KOMUNIKAT
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 29 września 2020 r. w

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła posiedzenie w formule hybrydowej w dniu 29 września br. – w siedzibie PIPT w
Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji / telekonferencji.
Tematykę obrad wypełniły następujące zagadnienia:
1.

Podjęcie uchwał Rady nr 44/2020 w przedmiocie przyjęcia przedsiębiorcy Konarski Bzowski s.j. w poczet Członków
Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Rada podjęła uchwałę nr 44/2020 o treści:
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z otrzymaniem deklaracji przystąpienia do PIPT od przedsiębiorcy Konarski
Bzowski spółka jawna, z siedzibą w Warszawie, 03-886, woj. mazowieckie, ul. Mieszka I nr 1, zarejestrowanego w KRS pod numerem
0000413255, NIP: 5252529317, REGON: 146031444, od 2012 r. prowadzącego działalność w zakresie kompleksowej realizacji stoisk
na targi i eventy, aranżacją wnętrz, produkcją mebli i scenografii, po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją (deklaracja i
ankieta członkowska, odpis z KRS), 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 01 października 2020 r.”
Tym samym od 01.10.2020 r. PIPT ma 81 Członków.
2.

Omówienie prognozy realizacji budżetu PIPT za okres I – XII 2020 r. w kontekście decyzji o ewentualnym dalszym
obniżeniu opłat członkowskich w IV kwartale 2020 r. na wniosek członków PIPT

Rada omówiła prognozę realizacji budżetu PIPT za 12 miesięcy 2020 r., na którą wpływ ma drastyczny spadek przychodów w II i III
kwartale 2010 r. w wyniku obniżenia do 0 zł opłat od Członków za usługi promocyjne (decyzją Rady na wniosek Członków – w związku
z tragiczną sytuacją firm wywołaną zaprzestaniem działalności gospodarczej z powodu epidemii COVID-19), a także w kontekście
dalszej obniżki do 0 zł tych opłat w IV kwartale 2020 r. W związku wątpliwościami natury prawnej, Rada odłożyła decyzję o możliwej
obniżce opłat członkowskich za usługi promocyjne w IV kwartale br. do wspólnego posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej w dniu 8
października br.
3.

Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 46/2020 w przedmiocie organizacji konkursu na obsługę prawną PIPT

W związku z zakończeniem współpracy w zakresie obsługi prawnej z kancelarią Winiecki Dzikoński i Partnerzy Kancelaria Prawna z
Poznania, Rada omówiła warunki konkursu na wybór nowej kancelarii prawnej do obsługi PIPT. Ostatecznie ustalono warunki, które
zostały wpisane do treści zapytania ofertowego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku br.
Rada podjęła uchwałę następującej treści:
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z zakończeniem współpracy w zakresie obsługi prawnej z kancelarią „Winiecki
Dzikoński i Partnerzy Kancelaria Prawna” z Poznania z końcem września 2020 r., podejmuje decyzję o organizacji konkursu na wybór
kancelarii prawnej do obsługi PIPT. Zakres i warunki współpracy z kancelarią prawną zostały określone w „Zapytaniu ofertowym o
świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej PIPT”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem
jej podjęcia.”
4.

Wolne głosy i wnioski:

▪

Rada omówiła ponownie sprawę opłat od organizatorów targów za przyznanie znaku PIPT „Bezpieczne Targi” – czy opłatę
powinni ponosić organizatorzy czy obiekty, w których odbywają się targi. Istotne argumenty w dyskusji:
o to organizator jest odpowiedzialny za wdrożenie Wytycznych MR dla organizatorów targów;
o organizator może organizować daną imprezę w dowolnym miejscu;
o w danym obiekcie może zostać zorganizowana impreza targowa innego organizatora.
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Rozstrzygnięcie sprawy opłat za Znak odłożono. Rada powróci do tematu na najbliższym możliwym spotkaniu.
▪

Beata Kozyra poinformowała Radę o zakończeniu badań rynku targowego w Polsce, które były przygotowane i
przeprowadzone wspólnie przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, MTP oraz PIPT. Raport z ww. badań Członkowie Rady
otrzymali w dniu 28.09.2020. Rada stwierdzała, że dane z Raportu należy rozpropagować oraz wykorzystywać w pismach i
apelach PIPT do władz, senatorów i posłów.

▪

Andrzej Mochoń zaprosił Radę i Zarząd Izby do udziału w konferencji z władzami samorządowymi, która ma się odbyć na
Targach Kielce w dniu 02 października br.. W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny w ramach ww.
konferencji nt. rynek spotkań w czasie pandemii. W czasie panelu zostałby również podpisany list otwarty samorządowców
do Pana Premiera Morawieckiego. Pismo ma przygotować Izba.

▪

w związku z dużym zainteresowaniem Członków Izby organizacją Zimowego Zjazdu PIPT 2020, Biuro uzyskało kilka ciekawych
ofert organizacji Zjazdu na przełomie listopada i grudnia br. Najtańszą i najciekawszą ofertę przedstawił hotel Czarny Staw
w Aleksandrowie Łódzkim. ZZ PIPT odbyłby się w dniach 2-4 grudnia br. Na korzyść tej oferty przemawia także lokalizacja w
centrum Polski. Obecnie Biuro negocjuje warunki współpracy. Rada podejmie decyzję w sprawie wyboru miejsca Zjazdu po
przeanalizowaniu kilku innych ofert.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 08 lub 09 października br. (preferowana data to 08.10.), online, wspólnie z Komisją
Rewizyjną.

Poznań, 01 października 2020 r.
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