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KOMUNIKAT  

z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 10.00., przerwanego i kontynuowanego w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00. 

- odbytego w formule hybrydowej   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 
Najważniejsze sprawy wynikające z porządku obrad: 

▪ podjęcie uchwały Rady PIPT nr 19/2022 w przedmiocie przyjęcia do PIPT CWK Operator sp. z o.o. z Jasionki, o treści: 
§ 1 

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z otrzymaniem deklaracji przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego od przedsiębiorcy CWK Operator sp. z o.o., z siedzibą w Jasionce nr 953, kod 36-002, woj. podkarpackie, 
zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000479017, NIP: 1182094667, REGON: 146901684, 
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zarządzania obiektem targowo – konferencyjnym „G2A Arena Centrum 
Wystawienniczo Kongresowe Województwa Podkarpackiego” i organizacji targów i wystaw,  
po zapoznaniu się z przedstawioną jej dokumentacją i stwierdzeniu wpływu na konto bankowe PIPT opłaty wpisowej w 
kwocie 1 000 zł, a także wobec braku negatywnych opinii Członków PIPT na temat tego przedsiębiorcy, podejmuje uchwałę 
o przyjęciu tego przedsiębiorcy w poczet Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego z dniem 20 czerwca 2022 r.  

2. Deklaracja członkowska, ankieta przedsiębiorcy, odpis z KRS, charakterystyka firmy i  potwierdzenie wpłaty wpisowego w 
kwocie 1 000 zł na konto bankowe PIPT są załącznikami do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady. Oddano 7 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW” i 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Tym 
samym uchwała Rady PIPT nr 19/2022 została podjęta.  
 

▪ podjęcie uchwały Rady PIPT nr 20/2022 w przedmiocie przyjęcia do PIPT spółki beMatrix Rental Poland sp. z o.o. z 
Poznania, o treści: 

§ 1 

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z otrzymaniem deklaracji przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego od przedsiębiorcy beMatrix Rental Poland sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 61-663, ul. Winogrady 28, woj. 
wielkopolskie, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000755637, NIP: 7811983690, REGON: 
381697112, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji systemów zabudowy targowej,  
po zapoznaniu się z przedstawioną jej dokumentacją i stwierdzeniu wpływu na konto bankowe PIPT opłaty wpisowej w 
kwocie 1 000 zł, a także wobec braku negatywnych opinii Członków PIPT na temat tego przedsiębiorcy, podejmuje uchwałę 
o przyjęciu tego przedsiębiorcy w poczet Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego z dniem 20 czerwca 2022 r.  

2. Deklaracja członkowska, ankieta przedsiębiorcy, odpis z KRS, charakterystyka firmy i  potwierdzenie wpłaty wpisowego w 
kwocie 1 000 zł na konto bankowe PIPT są załącznikami do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady. Oddano 7 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW” i 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Tym 
samym uchwała Rady PIPT nr 20/2022 została podjęta.  
 

▪ omówienie bieżącej realizacji budżetu PIPT za 2022 r. oraz aktualnego stanu należności  
 

Rada przyjęła informację prezesa Zarządu PIPT Pani Beaty Kozyry na temat realizacji budżetu PIPT na 2022 rok za okres od stycznia 
do maja br. oraz informację o stanie zaległych należnościach i ich ściągalności. Nie zgłoszono uwag.  
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▪ omówienie spraw wynikających z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 20.04.2022 r.  
 

a) skutki nieudzielenia absolutorium członkom organów PIPT  
 
Interpretacja prawna zapisów §19 ust.6 Statutu PIPT („Nieuzyskanie absolutorium przez członka organu Izby stanowi 
szczególną podstawę do jego odwołania przez organ, który danego członka organu Izby powołał na stanowisko) 
odnośnie skutków nieudzielenia absolutorium 2 członkom organów wybieralnych Izby, co miało miejsce podczas obrad 
ZWZ PIPT w dniu 20 kwietnia br. (uchwała nr 10/ZWZ/2022, uchwała nr 17/ZWZ/2022), wskazuje, że na kolejnym 
walnym zgromadzeniu PIPT należy odbyć głosowanie nad uchwałami w przedmiocie odwołania tych osób z pełnionych 
funkcji. W zależności od wyniku głosowań nad uchwałami, może zajść konieczność przeprowadzenia ewentualnych 
wyborów uzupełniających do obu organów wybieralnych (§ 18 ust. 12 Statutu PIPT).   
 
Ponadto w konsekwencji powyższego Rada odbyła głosowanie nad uchwałą w przedmiocie odwołania Pani Beaty 
Kozyry z funkcji prezesa zarządu PIPT. W głosowaniu tajnym udział wzięło 7 członków Rady. Oddano 0 głosów „ZA”, 7 
głosów „PRZECIW” i 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Tym samym uchwała Rady nr 21/2022 został odrzucona.  
 

b) rozpatrzenie wniosków złożonych do Komisji Wnioskowej ZWZ PIPT w dniu 20.04.2022 r.  
 
Rada omówiła kolejno 6 wniosków złożonych przez Członków PIPT na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w 
dniu 20.04.2020 r. a także postanowiła zasięgnąć opinii prawnej w przypadku niektórych z nich. Przyjęte ustalenia, 
poparte opinią prawną zostaną zawarte w treści projektu uchwały Rady PIPT w przedmiocie rozpatrzenia tych 
wniosków, celem odbycia głosowania nad uchwałą na następnym posiedzeniu Rady.  

 
▪ reaktywacja Komisji ds. zmian Statutu PIPT 

 
W związku z decyzją Rady o potrzebie przeprowadzenia zmian formalnej struktury organizacyjnej Izby oraz  zgłoszeniem wniosków 
na ZWZ PIPT o dokonanie zmian treści Statutu PIPT, Rada zwróciła się z prośbą do powołanej w 2020 roku Komisji ds. zmian Statutu 
PIPT o wznowienie prac. Z uzyskanej  opinii prawnej wynika bowiem, że nie ma przeszkód formalnych, aby ta sama Komisji dalej 
funkcjonowała i przygotowała projekt kolejnych zmian Statutu PIPT. Pan Paweł Orłowski, dotychczasowy Przewodniczący Komisji 
ds. zmian Statutu PIPT, wyraził zgodę na dalsze przewodniczenie i kierowanie pracami Komisji. 
 

▪ Konkurs Polskiej Izby Przemysłu Targowego EKSPOZYCJA ROKU 
 

Rada PIPT przychyliła się do propozycji Zarządu Izby, aby wznowić Konkurs PIPT Ekspozycja Roku, począwszy od edycji za 2022 rok 
(po 2-letniej przerwie związanej z pandemią), a także omówiła projekt nowego Regulaminu Konkursu, wcześniej skonsultowany z 
sekcją firm budujących stoiska targowe, którym dedykowany jest Konkurs.     
 
Następnie Rada PIPT odbyła głosowanie nad uchwałą nr 22/2022 w przedmiocie  uchylenia dotychczasowego i przyjęcia nowego  
Regulaminu Konkursu Polskiej Izby Przemysłu Targowego „EKSPOZYCJA ROKU”.   
 
W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 8 członków Rady. Oddano 8 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW” i 0 głosów „WSTRZYMUJĘ 
SIĘ”. Tym samym uchwała Rady nr 22/2022 została podjęta.   

Nowy Regulamin Konkursu PIPT Ekspozycja Roku uwzględnia m.in. otwarcie Konkursu na zewnątrz Izby, co zostało wstępnie ustalone 
z Radą już w lutym 2020 roku, jednak nowelizacja regulaminu nie doszła wówczas do skutku, a Konkurs zawieszono. Rozszerzenie 
zasięgu Konkursu ma na celu poprawę promocji targów, Izby i ważnej specjalizacji branżowej jaką jest profesjonalne projektowanie 
i budowa ekspozycji targowych i eventowych. Zaproponowane zostało znaczne zróżnicowanie opłat za udział w Konkursie od 
członków Izby i firm spoza Izby, na korzyść Członków, a przy okazji stworzono możliwość pozyskania dodatkowych środków 
finansowych dla Izby od firm zewnętrznych. Jest też szansa, że otwarcie Konkursu na zewnątrz zaciekawi kolejne firmy targowe 
spoza PIPT i przysporzy Izbie nowych członków. Nieco zmodyfikowane zostały także kategorie konkursowe.  
 
Na następnym posiedzeniu Rady Rada PIPT podjęta zostanie uchwała w przedmiocie ustalenia składu Jury Konkursu na 2-letnią 
kadencję.  
 

▪ sprawy członkowskie 

W związku z ustaniem w maju br. członkostwa w PIPT spółki A.S. Messe Consulting sp. z o.o. z Warszawy – z powodu likwidacji 
przedsiębiorstwa,  w chwili obecnej nie ma w Radzie PIPT przedstawiciela „Grupy Branżowej Organizatorów targów / wystąpień za 
granicą”, której reprezentantem w Radzie była Pani Agnieszka Strzelczyk – Walczak, prezes zarządu A.S. Messe Consulting.  
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Rada stwierdziła, że w pomniejszonym 9-osobowym składzie jest w stanie pracować do końca kadencji wiosną 2023 r. lecz zwróci 
się z pytaniem do Grupy Branżowej  „Organizatorów targów / wystąpień za granicą”, czy jest ona zainteresowana przeprowadzeniem 
wyborów uzupełniających przed końcem kadencji.  

▪ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT  

Rada rozważała możliwość organizacji NWZ PIPT podczas sierpniowego 1. Letniego Zjazdu PIPT w Toruniu, jednak z uwagi na okres 
urlopowy zaawansowanie spraw merytorycznych na NWZ jest niewystarczające, zatem szanse organizacji NWZ są nikłe.   

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

------- 


