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KOMUNIKAT  

z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
w dniu 22 września 2022 r.  

 
 
Najważniejsze sprawy wynikające z porządku obrad: 

 

▪ Podjęcie uchwały nr 29/2022 w przedmiocie stwierdzenia ustania członkostwa spółki A.S. Messe Consulting sp. z o.o.  
w PIPT w związku z rozpoczęciem likwidacji (podstawa: potwierdzenie wpisem w KRS), o treści:  

 
§ 1 

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z § 14 punkt 3) b) Statutu PIPT, na podstawie aktu notarialnego z dnia 
24 maja 2022 roku, repertorium A nr 2860/2022, zawierającego stwierdzenie o podjęciu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników spółki pod nazwą „A.S. Messe Consulting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, w przedmiocie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji, 
 
stwierdza ustanie członkostwa spółki A.S. Messe Consulting sp. z o.o. z Warszawy w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego 
z dniem 24 maja 2022 r.  

 
Postawienie spółki pod nazwą A.S. Messe Consulting sp. z o.o. w stan likwidacji potwierdzone jest wpisem w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącym numeru KRS 0000193552 - A.S. Messe Consulting spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.  

 
2. Kopia aktu notarialnego, repertorium A nr 2860/2022 oraz odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego dotyczącym numeru KRS 0000193552 - A.S. Messe Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
likwidacji (wydruk z dnia 06 września 2022 r.) stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały Rady PIPT.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

▪ Omówienie bieżącej realizacji budżetu PIPT za 8 miesięcy 2022 r. oraz aktualnego stanu należności  

 
Bieżąca realizacja budżetu PIPT przebiega zgodnie z planem, z niewielkimi odstępstwami. W sprawie przeterminowanych 
należności ustalono, że Izba wyśle do dłużników oficjalne pisma w sprawie natychmiastowej zapłaty należności, a w przypadku 
braku reakcji i braku uzgodnienia propozycji spłaty zadłużenia, kancelaria prawna wystosuje „pisma adwokackie”.   
 

▪ Relacja z prac Komisji ds. zmian Statutu PIPT  
 
Pan Paweł Orłowski (Międzynarodowe Targi Gdańskie), przewodniczący Komisji ds. zmian Statutu PIPT, złożył relację z postępu 
prac w Komisji. Rada  PIPT dyskutowała nad koncepcjami zmian w zakresie struktury formalnej Izby, celem wyboru optymalnej 
koncepcji. Komisja przedłoży Radzie projekt zmian Statutu na przełomie października i listopada br.   
 

▪ Omówienie praz prowadzonych z zespole „GO GREEN”  

 
Prezes Zarządu PIPT Pani Beata Kozyra przedstawiła sprawy prowadzone w ramach zespołu GO GREEN. Planowane jest webinarium 
dla Członków Izby w temacie identyfikacji źródeł emisji i redukcji emisji dwutlenku węgla na potrzeby branżę targową. Jako 
sygnatariusz inicjatywy UFI - Net Zero Carbon Events, PIPT poszukuje także kandydatów w gronie Członków Izby do udziału w 
pracach 7 zespołów roboczych UFI, które pracują nad wspólną koncepcją Net Zero Carbon Events. Prezes Rady PIPT Pan Tomasz 
Kobierski (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zwrócił uwagę na to, że ośrodki targowe w Europie Zachodniej już teraz pracują nad 
ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, dlatego też obecność Członków PIPT w zespołach UFI  jest konieczna, aby być na bieżąco 
z zachodzącymi zmianami. Pan Krzysztof Szofer (Abyss) zauważył, że nadchodzące ewentualne zmiany dotyczące sposobu i 
materiałów do budowy stoisk targowych, niosą olbrzymie zagrożenie dla firm budujących stoiska.  
Ustalono, że  Biuro PIPT wyśle do Członków Izby propozycję zaangażowania się w pracę w zespołach roboczych UFI i zachęci ich do 
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zgłaszania kandydatur, a następnie uzyskane kandydatury przedstawi Radzie Izby, która ustali listę przedstawicieli PIPT do 
zespołów roboczych UFI. 
 

▪ Data 13. Zimowego Zjazdu PIPT 
 

Rada PIPT omówiła możliwe terminy organizacji Zimowego Zjazdu PIPT 2022 i ustaliła, że 13. Zimowy Zjazd PIPT odbędzie się w 
dniach 05-07.12.2022 r. Biuro przygotuje propozycje hoteli i przedstawi je Radzie.  

 
▪ Inne sprawy bieżące 

 
 W związku z zaplanowanym w czasie Zimowego Zjazdu PIPT Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Izby, Rada PIPT 

dyskutowała nad propozycją niewielkiej podwyżki opłat członkowskich, która spowodowałaby dodatkowe wpływy do 
budżetu PIPT. Rada zobowiązała Zarząd Izby do przedstawienia formalnego wniosku w tej sprawie 

 Rada PIPT wyraziła zgodę na umieszczenie w regulaminie Konkursu PIPT Ekspozycja Roku informacji wskazującej, iż 
Laureaci konkursu będą mogli się posługiwać znakiem „Laureat Konkursu PIPT Ekspozycja Roku”. Na następnym 
posiedzeniu podejmie uchwałę w tej sprawie 

 Prezes Zarządu PIPT Pani Beata Kozyra zasygnalizowała Radzie temat Konkursu na stworzenie Branżowych Centrów 
Umiejętności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach projektu mógłby powstać  BCU dla zawodu Monter Expo. 
Przekaże Radzie informacje o przebiegu sprawy. 
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