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                                                             KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

w dniu 08 lutego 2022 r. o godz. 10.00.,  
przerwanego i kontynuowanego w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 09.00.,  
przerwanego i kontynuowanego w dniu 01 marca 2022 r. o godz. 09.00.  

 
 
Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła posiedzenie w dniach 08 lutego, 22 lutego i 01 marca 2022 r.   
 
Najważniejsze sprawy wynikające z porządku obrad: 

 Sprawy członkowskie: 
 
Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 02/2022 w przedmiocie stwierdzenia ustania członkostwa spółki EXPO LINIA w PIPT  
 

Po przyjęciu informacji Zarządu i Biura na temat powstania okoliczności powodujących konieczność podjęcia uchwały Rady PIPT w 
przedmiocie ustania członkostwa spółki EXPO LINIA sp. z o.o z siedzibą w Buku, w związku z ogłoszeniem upadłości tej spółki, Rada 
PIPT podjęła uchwałę nr 02/2022 o treści: 

§ 1 
1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, na podstawie § 14 pkt. 3 lit. b) Statutu PIPT  stwierdza ustanie członkostwa spółki 

Expo Linia sp. o.o. z siedzibą w Buku, 64-320, ul. Przemysłowa 3, w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego w związku z 
ogłoszeniem upadłości na mocy postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu (sygn. akt: 
XI GU 1297/20).  

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący Expo Linia w Upadłości sp. z o. o. (wpis z dnia 30 grudnia 2021 r.) stanowi 
załącznik do  niniejszej uchwały.  

§ 2 
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 03/2022 w przedmiocie pozbawienia spółki Yacht Expo sp. z o.o. członkostwa w PIPT  
 
W związku z informacją Zarządu i Biura odnośnie zaprzestania realizacji obowiązków członkowskich w zakresie regulowania opłat 
członkowskich przez spółkę Yacht Expo sp. z o.o. z Warszawy oraz braku reakcji ze strony firmy na wielokrotnie podejmowane przez 
Izbę działania celem wyegzekwowania należności wobec PIPT, Rada Izby podjęła uchwałę nr 03/2022 w przedmiocie pozbawienia 
członkostwa Yacht Expo sp. z o.o. członkostwa w PIPT, o treści:  

§ 1 
Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, na podstawie § 14 pkt 2 Statutu PIPT, w związku  z nieprzestrzeganiem przez spółkę  Yacht 
Expo sp. o.o. obowiązków członkowskich wynikających z treści § 11 ust. 1 Statutu PIPT, w tym niepłacenia składki członkowskiej przez 
okres powyżej 6 miesięcy, podejmuje uchwałę w przedmiocie pozbawienia spółki Yacht Expo sp. o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-289, 
ul. Reniferowa 88, członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
PIPT będzie dochodzić wierzytelności na drodze prawnej.  
 

Inne sprawy członkowskie: 
 spółka „Polska Technika Górnicza S.A.” zmieniła nazwę na „EXPO Katowice S.A.”, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego 

Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 16 grudnia 2021 r; zmiana ta nie powoduje konieczności przeprowadzenia zmian 
formalnoprawnych w związku z członkostwem spółki w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego; 

 aktualny stan członkowski, po podjęciu uchwał Rady nr 1/2022 i 2/2022, to 78 członków; stan członkowski na dzień 
31.12.2021 r. wynosił 80 członków (wzrost liczby członków o 2 w stosunku do stanu z początku 2021r. – 3 przyjęcia i 1 
wykreślenie); trwają rozmowy z kilkoma potencjalnymi nowymi członkami Izby.  

 
 omówienie realizacji budżetu PIPT za 2021 r. i ustalenia pod kątem projektu prowizorium budżetu PIPT na 2022 r.  

 
Budżet PIPT na 2021 rok przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT  z 26.04.2021 r. zamykał się przychodami 
w wysokości 393 950 zł i kosztami w wysokości 428 150 zł, a tym samym wykazywał stratę bilansową  w kwocie 34 200 zł.   
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Realizacja budżetu PIPT za 12 miesięcy 2021 r. przedstawia się następująco.   

- przychody ogółem Izby w 2021 r. wyniosły 506 185,09 zł, tj. o 29% więcej, niż kwota przychodów przyjęta do uchwalonego budżetu, 
- koszty ogółem Izby w 2021 r. wyniosły 507 465,51 zł, tj. 19% więcej, niż koszty przyjęte do uchwalonego budżetu,  
- rok obrachunkowy od 01.01. do  31.12.2021 r. zamknął się stratą bilansową netto w wysokości 1 280,42 zł.   

Celem zmniejszenia straty bilansowej i nieuszczuplania niewielkiego kapitału zapasowego PIPT, wydatki związane z audytem 
statystyk targowych i koszty opracowania projektów lobbingowych w łącznej kwocie 14 500,00 zł, przyjęto do rozliczenia z funduszu 
celowego utworzonego na mocy uchwały NWZ PIPT nr 03/NWZ/2021 z 26.04.2021 r. w kwocie 153 369,39 zł - z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów bieżącej działalności PIPT oraz realizację zadań statutowych Izby.  
 
Po zapoznaniu się z informacją na temat działań windykacyjnych Biura Izby i aktualnego stanu przeterminowanych należności PIPT, 
Rada PIPT zadecydowała o wysyłce do firm zalegających z opłatami członkowskimi ostatecznego wezwania do zapłaty wraz z 
informacją, że w przypadku braku reakcji na wezwanie Rada będzie zmuszona podjąć kroki w kierunku pozbawienia członkostwa.   
 
Rada PIPT omówiła także przedstawione jej przez Zarząd Izby wstępne założenia dotyczące projektu prowizorium budżetu PIPT na 
2022 r. Na następnym posiedzeniu Rada podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia projektu prowizorium celem przedłożenia walnemu 
zgromadzeniu PIPT.  
 

 dyskusja nt. strategii PIPT i ustalenia pod kątem projektu „Programu działania PIPT na 2022” 
 
W wyniku obszernej dyskusji w gronie członków Rady PIPT wstępnie określone zostały obszary długofalowej strategii działania Izby, 

które powinny mieć następnie odzwierciedlenie w programie działania PIPT.  

1) zakres branżowy członkostwa Izby – to zagadnienie już kilkakrotnie poruszano w Izbie w przeszłości - wówczas pojawiała się 
obawa o ewentualną utratę przez Izbę jej tożsamości branżowej; z punktu widzenia dzisiejszych potrzeb, pojawia się 
pytanie czy obecne spektrum członkowskie, ograniczone jest praktycznie do firm branży targowej nie jest za wąskie; zatem 
jakie branże PIPT powinna skupiać w przyszłości, aby była silniejsza i nowoczesna; temat jest warty poszerzonej dyskusji; 

2) przyjazność targów dla środowiska („GO GREEN”) – chodzi o wypracowanie schematu dojścia do zero-emisyjności sektora 
targowego (wydarzeń i terenów/obiektów targowych) w Polsce w perspektywie najbliższych 10-20 lat; temat ten jest w 
czołówce spraw międzynarodowego środowiska targowego - wszystkie firmy, w tym dostawcy usług dla organizatorów 
targów i operatorów obiektów muszą się do tego przygotować; jednym z ważnych zagadnień jest polityka śmieciowa; 

3) odczuwalny brak pracowników w branży targowej i promocja nowego zawodu Monter Expo – w tym zakresie Izba już mocno 
działa; odbędzie się prezentacja 2 nowych zawodów na Targach Edukacyjnych w Poznaniu, a następnie powinna być 
promocja w innych miastach targowych – Kielcach, Gdańsku, Krakowie, Lublinie itd.; 

4) efektywność energetyczna branży targowej w kontekście drastycznie rosnących cen energii - jej brak spowoduje zbyt wysokie 
koszty uczestnictwa w targach, co może oznaczać rezygnacje z udziału; niezbędne są uniwersalne rozwiązania mające na 
celu zatrzymanie dalszego wzrostu cen prądu (np. fotowoltaika, biogazownie – własna produkcja energii); 

5) działania na rzecz globalizacji usług budowy ekspozycji targowych – zdobywanie, rozwijanie, analiza wiedzy nt. zagranicznych 
targów i rynków targowych. 
 

Rada PIPT omówiła też postulaty zgłoszone przez członków Izby podczas Zimowego Zjazdu PIPT w XII 2021 r. Jednym z nich jest 

potrzeba wypracowania nowej metodologii dotyczącej agregowania i prezentacji danych liczbowych o targach, z wykorzystaniem 

metod i narzędzi pomiaru efektywności udziału w targach. Celem jest prezentacja siły naszej branży i wymiernych korzyści z 

uczestnictwa w targach, co powinno przekładać się na wzrost świadomości w tym zakresie i stały wzrost liczby klientów targowych.  

Na następnym posiedzeniu Rada podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia i przedłożenia ZWZ PIPT projektu programu PIPT na 2022r.  
 

 omówienie spraw dotyczących wniosków złożonych do Walnych Zgromadzeń PIPT w 2021 r.: 
 

1) Rada PIPT kontynuowała omawianie sprawy dotyczącej wniosków złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka 
reprezentującego Abisal sp. z o.o. do ZWZ PIPT w dniu 24 czerwca 2021 r.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT w dniu 01.12.2021 r., w związku przyjęciem wniosku złożonego przez 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PIPT o nierozpatrywanie uchwały w sprawie warunkowej zgody na przeprowadzenie 
audytu do czasu jednoznacznego sprecyzowania przez Wnioskodawcę zakresu i przedmiotu audytu oraz warunków 
satysfakcjonujących Wnioskodawcę, zadecydowało o odroczeniu podjęcia tej uchwały. W styczniu br. miało miejsce kolejne 
spotkanie władz Izby z Panem Adamem Gabrysiakiem, jednak nie osiągnięto konsensusu. Zaplanowano kolejne spotkanie. 

2) Rada omówiła wnioski złożone do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 01 grudnia 2021 r. przez Pana 
Sławomira Jezierskiego reprezentującego AAA Expo sp. z o.o. z Poznania oraz Pana Adama Gabrysiaka reprezentującego 
Abisal sp. z o.o. z Poznania. Podjęcie uchwały Rady PIPT w przedmiocie rozpatrzenia tych wniosków zaplanowano na kolejne 
posiedzenie Rady PIPT. 
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 Audyt statystyk targowych: 
 
Rada PIPT przyjęła informację Biura PIPT nt. audytu 74 targów zorganizowanych przez członków PIPT w 2021 roku. W związku ze 
znaczącym spadkiem liczby targów z powodu pandemii COVID-19, w grudniu 2021 r., Zarząd PIPT podpisał aneks do umowy z 
CENTREX, zmieniający warunki finansowe w stosunku do umowy zawartej w 2019 roku. Podobnie jak rok temu, audyt danych 
statystycznych targów organizowanych przez członków PIPT odbył się online - na przestrzeni stycznia i lutego br. 
 
Rada PIPT przyjęła informację Biura PIPT nt. nowelizacji w 2021 roku, przez UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, 
‘Standardów ...” w zakresie audytu statystyk targowych na świecie, w związku z „wymuszoną” przez pandemię COVID-19 organizacją 
targów w formie wirtualnej (online) i hybrydowej (wydarzenie fizyczne i równolegle online). Obecnie Izba prowadzi rozmowy a 
audytorem CENTREX odnośnie potrzeby nowelizacji „Standardów i definicji statystycznych targów organizowanych przez Członków 
PIPT – w tym celu odbyła także konsultuje temat z organizatorami targów - Członkami Izby.  
 
W związku z wygaśnięciem umowy pomiędzy PIPT i CENTREX na badanie danych statystycznych targów organizowanych przez 
Członków PIPT w latach 2019-2021, Rada PIPT omówiła też temat dalszej współpracy i zdecydowanie opowiedziała się za jej 
kontynuacją.    
 

 Inne sprawy bieżące 
 
Projekt Monter EXPO – bieżący status  

 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z końca stycznia 2022 r., w wyniku trwających ponad 2 lata działań PIPT określonych jako 
MONTER EXPO, do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zostały wprowadzone dwa nowe zawody: Monter Konstrukcji 
Targowo-Wystawienniczych na poziomie branżowej szkoły I stopnia oraz Technik Obsługi Przemysłu Targowo – Wystawienniczego na 
poziomie branżowej szkoły II stopnia i technikum. W dniu 30 stycznia br., dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Szofera, partnera tego 
projektu PIPT, który zasponsorował „stand” tematyczny, PIPT promowała zawód w Iglicy na MTP, podczas finału 30.Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejna prezentacja – na stoisku PIPT na Targach Edukacyjnych (11-13 marca br.) w Poznaniu – dzięki 
uprzejmości i wsparciu finansowemu ze strony Grupy MTP.    
 
Meetings Week Poland 2022 – ustalenia odnośnie udziału PIPT i prelegentów, 

 
Planowany jest udział  PIPT w konferencji MEETINGS WEEK POLAND Poland 2022, w dniach 21-22.04.2022 r. Przygotowywany jest 
udział prelegentów ze strony PIPT w 45-minutowym panelu pt. „Targi jako narządzie marketingu bezpośredniego i relacyjnego w 
nowej rzeczywistości po-COVID-owej”.  
 
Sytuacja firm polskich świadczących usługi budowy stoisk w Wielkiej Brytanii w związku z BREXIT-em 
 
Ten poważny problem dotyczy co najmniej kilkunastu członków PIPT, a pojawił się w związku z zamiarem świadczenia przez nich 
usług budowy stoisk na terenie Wielkiej Brytanii po BREXIT-cie. Od lipca 2021 r. trwają interwencje PIPT bezpośrednio w MSZ 
Wielkiej Brytanii i MSZ RP, a także w Ambasadach obu państw. Aktualne przepisy wymagają uzyskania wiz pracowniczych dla osób 
wysyłanych do montażu i demontażu stoisk, co z różnych względów nie jest realne. PIPT lobbuje na rzecz zmiany prawa brytyjskiego. 
Wkrótce kolejne informacje. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT: 
 
Doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego planowane jest na dzień 20 kwietnia 2022 r. w 
Poznaniu, z możliwością uczestnictwa online. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na następnym posiedzeniu Rady PIPT.  
 

----------------------  


