Komunikat
z połączonego posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy (w Bydgoskim Centrum Wystawienniczo - Targowym)

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego poświęciła posiedzenie następującym sprawom:
1) przyjęła uchwałą nowy „Regulamin Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego”,
2) podjęła uchwałę o przyjęciu w poczet członków PIPT firmy Beauty In Sp. z o.o. Press Sp.k., organizatora
Międzynarodowego Kongresu i Targów Kosmetologicznych LNE w Krakowie (2 razy w roku) i wydawcę magazynu
z branży kosmetycznej,
3) podjęła uchwałę o przyjęciu w poczet członków PIPT p. Grzegorza Laszuka prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą EMG EVENTS Grzegorz Laszuk z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 57, specjalizującej się w
obsłudze multimedialnej targów konferencji i imprez masowych,
4) podjęła uchwałę w sprawie przyznania certyfikatu „Firma z rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego”
następującym przedsiębiorcom po spełnieniu wymogów regulaminowych (tj. 5 lat członkostwa, uregulowane
opłaty członkowskie i brak wniosków w Komisji Rozjemczej przeciwko tym firmom):
Abyss. s.c , JMT Polska sp. z o.o., Littera Iwona Pecko, Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Messe Projekt
s.c., Targi w Krakowie - na okres 5 lat tj. 27.04.2018 r. do 26.04.2023 r.,
5) podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady z działalności PIPT w okresie od 1.01.2017 r. do
31.12.2017r.,
6) po omówieniu projektu i uzupełnieniu go podjęła uchwałę o przyjęciu projektu uchwały Walnego Zgromadzenia
PIPT w dniu 18.05.2018 r. w przedmiocie „Program działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego na rok 2018”,
7) przyjęła treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany „Standardów i definicji
statystycznych dla targów organizowanych przez Członków PIPT”. Zmiany dotyczą sposobu liczenia frekwencji na
targach,
8) zapoznała się z protokołem posiedzenia Komisji Rewizyjnej PIPT z 11.04.2018, które dotyczyło sprawozdania
finansowego Izby za 2017 rok. Po dyskusji Komisja Rewizyjna podjęła uchwały i wnioskowała do Rady PIPT w
sprawie:
- przekazania zysku netto w kwocie 34 161,37 zł na inny fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na bieżącą
działalność związaną z realizacją programu działania Izby w 2018 r.,
- uruchomienia kolejnej puli środków w kwocie 50 tys. zł z kapitału zapasowego na doradztwo podatkowo prawne związane z działalnością statutową PIPT w związku z wyczerpaniem dotychczasowej puli środków z
kapitału zapasowego,
9) wraz z Komisją Rewizyjną Rada dyskutowała o projektach uchwał finansowych na Walne Zgromadzenie Izby,
10) podjęła projekt prowizorium budżetowego PIPT na 2018 rok, zamykającego się kwotą przychodów i wydatków w
wysokości 638 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem złotych 00/100),

11) podjęła uchwałę dotyczącą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia PIPT w przedmiocie przeznaczenia zysku
netto za rok obrotowy 2017 r. w wysokości 34 161,37 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na bieżącą
działalność związaną z realizacją programu działania PIPT w 2018 r.”
12) podjęła uchwałę w sprawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 18.05.2018 w przedmiocie
przeznaczenia kwoty 100 000 zł z kapitału zapasowego PIPT na opracowanie raportu nt. wpływu targów na rozwój
gospodarczy – dla celów lobbingowych, na doradztwo podatkowo - prawne związane z realizacją zadań
statutowych PIPT oraz na organizację obchodów jubileuszu 25 – lecia samorządu gospodarczego branży targowej,
13) podjęła uchwałę w przedmiocie daty, miejsca i porządku obrad sprawozdawczego WZ PIPT - w dniu 18 maja 2018
r. w Poznaniu,
14) jednomyślnie wskazała kandydatkę na prezesa zarządu PIPT; prezes Rady podejmie rozmowy w sprawie
warunków kontraktu menadżerskiego, którego treść kontraktu zostanie uzgodniona przez Radę PIPT drogą
elektroniczną.

