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Komunikat z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

w dniu 30 listopada 2018 r. godz. 10.00. 

w Kudowie Zdrój, w hotelu Verde Montana, ul. 1 maja 25 
 
 
W dniu 30 listopada 20189 w Kudowie Zdrój odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT.  
 

W NWZ wzięło 40 członków zwyczajnych PIPT uprawnionych do głosowania.  
 
Głównym punktem NWZ było głosowanie nad uchwałą w przedmiocie uchylenia w całości 
uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia PIPT z 16 kwietnia 2012 r. ze zmianą uchwałą nr 22 
Walnego Zgromadzenia PIPT z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości wpisowego oraz 
wysokości i terminów składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem  
w PIPT i zastąpienia jej nową uchwałą w tym przedmiocie. 
 
 
Uczestnicy NWZ jednogłośnie przyjęli treść następującej uchwały: 
 

„Uchwała nr 2/NWZ/2018 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

z dnia 30 listopada 2018 r.  

w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich  

i innych świadczeń związanych z członkostwem zwyczajnym w PIPT 

 
 
* Uwaga: Pojęcia oznaczone w tekście gwiazdką zostały zdefiniowane w dokumencie „Standardy obliczeniowe  

i definicje statystyczne dla targów i wystaw organizowanych przez członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego” i są 

przedmiotem audytu. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT uchyla w całości uchwałę nr 34 Walnego Zgromadzenia PIPT z 16 kwietnia 
2012 r. ze zmianą uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia PIPT z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości wpisowego 
oraz wysokości i terminów składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem w PIPT oraz uchwala 
co następuje w tym przedmiocie: 
   

§ 1 
  

1. Przedsiębiorcy ubiegający się o członkostwo zwyczajne w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego, zwanej dalej 
PIPT lub Izbą, uiszczają  jednorazowo wpisowe  w wysokości  1 000 PLN (jednego tysiąca złotych).   

2. Z opłaty wpisowej zwalnia się przedsiębiorców, którzy wcześniej byli już Członkami Izby,  a z różnych 
powodów podjęli decyzję o rezygnacji z członkostwa. 

3. Wpisowe  płatne jest na konto PIPT w chwili składania deklaracji przystąpienia do Izby.  
  

§ 2 
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1. Roczna składka członkowska  wynosi 1 700 zł PLN (jeden tysiąc siedemset złotych). 
2. Składka płatna jest w czterech  równych  ratach, kwartalnie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca 

rozpoczynającego kwartał, na podstawie not statutowych. 
  

§ 3 
  

1. Oprócz składek członkowskich Członkowie Izby, prowadzący działalność gospodarczą w ramach jednej lub 
kilku niżej określonych specjalizacji (grup) branżowych, wnoszą opłaty za usługi promocyjne świadczone przez 
Izbę na rzecz Członków.    

2. Opłata za usługi promocyjne świadczone przez Izbę płatna jest w wysokości ustalonej według następujących 
zasad: 

  
1) „organizatorzy targów i wystaw w Polsce” –  płacą: 

a) opłatę w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć  groszy) netto za każdy metr kwadratowy 
całkowitej powierzchni  
targowej wynajętej krytej* i otwartej* na terenie obiektu targowego,  zgłoszonej do Izby na 
formularzu „Oświadczenia –  Ankiety”; 

b) opłatę w wysokości 0,15 zł (piętnaście groszy) netto za każdy metr kwadratowy całkowitej  
powierzchni  
targowej wynajętej krytej* i otwartej* poza terenem obiektu targowego  (np. w lesie, na polu, 
na łące),  zgłoszonej do Izby na  formularzu  „Oświadczenia – Ankiety”; 

  
                           1a)   „organizator targów i wystaw w Polsce”, który w danym roku obrotowym nie organizuje targów i 
wystaw w  
                                    Polsce,  płaci rocznie opłatę w wysokości 1 200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) netto; 

  
2) operatorzy obiektu (kompleksu) targowego w Polsce - płacą rocznie opłatę wyliczoną na 

podstawie powierzchni wystawienniczej brutto (w metrach kwadratowych) obiektu (kompleksu) 
targowego, w następujący sposób: 

a)   powierzchnia wystawiennicza brutto obiektu do 9 999 mkw. – opłata 6 000 zł (sześć tysięcy 
złotych) netto,  
b)   powierzchnia wystawiennicza brutto obiektu w przedziale 10 000 - 24 999 mkw. -  opłata 8 000 
zł (osiem  
      tysięcy  złotych) netto, 
c) powierzchnia wystawiennicza brutto obiektu w przedziale  25 000 - 49 999 mkw. – opłata 

10 000 zł (dziesięć  
        tysięcy złotych) netto,  
d) powierzchnia wystawiennicza brutto obiektu w przedziale  50 000 - 74 999 mkw. -  opłata 

12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) netto,  
e) powierzchnia wystawiennicza brutto obiektu w przedziale 75 000 - 99 999 mkw. – opłata 

14 000 zł (czternaście tysięcy złotych) netto,  
f) powierzchnia wystawiennicza brutto obiektu powyżej  100 000 mkw. – opłata 16 000 zł 

(szesnaście tysięcy  
złotych) netto; 

  
3) „firmy budujące ekspozycje / stoiska targowe i eventowe” oraz „organizatorzy targów /wystąpień 

wystawców w  targach za granicą” - płacą rocznie opłatę w wysokości 1 600 zł (jeden tysiąc 
sześćset złotych) netto;  

  
4) członkowie prowadzący równolegle działalność w zakresie wymienionym w punktach 1), 2) i 3) 

płacą opłaty z tytułu każdej z tych specjalności branżowych, zaś suma tych opłat jest pomniejszona 
o 10%,  

  
5)  „przedstawicielstwa w Polsce zagranicznego organizatora targów” – płacą rocznie opłatę w 

wysokości 800 zł (osiemset  złotych) netto; 
  

6) „firmy transportu i spedycji targowej”  - płacą roczne opłaty według następujących zasad:    
a) firmy będące „Oficjalnymi Spedytorami” firmy targowej – płacą opłatę w wysokości  1 500 zł 

(jeden tysiąc  pięćset złotych) netto; 
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b) firmy nie będące „Oficjalnymi Spedytorami” firmy targowej – płacą opłatę w wysokości 850 zł 
(osiemset 
pięćdziesiąt złotych) netto; 

  
7) „producenci, dostawcy elementów zabudowy targowej” oraz „dostawcy wyposażenia na stoiska 

targowe” – płacą opłatę w  1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto; 
  

8) firmy prowadzące działalność w zakresie usług: projektowych, tłumaczeniowych, baz danych, 
marketingowo – konsultingowych, medialnych, gastronomicznych  i innych około targowych 
-  płacą rocznie 1 300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) netto; 

 
9) organizacje branżowe i inne  - płacą rocznie 7 000 zł (siedem tysięcy złotych) netto. 

  
3. Efektywności świadczeń Izby na rzecz Członków nie uzależnia się od wysokości wnoszonych opłat.  

  
4. W szczególnych przypadkach, Rada Izby, na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy będącego Członkiem Izby 

lub ubiegającego się o członkostwo w Izbie, jest uprawniona według własnego uznania do zmiany wysokości 
opłaty za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz Członków.    

  
§ 4 

  
1. Organizator targów i wystaw w Polsce jest zobowiązany przekazać do Biura Izby w ciągu 21 dni od daty 

zakończenia organizowanych przez niego targów wypełniony danymi statystycznymi formularz „Oświadczenia 
– ankiety”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Opłata za usługi promocyjne płatna jest na podstawie faktur VAT wystawionych przez Izbę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Opłata będzie powiększona o 
należny podatek od towarów i usług. 

3. Opłaty za usługi, świadczone przez Izbę na rzecz członków, prowadzących działalność wymienioną w  § 3 
płatne są na podstawie faktur VAT wystawianych przez Izbę zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Faktury 
VAT wystawiane są kwartalnie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał i płatne  w ciągu 
14 dni od daty wystawienia faktury. Opłata będzie powiększona o należny podatek od towarów i  usług. 

§ 5 
  

                                   Postanowienia niniejszej uchwały obowiązują od dnia  01 stycznia 2019 r.” 
 
 
Polska Izba Przemysłu Targowego, 10 grudnia 2018 
  

 


