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KOMUNIKAT  
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

w dniu 26 października 2020 r.  
 

 
W dniu 26 października 2020 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła posiedzenie,  w formule hybrydowej tj. w siedzibie 
PIPT w Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji / telekonferencji.  
 
Obradom przewodniczyli Grażyna Grabowska (prezes zarządu Targów w Krakowie, wiceprezes Rady PIPT) i Zenon Żurek (właściciel 
firmy Partner, wiceprezes Rady PIPT).  
 
Tematykę obrad wypełniły następujące zagadnienia:  
 

1. Podjęcie uchwały Rady nr 48/2020 w przedmiocie przyjęcia przedsiębiorcy AG-EXPO Andrzej Groblewski Spółka Jawna w 
poczet Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego: 

 
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z otrzymaniem deklaracji przystąpienia do PIPT od przedsiębiorcy AG-EXPO 
Andrzej Groblewski Spółka Jawna z siedzibą w Otrębusach, 05-805, woj. mazowieckie, ul. Owocowa 16, zarejestrowanego w KRS 
pod numerem 0000065345, NIP: 534-137-87-65, REGON: 012268064, od 1991 r. (a pod firmą jak wyżej - od 2001 r.) prowadzącego 
działalność związaną z projektowaniem, budową i obsługą stoisk wystawienniczych  konferencyjnych, 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 26 października 2020 r.”  
 

2. Podjęcie uchwały Rady nr 49/2020 w przedmiocie fakturowania przez Izbę opłat za znaki „Targi z rekomendacją” 
przyznane (w 2019 r.) na 3 kolejne edycje targów wyłącznie w przypadku, gdy dana edycja odbyła się  

 
Zgodnie z regulaminem znaku „Targi z rekomendacją PIPT”, Izba fakturuje opłaty za znaki „Targi z rekomendacją” przyznane (w 2019 
r.) na 3 kolejne edycje targów. Z powodu COVID-19 wiele z tych targów nie odbyło się, stąd prośba do Rady o podjęcie decyzji, aby 
nie obciążać organizatorów targów za edycje targów, które nie odbyły się, a fakturować jedynie opłaty za targi zrealizowane.  
 
W związku z wpłynięciem wniosków w tej sprawie od Międzynarodowych Targów Poznańskich i Targów w Krakowie, Rada podjęła 

uchwałę o następującej treści:  

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku odwoływaniem / odkładaniem w czasie wielu edycji targów w Polsce z powodu 

epidemii COVID-19 oraz wpłynięciem do Zarządu PIPT wniosków od organizatorów targów w przedmiotowej sprawie, podejmuje 

uchwałę, mocą której ustala, że fakturowanie przez Izbę regulaminowych opłat za wszystkie przyznane targom w minionym i 

bieżącym roku znaki „Targi z rekomendacją PIPT”,  ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy dana edycja targów odbyła się i zostało 

to potwierdzone informacją przez organizatora danych targów. W przypadku zaś, gdy faktury za odwołane edycje targów zostały już 

wystawione, zostaną one anulowane.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”    

3. Wyłonienie - spośród nadesłanych ofert świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej PIPT - kancelarii prawnych do II 
etapu (tj. rozmowy on-line), celem wyboru najlepszej oferty i podjęcia uchwały Rady w przedmiocie wyboru kancelarii 
prawnej do obsługi prawnej PIPT 
 

Rada przeanalizowała przesłane, w związku z ogłoszonym konkursem, oferty kancelarii prawnych. Wśród kryteriów podlegających 

ocenie były takie jak: doświadczenie we współpracy z izbami gospodarczymi, stawka wynagrodzenia, siedziba (miasto) kancelarii.  

Po dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę wyboru do następnego etapu tych kancelarii, które zaoferowały najniższą cenę oraz mają 

siedzibę w Poznaniu, tj. w mieście siedziby Izby.  

Po dyskusji dokonano jednomyślnie wyboru trzech kancelarii prawnych do II etapu konkursu. W najbliższych dniach odbędą się 

rozmowy z wybranymi kancelariami celem wyboru kancelarii do współpracy z PIPT.  

4. Podjęcie decyzji Rady w sprawie wniosku wiceprezes Rady PIPT Grażyny Grabowskiej o umieszczenie w porządku obrad 
najbliższego walnego zgromadzenia PIPT uchwały o nadaniu p. Zygmuntowi Kosmali tytułu Honorowego Członka Izby  
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Rada jednomyślnie podjęła w drodze uchwały nr 50/2020 decyzję w sprawie wniosku wiceprezes Rady PIPT Grażyny Grabowskiej o 

umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia PIPT uchwały o nadaniu p. Zygmuntowi Kosmali, byłemu 

wieloletniemu zaangażowanemu Członkowi Izby,  tytułu Honorowego Członka Izby.  

5. Wolne głosy i wnioski: 

▪ Rada omówiła harmonogram działań organów i Biura Izby pod kątem organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PIPT w planowanej dacie 09.12.2020 r. Ostateczny zakres pilnych spraw objętych porządkiem obrad NWZ zostanie ustalony 
na następnym posiedzeniu w dniu 16.11.2020 r.  
 

▪ Krzysztof Szofer  zreferował plany organizacji protestu przez Komitet Obrony Branży Targowej powołany z inicjatywy 
członków Izby. W środę 28.10.br. KOBT przeprowadzi w pełni legalny, apolityczny i merytoryczny protest pod siedzibą KPRM 
w Warszawie. PIPT wystosowała prośbę do Członków o rozpropagowanie tej akcji oraz wypełnienie formularzy do PFR o 
umorzenie w całości (a nie w 75%) udzielonej pożyczki. Posty w tej sprawie, zawierające linki do formularzy ukazały się na 
FB Komitetu. Skany pism należy przesyłać do kol. Artura Pawelca (Studio i Grupa Antares z Łodzi). Planowane jest złożenie 
wszystkich wniosków razem, bezpośrednio w Państwowym Funduszu Rozwoju 

 
Poznań, 29 października 2020 r.  

 

 


