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KOMUNIKAT ze wspólnego posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej  
Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
w dniu 31 maja 2021 r. w Poznaniu 

(w Biurze PIPT i za pośrednictwem wideokonferencji) 
 

 
W dniu 31 maja 2021 r. Rada i Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyły wspólne posiedzenie, w formule 
hybrydowej  - w siedzibie PIPT w Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji na platformie ZOOM. 
 
Jedynym punktem merytorycznym w porządku obrad posiedzenia było: 

 Omówienie i podjęcie wspólnej uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej nr 01/R/KR/2021 w przedmiocie obniżki opłat za usługi 
promocyjne świadczone przez PIPT na rzecz Członków w II i III kwartale 2021 r.  

 
W związku z tym, że do Rady PIPT wpłynął wniosek Członka PIPT p. Artura Pawelca o dalszą obniżkę opłat członkowskich za usługi 

promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz Członków - w związku dalszym, niemal całkowitym zamrożeniem branży targów z 

powodu trwającej nadal pandemii COVID-19, Rada omawiała już temat na posiedzeniu w dniu 24 maja br.  

Wówczas, kierując się uzyskaną opinią prawną, Rada PIPT podjęła decyzję, że w celu zajęcia stanowiska w przedmiocie kolejnej 

obniżki opłat za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz członków, niezbędne jest współdziałanie Rady z Komisją Rewizyjną 

PIPT. 

Wspólna decyzja Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT zostanie poddana zatwierdzeniu przez najbliższe walne zgromadzenie PIPT. 

Zaproponowana w projekcie uchwały obniżka opłat członkowskich za usługi promocyjne wynosi 50% wysokości opłat i dotyczyła II i 

III kwartału 2021 r.  

Oba organy Izby mają świadomość trudnej sytuacji finansowej Członków Izby z powodu COVID-19, a zarazem wyrażają troskę o 

przyszłość PIPT z powodu znacznego uszczuplenia finansów Izby w wyniku obniżek opłat członkowskich w II, III i IV kwartale w 2020 

roku.  

Przedstawiona Radzie w materiałach na posiedzenie opinia Komisji Rewizyjnej  zawiera analizę faktów, przedstawia skutki dalszej 

obniżki opłat członkowskich dla finansów PIPT oraz rekomenduje rozstrzygnięcie kwestii tej obniżki opłat przez walne zgromadzenie 

PIPT.  

Rada i Komisja Rewizyjna PIPT podjęły wspólną uchwałę nr 01/R/KR/2021 w przedmiocie zmiany wysokości opłat za usługi promocyjne 

świadczone przez Izbę na rzecz jej Członków za okres od 01 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. (II i III kw. 2021 r.)  poprzez obniżkę 

tych opłat o 50% dla wszystkich Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego, o następującej treści: 

§ 1 

1. 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 PIPT i jej przyszłość, a zarazem biorąc pod uwagę zgłaszany przez Członków PIPT 

fakt całkowitego lub niemal całkowitego ograniczenia ich działalności gospodarczej, 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, 

 działalności w zakresie usług: projektowych, tłumaczeniowych, baz danych, usług marketingowych, konsultingowych, 

medialnych, gastronomicznych i innych okołotargowych 
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i poważny spadek ich przychodów z tytułu tej działalności, z powodu trwającego od marca 2020 r. i nadal utrzymującego się 

stanu epidemii choroby COVID – 19 w Polsce,  

 

na wniosek Członka PIPT Artura Pawelca (Grupa i Studio Antares),  

 

na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr 02/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z 30.11.2018 r. w sprawie 

wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z 

członkostwem zwyczajnym w PIPT,  

 

podejmuje uchwałę, mocą której dokonuje zmiany wysokości opłat za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz jej 

Członków, w taki sposób, że za okres od 01 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. , tj. za II i III kwartał 2021 r.,  obniża te 

opłaty o 50% dla wszystkich Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego.   

§ 2 

Rada i Komisja Rewizyjna PIPT wnoszą do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 24 czerwca 2021 r. o zatwierdzenie 

niniejszej obniżki opłat za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz jej Członków w II i III kwartale 2021 r. Stosowny punkt 

zostanie umieszczony w porządku obrad tego ZWZ PIPT. 

§ 3 

1. Wniosek Członka PIPT p. Artura Pawelca (Grupa i Studio Antares) jest załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” 

.-----------------------------------  
 
 

 

                                

 


