natury, ale przede wszystkim o wymianie międzynarodowej, mobilności, eksporcie idei i myśli technologicznej. Polska 
zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne 
środowisku, inspirowane naturą technologie. 

EXPO 2020 w Dubaju rozpocznie się 20 października 2020 i potrwa do 10 kwietnia 2021. 

Umowa na „Zaprojektowanie, budowę, utrzymanie techniczne i rozbiórkę Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w 
Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich” obejmuje trzy etapy, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej Pawilonu 
Polski, uzyskanie zezwoleń budowlanych oraz zezwoleń Organizatora, budowę Pawilonu Polski wraz z instalacjami, wykończenie 
wnętrza budynku oraz ekspozycji, a także bieżące utrzymanie techniczne budynku i ekspozycji. 

Grupa MTP to lider wśród organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, który poza uznanymi 
w świecie biznesowymi imprezami targowymi, organizuje kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne, sportowe, w tym mega 
eventy, które rocznie przyciągają ponad 1,4 mln gości z całego świata. Prócz Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu odbywających się w Poznaniu, Warszawie i Katowiczach, Grupa MTP koordynowała także m.in. organizację części spotkań 
centralnych podczas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz pierwszego w historii Polski Zgromadzenia Narodowego 
odbywającego się poza terenem Warszawy.    Źródło: Grupa MTP 

 

                                    

17.12.2019 r.   W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Rozwoju odbyło się VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Biurze Rzecznika 
MŚP. Tematem posiedzenia była praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała prezes zarządu Beata Kozyra. 

https://www.mtp.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/symboliczny-pocz%C4%85tek-budowy-polskiego-pawilonu-na-expo/
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O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  

Polska Izba Przemysłu Targowego, założona w 1993 roku, jest jedyną ogólnopolską organizacją – izbą gospodarczą, zrzeszająca przedsiębiorców 
prowadzących  działalność gospodarczą w przemyśle targowym. Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego reprezentują przekrój 
wszystkich graczy rynku targowego. Są to przede wszystkim;  organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, 
przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych oraz transportu i spedycji targowej, 
organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą oraz przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce. Do Izby należą również firmy 
z branży reklamy i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową.  W 2018 roku Polska Izba Przemysłu 
Targowego obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. To także jubileusz ćwierćwiecza samorządu przedsiębiorców branży targowej w Polsce.  

Cztery podstawowe obszary działania objęte programem działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego to: lobbing, działania na rzecz integracji 
środowiska targowego, promocja targów - rozumiana szeroko - w tym działalność wydawnicza, edukacja w zakresie marketingu targowego, 
promowanie etycznych działań biznesowych w branży i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest:  służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w 
Polsce, tworzyć skuteczną płaszczyznę działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego, promować udział w targach i wystawach 
jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw, działać na rzecz podniesienia standardów usług targowych 
oferowanych przez członków, w tym na rzecz wiarygodnych, transparentnych statystyk targowych, oferować uczestnikom rynku targowego 
możliwości w zakresie edukacji targowej i biznesu, działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem oraz wypracowania 
motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła interesy gospodarcze członków Izby. 

Polska Izba Przemysłu Targowego jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. PIPT jest aktywnym członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia 
Przemysł Targowego oraz prowadzi intensywną współpracę z CENTREX – Międzynarodowym  Związkiem Statystyk Targowych, zrzeszającym 
największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej, współpracuje także z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu 
Targowego oraz wieloma innymi zagranicznymi organizacjami przemysłu targowego.  

Kontakt:    
Beata Kozyra, prezes zarządu: b.kozyra@polfair.com.pl  
Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT: m.lukaszewicz@polfair.pl  
Jan Studencki, specjalista ds. promocji: j.studencki@polfair.com.plIPT 
Polska Izba Przemysłu Targowego, ul. Bukowska 12, 60-819 Poznań, tel. +48 61 866 15 32; 
 
 www.polfair.pl, www.targiwpolsce.pl  
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