
 

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego nr 6/WZ/2019 z dnia 10 maja 2019 r.   

zmieniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29/ZWZ/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.  

w przedmiocie poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów 

realizowanemu przez CENTREX  (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) za pośrednictwem Polskiej Izby Przemysłu 

Targowego, wysokości i zasad pobierania przez PIPT opłat od organizatorów targów - Członków Izby na ten cel oraz delegacji 

uprawnień dla Rady PIPT do zmiany stawek opłat w przypadku przystąpienia do PIPT nowych organizatorów i zmiany liczby targów 

i wielkości powierzchni targowej wynajętej 

--------- 

PREAMBUŁA 

Jednym z głównych celów Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest być podstawowym źródłem informacji o targach w Polsce dla 
naszych najważniejszych interesariuszy, tj. potencjalnych wystawców i zwiedzających na targach w Polsce, jak również dla władz 
ustawodawczych i samorządowych oraz mediów.   
 
Audyt danych statystycznych targów i wystaw w Polsce jest dziś motorem rozwoju krajowego rynku targowego. Służy 
uwiarygodnieniu i budowaniu pozytywnego wizerunku targów i organizatorów targów w Polsce oraz ich promocji na krajowym, 
europejskim i światowym rynku. Umożliwia także publikowanie wiarygodnej,  transparentnej, porównywalnej w skali 
międzynarodowej informacji ilościowej o tych targach w polskich i zagranicznych branżowych raportach statystycznych.  
 
Biorąc pod uwagę powyższe PIPT zamierza kontynuować dotychczas realizowane zadania w tym obszarze, tj.: 

▪ gromadzenie danych statystycznych targów organizowanych w Polsce przez jej Członków, a w miarę możliwości także przez 
inne podmioty niezrzeszone,  

▪ koordynowanie profesjonalnego audytu tych danych statystycznych, 
▪ publikację potwierdzonych audytem statystyk targowych w Raporcie PIPT Targi w Polsce, 
▪ udostępnianie informacji do publikacji w międzynarodowych raportach targowych. 

 
Audyt danych statystycznych targów za pośrednictwem Polskiej Izby Przemysłu Targowego,  we współpracy z renomowanym 
audytorem statystyk targowych CENTREX (Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych) z siedzibą w Budapeszcie, 
akredytowanym przy UFI – Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego, jest gwarantem prawidłowej realizacji polityki 
informacyjnej i promocyjnej dotyczącej przemysłu targowego w Polsce.   
 
Polska Izba Przemysłu Targowego ustanawia następujące zasady realizacji audytu danych statystycznych targów organizowanych 
przez Członków: 
 

§ 1 
Organizatorzy targów w Polsce zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego poddają się obowiązkowej sprawozdawczości do 
PIPT w zakresie danych statystycznych targów organizowanych przez nich w Polsce oraz audytowi danych statystycznych tych 
targów, realizowanemu za pośrednictwem PIPT we współpracy z CENTREX, z zastosowaniem „Standardów i definicji statystycznych 
...” (załącznik nr 1 do uchwały) przyjętych w PIPT na bazie standardów międzynarodowych.  
 

§ 2 
1. Polska Izba Przemysłu Targowego jest koordynatorem audytu danych statystycznych targów w Polsce organizowanych 

przez Członków.  
2. Koszty audytu danych statystycznych targów pokrywa Polska Izba Przemysłu Targowego, zgodnie z umową zawartą z 

audytorem. 
3. Organizatorzy targów w Polsce poddający się audytowi dokonują opłaty na rzecz audytu na konto bankowe PIPT.  
4. Jednostką dla celów rozliczenia kosztów audytu z organizatorem targów – Członkiem Izby jest „metr kwadratowy 

powierzchni targowej wynajętej” zgłoszonej na formularzu „Oświadczenia – ankiety” (załącznik nr 2 do uchwały) i poddanej 
audytowi.  

5. Opłaty wnoszone przez organizatora  targów na poczet pokrycia kosztów Izby związanych z audytem statystyk targowych 
wynoszą są za każdą jednostkę rozliczeniową („metr kwadratowy powierzchni targowej wynajętej”): 

 



Wielkość powierzchni targowej wynajętej 
w mkw. ,sprawozdana przez organizatora 

targów (zgodnie z „Oświadczeniem – 
ankietą”), 

narastająco: 

 
 

Opłata  netto 
za 1 za mkw. 

do 20 000 m2 0,20 zł 

powyżej 20 000 m2 do 100 000 m2 0,17 zł 

powyżej 100 000 m2 do 200 000 m2 0,15 zł 

powyżej 200 000 m2 do 300 000 m2  0,13 zł 

powyżej 300 000 m2 do 400 000 m2  0,10 zł 

powyżej 400 000 m2  0,09 zł 

 

6. Walne Zgromadzenie PIPT deleguje uprawnienia dla Rady Izby do zmiany wysokości opłaty jednostkowej za audyt 1 mkw. 
powierzchni targowej wynajętej, w przypadku gdy liczba targów organizowanych przez Członków PIPT i liczba metrów 
kwadratowych powierzchni targowej wynajętej poddawanych audytowi zmienią się zasadniczo, np. w wyniku przystąpienia 
lub odejścia z PIPT organizatora / ów targów,  
 

§ 3 
1. Poddanie się członka PIPT kontroli danych statystycznych targów nie wymaga jego zgody na piśmie.  
2. Na podstawie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Biuro PIPT wystawia faktury dla organizatora targów za usługę 

audytu danych statystycznych targów. 
3. Faktury wystawiane są z góry, po wpłynięciu „Oświadczenia – ankiety” do PIPT, zaś w przypadku zmiany informacji 

dotyczącej liczby metrów kwadratowych powierzchni targowej wynajętej w wyniku audytu, podlegają one korekcie.  
 

§ 4 
W publikacjach i rankingach statystycznych zamieszczone będą wyłącznie informacje o tych organizatorach targów i wystaw i tych 
targach / wystawach, dla których przeprowadzono dobrowolne kontrole danych statystycznych. 
 

§ 5 
Przepisy niniejszej uchwały wchodzą w życie w dniu podjęcia jej przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego.  
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