KOMUNIKAT
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 24 listopada 2020 r. w Poznaniu, kontynuowanego w dniu 27 listopada 2020 r.
Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła posiedzenie w formule hybrydowej w dniach 24 i 27 listopada 2020 r.
Zgodnie z porządkiem obrad, przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:
1.

Podjęcie uchwały Rady nr 54/2020 w przedmiocie przyjęcia do PIPT przedsiębiorcy Pawła Montewki prowadzącego
działalność pod firmą MONTEXPO Paweł Montewka – o treści:

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z otrzymaniem deklaracji przystąpienia do PIPT od przedsiębiorcy Pawła
Montewki, prowadzącego od 2019 r. działalność gospodarczą w zakresie usług marketingowo – konsultingowych i budowy stoisk
targowych pod firmą „MONTEXPO Paweł Montewka” z siedzibą w Józefosławiu, 05-500, ul. Osiedlowa 53 K, NIP: 5271090644,
REGON: 384384610, po zapoznaniu się z przedstawioną deklaracją członkowską, odpisem z CEIDG, po stwierdzeniu wpływu opłaty
wpisowej w kwocie 1 000 zł, a także wobec braku negatywnych opinii Członków PIPT na temat tego przedsiębiorcy, podejmuje
uchwałę o przyjęciu przedsiębiorcy w poczet Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego z dniem 24 listopada 2020 r.”
2.

Sprawy finansowe PIPT:
a.

realizacja budżetu PIPT 2020 za 10 m-cy i prognoza wykonania budżetu za 12 m-cy 2020 r. w odniesieniu do
budżetu PIPT na 2020 rok przyjętego uchwałą NWZ PIPT nr 04/NWZ/2019 z 06.12.2019 r. i do projektu
nowelizacji budżetu na 2020 r.

Przyjęty uchwałą NWZ PIPT nr 04/NWZ/2019 w dniu 06.12.2019 r. budżet był budżetem zrównoważonym, zakładającym przychody
i koszty w wysokości 646 600,00 zł. Realizacja przychodów do budżetu PIPT w I kwartale 2020 r. przebiegała planowo. Niestety
sytuacja zmieniła się drastycznie w związku z wybuchem na świecie i w Polsce (od marca br.), epidemii COVID-19, w wyniku której
nastąpiło znaczne lub całkowite wygaszenie działalności gospodarczej Członków Izby związanej z organizacją targów i świadczeniem
szerokiego spektrum usług na potrzeby targów, niemal całkowicie lub całkowicie utracili oni bieżące przychody i znaleźli się w
tragicznej sytuacji finansowej. W tej sytuacji zdecydowane działania podjęły: Rada jako najwyższy organ PIPT w okresie między
walnymi zgromadzeniami i Komisja Rewizyjna kontrolująca gospodarkę finansową Izby,
W odpowiedzi na wniosek skierowany do Rady PIPT, po zasięgnięciu opinii prawnej, Rada Izby uchwałą nr 21/2020 z 09 kwietnia br.
podjęła decyzję o obniżce do 0 zł opłat członkowskich za usługi promocyjne świadczone Izbę na rzecz Członków w II i III kwartale
2020 r. Także w dniu 08 października wspólną uchwałą Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT nr 01/R-KR/2020 podjętą po zasięgnięciu
opinii biegłego rewidenta dokonano dalszej obniżki do ) zł opłat za usługi promocyjne w IV kwartale 2020 r. Obowiązkowa,
wynikająca z postanowień uchwały 02/NWZ/2018 walnego zgromadzenia PIPT roczna składka członkowska w wysokości 1 700 zł
pozostała wymagalna. Zdaniem biegłego rewidenta, podjęte decyzje organów wybieralnych Izby były niezbędnym dostosowaniem
działania PIPT do zaistniałych potrzeb Członków, pomimo świadomości, że drastyczna obniżka wysokości opłat członkowskich
uniemożliwi realizację budżetu Izby w sposób zaplanowany i zatwierdzony.
Realizacja przychodów ogółem, za okres 12 miesięcy 2020 r. przewidywana jest na poziomie ok. 288 000 zł (55%), wobec przyjętych
w budżecie przychodów w wysokości 646 600 zł.
Przewidywane koszty ogółem za 12 miesięcy 2020 roku są niższe od przyjętych w budżecie w wysokości 646 600 zł i wyniosą ok.
433 000 zł (67% planowanych przychodów). Spadek kosztów wynika głównie z obniżki kosztów administracyjnych i cięcia kosztów
realizacji programu działania PIPT, a także z obniżki kosztów obsługi organów.
Rada szczegółowo odniosła się do następujących kwestii finansowych:
▪

przychody i koszty związane z audytem danych statystycznych targów

W dniu 24 listopada br. Rada przychyliła się do wniosku prezesa T. Kobierskiego i postanowiła, że Zarząd i Biuro Izby niezwłocznie
skontaktują się ze wszystkimi organizatorami targów, w celu uzupełnienia informacji na temat targów zorganizowanych w 2020 roku
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i uzyskania potwierdzenia gotowości organizatorów do poddania się audytowi danych statystycznych targów (zgodnie z zapisami
Statutu PIPT, § 11 ust. 2 i „Uchwałą nr 06/WZ/2019 WZ PIPT z 10 maja 2019 r. w przedmiocie poddawania się przez organizatorów
targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX za pośrednictwem PIPT,
wysokości i zasad pobierania przez PIPT opłat od organizatorów targów - Członków Izby na ten cel oraz delegacji uprawnień dla Rady
PIPT do zmiany stawek opłat w przypadku przystąpienia do PIPT nowych organizatorów i zmiany liczby targów i wielkości powierzchni
targowej wynajętej”).
W dniu 27 listopada br. prezes zarządu B. Kozyra przedstawiła podsumowanie informacji zebranej od organizatorów targów w
zakresie liczby targów zorganizowanych w 2020 r. oraz potwierdzenia ich gotowości do poddania się audytowi CENTREX. Z
korespondencji e-mail i przeprowadzonych rozmów telefonicznych wynika, że Członkowi Izby zorganizowali w 2020 roku w sumie
ok. 70 targów, statystyki około 50% z tych targów zostały już przekazane do Izby, zaś pozostałe są w przygotowaniu i zostaną wkrótce
przekazane. Trzech organizatorów (DLG – 1 targi, PIGMIUR- 1 targi, ZTW- 2 targi) na tę chwilę nie zadeklarowało gotowości do
poddania się audytowi. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia z powodu choroby SARS-CoV-2 możliwy byłby jedynie audyt w formie
online.
Rada - ustaliła, że:
1/ Zarząd przygotuje pisma (pod podpis prezesa Rady T. Kobierskiego) do organizatorów, którzy odmówili poddania się audytowi
pomimo, że jest on jednym z obowiązków członkowskich i przekaże je niezwłocznie,
2/ Zarząd wystosuje pismo do CENTREX, w którym przekaże propozycję zorganizowania audytu ok. 70 targów w formie online oraz
wyjątkowo zaproponuje audytorowi kwotę wynagrodzenia 12 500 zł netto (do niewielkich negocjacji) za realizację tej usługi.
▪

zagadnienie kwalifikacji subwencji uzyskanej z Tarczy PFR w kwocie 108 000 zł

Sprawę najpierw omawiano na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej PIPT w dniu 17 listopada br. z udziałem biegłego rewidenta, Bogdana
Zegara. Po dyskusji Komisja Rewizyjna przychyliła się do stanowiska p. Zegara i zaleca uwzględnienie w przychodach 2020 roku
uzyskanej subwencji z Tarczy PFR.
Rada na posiedzeniu w dniu 24 listopada br. zadecydowała, aby PIPT pilnie skonsultowała się dyrektorami finansowymi firm
członkowskich (MTP, Targi Kielce, Targi w Krakowie) którzy także skorzystali z subwencji i uzyskała ich wyczerpujące opinie w tej
kwestii. W dniu 27 listopada br. Rada przyjęła informację B. Kozyry opracowaną po spotkaniu z dyrektorami finansowymi.
Rada - ustaliła, że podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego budżetu PIPT na 2020 rok nastąpi na następnym posiedzeniu,
z uwzględnieniem zaleceń ekspertów finansowych i po konsultacji z kancelarią prawną.
b.

przeterminowane należności i niezapłacone należności z 2020 r.

w dniu 24 listopada 2020 r. Rada nie wyraziła zgody na utworzenie w kosztach 2020 roku odpisu aktualizującego na trudno ściągalne
należności. przeterminowane z 2019 roku od trzech organizatorów targów (Targi Lublin, Interservis, Zarząd Targów Warszawskich)
w kwocie ogółem około 20 000 zł. Prezes Tomasz Kobierski zadeklarował rozmowę z Targami Lublin. Poprosił także o rozważenie
przez zarząd firmy Interservis możliwości spłaty w ratach zadłużenia w kwocie firmy Interservis i o pisemny wniosek do Rady w tej
sprawie.
W uzupełnieniu materiałów na posiedzenie w dniu 27 listopada br. Członkowie Rady otrzymali zaktualizowane szczegółowe
zestawienie przeterminowanych oraz bieżących niezapłaconych należności z tytułu składek i opłat członkowskich (załączniki nr 5 i 6
do niniejszego protokołu). Po rozmowach z prezesem T. Kobierskim, najbardziej zadłużony Członek - Targi Lublin dokonały częściowej
spłaty zaległości.
Rada – po dyskusji postanowiła, że Zarząd niezwłocznie przygotuje pisma do wszystkich dłużników podpisane przez prezesa Rady i
prezes zarządu, w który wezwie do zapłaty wszystkich zaległości.
3.

Omówienie spraw i podjęcie uchwał dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT

W dniu 24 listopada br. Rada PIPT omówiła tematy związane z planowaną organizacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT.
Mec. Emilia Bartkowiak potwierdziła fakt odmowy przez Sąd rejestracji zmian Statutu PIPT przyjętych uchwałami NWZ PIPT z 06
sierpnia 2020 r. umożliwiających organizację walnych zgromadzeń Izby i uczestnictwo w nich również za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej. Ponadto mec. E. Bartkowiak przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym w chwili obecnej w związku z
zaostrzeniem przepisów z powodu epidemii COVID-10, nie jest możliwa organizacja obrad walnego zgromadzenia z udziałem
wszystkich Członków Izby w tradycyjnej formie.
Rada w dyskusji podkreśliła niejednoznaczność opinii prawnych i opinii publikowanych w mediach w tej sprawie.
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W związku z powyższym Rada postanowiła:
▪

odsunąć w czasie podjęcie uchwały w przedmiocie organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z możliwością
uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

▪

odsunąć w czasie podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji określającej warunki techniczne przeprowadzenia
oraz zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej”,

▪

odsunąć w czasie podjęcie uchwały w przedmiocie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia PIPT z możliwością uczestnictwa w NWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,

▪

wprowadzić do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia PIPT do
Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz przyjąć projekt tej uchwały; decyzja walnego zgromadzenia zapadnie w zależności
od rozwoju sytuacji i potrzeby w tym zakresie, którą naświetli uczestnikom WZ prezes Rady; Biuro dokona korekty treści
uchwały,

▪

przyjąć projekt uchwały na najbliższe walne zgromadzenie w przedmiocie nadania p. Zygmuntowi Kosmali tytułu
„Honorowego Członka PIPT”; Biuro dokona korekty treści uchwały.
3.

Podjęcie uchwały Rady nr 55/2020

W dniu 27 listopada br. Rada PIPT podjęła uchwałę nr 55/2020 o następującej treści:
„Rada PIPT przyjmuje projekt uchwały najbliższego walnego zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w przedmiocie
przystąpienia Polskiej Izby Przemysłu Targowego do Federacji Przedsiębiorców Polskich, o następującej treści:
„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie przystąpienia Polskiej Izby Przemysłu
Targowego do Federacji Przedsiębiorców Polskich.””

4.

Podjęcie uchwały Rady nr 56/2020

W dniu 27 listopada br. Rada PIPT podjęła uchwałę nr 56/2020 o następującej treści:
„Rada PIPT przyjmuje projekt uchwały najbliższego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w przedmiocie
nadania Panu Zygmuntowi Kosmali tytułu „Honorowego Członka PIPT”, o następującej treści:
„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego z siedzibą w Poznaniu nadaje tytuł „Honorowego Członka Polskiej Izby
Przemysłu Targowego” Panu Zygmuntowi Kosmali, wieloletniemu byłemu Członkowi Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Uchwała
wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ”

Polska Izba Przemysłu Targowego, 04 grudnia 2020 r.
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