KOMUNIKAT
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 08 października 2020 r. w

W dniu 08 października 2020 r. Rada i Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyły wspólne posiedzenie, w formule
hybrydowej tj. w siedzibie PIPT w Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji / telekonferencji.
Tematykę obrad wypełniły następujące zagadnienia:
1.

Omówienie prognozy realizacji budżetu PIPT za 12 miesięcy 2020 r. z założeniem zwolnienia Członków Izby z opłat
promocyjnych w II, III i IV kwartale 2020 r.

Członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej zapoznali się z symulacją, w której uwidoczniony jest drastyczny spadek przychodów do
budżetu z tytułu opłat za usługi promocyjne realizowane na rzecz Członków Izby, w związku z obniżką do 0 tych opłat w II, III i IV
kwartale 2020 r. (uchwałą Rady nr 21/2020 z 09.04.br. oraz zaplanowaną w porządku obrad tego posiedzenia wspólną uchwałą Rady
i Komisji Rewizyjnej) z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową firm członkowskich spowodowaną zaprzestaniem działalności
targowej w czasie epidemii COVID-19. Ponadto w kontekście wydatków na usługi prawne prezes Rady Tomasz Kobierski
poinformował Komisję Rewizyjną o decyzji Rady Izby w sprawie organizacji w październiku br. konkursu na wybór nowej kancelarii
prawnej do obsługi PIPT, w związku z zakończeniem współpracy z PIPT kancelarią Winiecki Dzikoński Kancelaria Prawna z Poznania.
Tomasz Kobierski poinformował także o potrzebie zatrudnienia w Biurze Izby profesjonalisty w zakresie obsługi nowoczesnych
kanałów komunikacyjnych, co wpłynie na podniesienie kosztów administracyjnych Izby, ale jest dziś niezbędne, zaś pracownicy Biura
nie mają takich kompetencji.
2.

Podjęcie wspólnej uchwały Rady w przedmiocie obniżki opłat członkowskich za usługi promocyjne świadczone przez PIPT
w IV kwartale 2020 r. ,

Rada i Komisja Rewizyjna przyjęły opinię Bogdana Zegara, biegłego rewidenta, prezesa spółki Eureka Auditing, uzyskaną na prośbę
Izby, która potwierdza, że w zaistniałej tragicznej dla branży targowej sytuacji spowodowanej epidemią, obniżka wysokości opłat
członkowskich jest uzasadniona i jest wsparciem dla firm zrzeszonych w Izbie. W związku z niejednoznacznymi interpretacjami
prawnymi zapisów regulaminów PIPT odnośnie prawidłowości podjęcia uchwały Rady nr 21/2020 z 09.04.2020 r. w przedmiocie
obniżki opłat członkowskich, która to uchwała dostosowała działania Izby do potrzeb Członków, bezpiecznym rozwiązaniem jest
obecnie współdziałanie Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT, tj. wspólne podjęcie uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT w przedmiocie
kolejnej obniżki opłat członkowskich. Zasada bezpieczeństwa prowadzenia spraw Izby jest nadrzędna, a zaproponowany sposób
działania organów gwarantuje prowadzenie spraw Izby na zasadach odpowiedzialności.
Rada i Komisja Rewizyjna podjęły wspólnie uchwałę w przedmiocie obniżki opłat członkowskich za usługi promocyjne świadczone
przez PIPT w IV kwartale 2020 r.. Treść uchwały jest następująca:
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, działając jako najwyższy organ Izby w okresie między walnymi zgromadzeniami (§ 28
Statutu), wraz z Komisją Rewizyjną PIPT pełniącą bieżącą kontrolę całokształtu gospodarki finansowej Izby (§ 40 ust.1 pkt.1 Statutu),
w związku z § 54 ust. 3 Statutu, z pełną świadomością odpowiedzialności za Polską Izbę Przemysłu Targowego i jej przyszłość,
wsłuchując się w zgłaszane bezpośrednio Członkom Rady potrzeby i wnioski wynikające z tragicznych konsekwencji
rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 i stanu epidemii w Polsce dla całej branży targowej w postaci trwającego już od ponad pół
roku i przewidywanego dalszego znacznego ograniczenia działalności gospodarczej zrzeszonych w PIPT przedsiębiorców (w
zakresie: organizacji targów i wystaw w Polsce, udostępniania obiektów targowych na potrzeby targów i innych wydarzeń,
projektowania i budowy stoisk targowych, organizacji wystąpień wystawców w targach za granicą, działalności przedstawicielstw w
Polsce zagranicznego organizatora targów, działalności firm transportu i spedycji targowej oraz działalności w zakresie usług
projektowych, tłumaczeniowych, baz danych, usług marketingowo-konsultingowych, medialnych, gastronomicznych i innych
okołotargowych), a w rezultacie – poważnego spadku ich przychodów z tytułu działalności, co najmniej do końca br., ,na wniosek:
1) Członka PIPT: Exactus sp.j. (wniosek jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały),
2) Członka PIPT: Artura Pawelca (wniosek jest załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały),

1

na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr 02/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z 30 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z
członkostwem zwyczajnym w PIPT, po zapoznaniu się z prognozą realizacji budżetu PIPT za okres I-XII 2020 r. z założeniem obniżki
opłat w IV kw. 2020 r. za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz jej Członków, przedstawioną przez Zarząd Izby,
podejmują uchwałę, mocą której dokonują zmiany wysokości opłat za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz jej
Członków, w taki sposób, że za okres od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (tj. za IV kwartał 2020 r.) opłata ta zostaje
obniżona do kwoty 0 zł (zero złotych) dla wszystkich Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
Jednocześnie zgodnie z § 2 uchwały nr 02/NWZ/2018, każdego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego obowiązuje roczna
składka członkowska w wysokości 1 700 zł (jeden tysiąc siedemset złotych), płatna w czterech równych ratach, kwartalnie z góry, do
10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, na podstawie not statutowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
Uchwałę oznaczono numerem 01/R/KR/2020.
Z uwagi na to, że obniżki wysokości opłat członkowskich znacząco wpłyną na budżet Izby w 2020 roku, biegły rewident
zarekomendował również, aby jako następny krok oba organy stanowiące Izby wspólnie dokonały korekty (nowelizacji) budżetu PIPT
na 2020 r. oraz poddały ją pod głosowanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Izby.
Rada i Komisja Rewizyjna PIPT ustaliły, że odbędą kolejne wspólne posiedzenie celem omówienia i zatwierdzenia projektu zmiany
budżetu PIPT na 2020 rok. Projekt nowelizacji budżetu zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Izby.
3.

Wolne głosy i wnioski

▪

omówiono aktualnie działania PIPT na rzecz uzyskania pomocy sektorowej - koncentrują się one na następujących
kanałach:
została nawiązana współpraca przedstawicieli Izby (P. Montewka, K. Szofer, B. Kozyra) z p. Markiem Kowalskim,
przewodniczącym Federacji Przedsiębiorców Polskich;
w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem MŚP;
trwają starania o spotkanie ze ścisłym kierownictwem Rządu, przy wsparciu warszawskich członków Izby,
Rada wyraziła podziękowanie dla A. Mochonia za zaproszenie i organizację konferencji w dniu 02.10. br.
„Europejska inwestycja w przyszłość: budżet na lata 2021 – 2017” z udziałem władz samorządowych miast i
przedstawicieli branży targowej; w ramach konferencji odbył się panel dyskusyjny na temat rynku spotkań w
czasie pandemii, w której ze strony PIPT wzięli udział Tomasz Kobierski, Andrzej Mochoń i Grażyna Grabowska;
uczestnicy konferencji – prezydenci miast przygotowują prośbę do Premiera Morawieckiego popierającą apel
PIPT dotyczący pomocy sektorowej;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Babij zadeklarował wsparcie w zakresie kontaktów z prezesem
Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzejem Arendarskim, który jest członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy
Prezydencie RP, powołanej w maju 2019 r. przez Andrzeja Dudę,
Tomasz Kobierski przedstawił pomysł „strajku branży targowej” w Warszawie

▪

Rada dyskutowała o dalszej obsłudze prawnej Izby i Komisji ds. Statutu: z dniem 30.09.br. zakończyła się współpraca z
kancelarią Winiecki Dzikoński i Partnerzy, która we wrześniu br. opiniowała prace Komisji ds. zmian Statutu; obecnie
Kancelaria zadeklarowała możliwość realizacji kolejnych zleceń na potrzeby Komisji na zasadach komercyjnych, jeśli taka
będzie potrzeba; współpraca z nową kancelarią prawną rozpocznie się od 01.11.br.
Paweł Orłowski, przewodniczący Komisji ds. zmian Statutu PIPT, pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę z kancelarią
prawną Winiecki Dzikoński i Partnerzy i zwrócił uwagę, że harmonogram czasowy prac Komisji jest bardzo napięty.
Tomasz Kobierski zaproponował, aby skonsultować możliwość współpracy przy nowelizacji Statutu z prawnikami Krajowej
Rady Gospodarczej lub rozważyć inną kancelarię prawną;
poruszono problem „kaucji zwrotnej” – chodzi o niezwrócone wystawcom przez niektórych organizatorów targów wpłaty
na poczet udziału w targach odwołanych z powodu epidemii COVID-19; wiadomo, że szykuje się akcja medialna skierowana
przeciwko branży, zaś wystawcy przygotowują pozwy zbiorowe; Rada ustaliła, że Izba, która może znaleźć się w centrum
zainteresowania mediów, powinna przygotować oświadczenie prasowe;
termin Zimowego Zjazdu PIPT 2020 ustalono na 09-11 grudnia br.; analizowane są kolejne oferty.

▪

▪

Poznań, 12 października 2020 r.
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