KOMUNIKAT
Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
W dniu 09 kwietnia 2020 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w trybie poza posiedzeniem Rady, przy wykorzystaniu
środków komunikacji na odległość, podjęła następującą uchwałę:
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, działając jako najwyższy organ Izby w okresie między walnymi zgromadzeniami, z pełną
świadomością odpowiedzialności za Polską Izbę Przemysłu Targowego i jej przyszłość, wsłuchując się w zgłaszane bezpośrednio
Członkom Rady potrzeby i wnioski wynikające z tragicznych konsekwencji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 i stanu epidemii w
Polsce dla całej branży targowej w postaci znacznego ograniczenia działalności gospodarczej zrzeszonych w PIPT przedsiębiorców (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 oraz działalności w zakresie usług
projektowych, tłumaczeniowych, baz danych, usług marketingowo-konsultingowych, medialnych, gastronomicznych i innych
okołotargowych) oraz w rezultacie – poważnego spadku przychodów z tytułu działalności,
na wniosek członka Izby ZIAD Bielsko – Biała S.A. (wniosek jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały),
na mocy §3 ust.4 uchwały nr 02/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z 30 listopada 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 2020 r. do 30 września 2020 r. (tj. za drugi i trzeci kwartał 2020 r.) obniża tę opłatę do kwoty
0 zł (zero złotych) dla wszystkich Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
Jednocześnie Rada podkreśla, że zgodnie z § 2 uchwały nr 02/NWZ/2018, każdego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego
obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 1 700 zł (jeden tysiąc siedemset złotych), płatna w czterech równych ratach,
kwartalnie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, na podstawie not statutowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, 10 kwietnia 2020 r.

