KOMUNIKAT
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 02 kwietnia 2019 r. w Poznaniu
W dniu 02 kwietnia 2019 r. Rada odbyła posiedzenie w Poznaniu w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Targowego i World Trade
Center Poznań.
Obrady poświęcono następującym przede wszystkim sprawom związanym z organizacją walnego zgromadzenia PIPT w dniu 10 maja
2019 r. w Gdańsku. Rada podjęła następujące uchwały:
Uchwała nr 8/2019:
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje Sprawozdanie Rady z działalności PIPT w 2018 roku, przesłane w materiałach na
posiedzenie, celem przedłożenia go walnemu zgromadzeniu PIPT w dniu 10 maja 2019 r. ”
Uchwała nr 9/2019:
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, uwzględniając opinię Komisji Rewizyjnej wyrażoną w uchwale nr 3/KR/2019, w sprawie
sprawozdania Zarządu PIPT, przyjmuje Sprawozdanie z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu za 2018 rok.”
Uchwała nr 10/2019:
„Rada PIPT, uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej PIPT wyrażoną w uchwale nr 3/KR/2019, w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu PIPT, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia PIPT o udzielenie absolutorium dla Zarządu PIPT za 2018 rok (od
01.07. do 31.12.2018 r.).
Uchwała nr 11/2019:
„Rada PIPT, uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej PIPT wyrażoną w uchwale nr 2/KR/2019, w sprawie przeznaczenia
zysku bilansowego PIPT za 2018 rok, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia PIPT o przeznaczenie zysku bilansowego za rok
obrachunkowy 2018 w wysokości 42 192,11 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z realizacją
programu działania PIPT w 2019 roku.”
Uchwała nr 12/2019:
„Rada PIPT, uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej wyrażoną w uchwale nr 5/KR/2019 w sprawie przedłożonego jej przez
Zarząd prowizorium budżetu PIPT na 2019 rok , przyjmuje - celem przedstawienia walnemu zgromadzeniu PIPT w dniu 10 maja 2019
r. - prowizorium budżetu PIPT na 2019 rok, zamykające się kwotą przychodów 567 500,00 zł i kwotą wydatków 589 000,00 zł oraz
stratą finansową w wysokości 21 500 zł.”
Pozostałe sprawy:
a) Rada powróciła do wciąż nie sfinalizowanej sprawy analizy nt. ekonomicznego wpływu targów w Polsce - dla celów
lobbingowych. Współpraca PIPT z PricewaterhouseCoopers i umieszczenie loga PWC na analizie miały służyć podniesieniu
prestiżu opracowania w odbiorze interesariuszy branży targowej, przede wszystkim władz państwowych, które zdaniem
branży w nie doceniają roli targów w gospodarce i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym nie wspierają
targów i przedsiębiorców chcących w nich uczestniczyć. Jednak obecnie, z uwagi na fakt braku zaangażowania firmy PWC
w prace, Członkowie Rady wyrazili wątpliwości co do sensu dalszej współpracy, biorąc pod uwagę wstępnie zaproponowaną
Izbie przez PWC wysoką kwotę wynagrodzenia – 30 000 zł. Paweł Babij i Beata Kozyra ustalili termin spotkania roboczego
w połowie kwietnia br. celem: weryfikacji wyników przeprowadzonych badań, ustalenia ostatecznej agendy / zawartości
analizy oraz wskazania obszarów wykorzystania analizy.
b) Rada omówiła także bieżące sprawy i potrzeby formalne PIPT oraz:
- wyraziła zgodę na czasowe odroczenie terminu płatności zobowiązań finansowych Targów Lublin wobec PIPT do 31.12.2019 r.;
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- aktualną sytuację w związku z otrzymanym postanowienia starszego referendarza w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w sprawie
uchylenia uchwały Rady PIPT z 20 lutego 2018 r. oraz uchwały Walnego Zgromadzenia PIPT z 18 maja 2018 r. w przedmiocie
pozbawienia członkostwa spółki Abisal; kancelaria prawna zaskarży postanowienie w całości - zarzuca mu naruszenie
przepisów prawa i błędy prawne; skarga zostanie doręczona do Sądu w wyznaczonym terminie 7 dni od daty doręczenia
postanowienia;
- w trosce o dalszą przyszłość Izby i możliwe trudne sytuacje w PIPT, Rada zaleciła zarządowi zlecenie prawnikom analizy
niektórych zapisów Statutu i treści Kodeksu Etycznego PIPT, celem ich nowelizacji;
- Rada ustaliła, że kandydatem Rady na przewodniczącego walnego zgromadzenia PIPT w dniu 10 maja 2019 r. jest G. Grabowska;
- Rada ustaliła, że w trybie poza posiedzeniem (online) w najbliższym możliwym terminie podejmie uchwały w sprawie:
1) przyjęcia „Celów Zarządu na 2019 rok”, 2) akceptacji przedłożonego jej przez Zarząd projektu „Programu działania PIPT na
2019 rok”, na walne zgromadzenie PIPT w dniu 10 maja 2019 r., 3) przyjęcia projektu zmian Statutu PIPT, 4) przyjęcia projektu
nowelizacji Kodeksu Etycznego PIPT, 5) akceptacji projektu uzupełnienia porządku obrad walnego zgromadzenia PIPT w dniu 10
maja 2019 r., przyjętego uchwałą Rady nr 5/2019 w dniu 22 marca 2019 r. o punkty: podjęcie uchwały w przedmiocie zmian
Statutu PIPT i podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Kodeksu Etycznego PIPT’
- Rada ustaliła, że odbędzie swoje ostatnie posiedzenie w tej kadencji, w dniu 9 maja 2019 r. w Gdańsku; posiedzenie to, poza
sprawami formalnymi Rady będzie miało charakter otwartego spotkania Rady i Członków Izby, a tematem będzie przyszłość
targów i rola w tym Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
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