ORGANIZACJA AUDYTU DLA ORGANIZATORÓW TARGÓW w POLSCE
- CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO
dotyczy audytu danych statystycznych targów na podstawie zbiorczych zestawień
(„Oświadczeń – Ankiet”)
audytor: CENTREX -Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych
Polska Izba Przemysłu Targowego to jedyna ogólnopolska izba gospodarcza zrzeszająca
podmioty działające w branży targów (w tym organizatorów targów w Polsce) i monitorująca
polski rynek targowy. Jest aktywnym członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu
Targowego i od 2008 roku ściśle współpracuje z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem
Statystyk Targowych w zakresie audytu danych statystycznych targów organizowanych przez
Członków PIPT. Dzięki temu możliwa jest realizacja jednego z podstawowych celów PIPT - 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 jest dziś powszechnie stosowanym sposobem uzyskiwania potwierdzenia informacji,
często bardzo specjalistycznej, dotyczącej wąskiego zakresu (taką informacją są dane
statystyczne targów) w drodze badań realizowanych przez fachowców - ekspertów w danej
dziedzinie. Audyt danych statystycznych targów w Polsce jest motorem rozwoju polskiego
rynku targowego. Służy uwiarygodnieniu i budowaniu pozytywnego wizerunku targów
i organizatorów targów w Polsce oraz ich promocji na krajowym, europejskim i światowym
rynku.
CENTREX jest jedyną profesjonalną organizacją w obszarze Europy Środkowo – Wschodniej,
która zajmuje się audytem statystyk targowych. Jest członkiem i zarazem certyfikowanym
audytorem UFI. Prowadzi audyt w oparciu o międzynarodowe standardy UFI, a w Polsce
– w oparciu o „Standardy i definicje statystyczne dla targów …” wypracowane na bazie tych
standardów wspólnie z Polską Izbą Przemysłu Targowego. Audyt CENTREX umożliwia
publikowanie wiarygodnej, transparentnej, porównywalnej w skali międzynarodowej
informacji ilościowej o tych targach w polskich i zagranicznych branżowych raportach
statystycznych CENTREX i UFI.

Podstawy formalno-prawne sprawozdawczości do PIPT oraz audytu danych statystycznych
targów Członków PIPT:
1. Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego (jednolity tekst Statutu - par.11. ust.2)
2. Uchwała nr 02/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z 24.11.2019 r.
w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek
członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem zwyczajnym PIPT, wraz z
załącznikiem „Oświadczenie – ankieta” (par. 4 ust. 1)
3. „Standardy obliczeniowe i definicje statystyczne dla targów i wystaw organizowanych
przez członków PIPT” (załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia PIPT nr
36/WZ/2007 w sprawie dobrowolnej kontroli danych statystycznych targów i wystaw
organizowanych przez Członków PIPT, ze zmianami: uchwałami Walnego Zgromadzenia
PIPT nr: 36/WZ/2008, 33/WZ/2009, 31/WZ/2015 i 10/WZ/2018)
4. Uchwała nr 06/WZ/2019 Walnego Zgromadzenia PIPT z 10 maja 2019 r. w przedmiocie
poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych
statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX (Międzynarodowy Związek
Statystyk Targowych) za pośrednictwem PIPT, 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
5. Umowa pomiędzy PIPT i CENTREX na badanie i ocenę sprawozdań statystycznych targów
organizowanych przez Członków PIPT w latach 2019-2021 z dnia 24 maja 2019 r.

Zakres danych statystycznych podlegających badaniu, dokumenty źródłowe podlegające
badaniu
Na mocy umowy PIPT – CENTREX badaniu podlegają sprawozdania statystyczne zawierające
informacje dotyczące:
a) całkowitej powierzchni wynajętej krytej i otwartej, w podziale na powierzchnię
wynajętą przez wystawców krajowych i zagranicznych/międzynarodowych oraz
specjalnej powierzchni pokazowej,
b) liczby wystawców, w podziale na wystawców krajowych i zagranicznych
/ międzynarodowych oraz liczby państw, które biorą udział w targach za pośrednictwem
wystawców
c) liczby zwiedzających, w podziale na płacących i innych identyfikowanych zwiedzających,
w tym zwiedzających zagranicznych, o ile ewidencja taka jest prowadzona, a także liczby
wejść, o ile ewidencja taka jest prowadzona,
d) kwalifikacji imprez do branż, o ile 75% powierzchni dotyczy wymienionej branży.

Na mocy umowy PIPT – CENTREX organizatorzy targów są zobowiązani do udostępnienia
kontrolerom następujących dokumentów potwierdzających podane w sprawozdaniach dane
statystyczne:
a) celem ustalenia liczby wystawców i powierzchni targowej wynajętej liczonej w metrach
kwadratowych:
▪ zestawień wystawców i wynajętej powierzchni targowej, oddzielnie dla każdych targów

w danym roku,
▪ formularzy zgłoszenia udziału wystawców na dane targi w danym roku,
▪ faktur za wynajem powierzchni targowej wynajętej wystawionych przez organizatora targów

w danym roku,
▪ planów lokalizacji na przestrzeni krytej i otwartej organizatora – celem ustalenia wielkości

specjalnej powierzchni pokazowej,
▪ katalogów targów lub informatorów targowych, jeśli takie zostały opublikowane w wersji

drukowanej lub elektronicznej, wraz z wykazem wystawców i współwystawców na targach,
podaniem metrażu stoisk i zestawieniem numerów faktur.

b) celem ustalenia liczby zwiedzających:
▪ ewidencji sprzedanych biletów i ich rodzajów: metoda liczenia, informacja o liczbie

sprzedanych biletów ogółem i w podziale na rodzaje (bilety jednorazowe, sezonowe,
rodzinne itp.),
▪ ewidencji przepustek, bezpłatnych biletów, kart wstępu – jeśli taka jest prowadzona przez

organizatora,
▪ ewidencji całkowitej liczby wejść – jeśli taka jest prowadzona organizatora targów.

Z treści umowy PIPT – CENTREX wynikają ponadto:
a) wykonywanie przez przedstawicieli CENTREX czynności związanych z badaniem
sprawozdań statystycznych w terminach wynikających z tworzonego harmonogramu,
b) nazwiska osób z ramienia CENTREX wyznaczonych do realizacji audytu ,
c) zobowiązanie osób wykonujących czynności audytu do zachowania ścisłej tajemnicy
o faktach i okolicznościach poznanych w toku badania.

