Komunikat
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 22 marca 2018 r.
W dniu 22 marca br. w Warszawie, w Warszawskim Centrum EXPO XXI, na zaproszenie zarządu spółki, odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
W pierwszej części posiedzenia Rada:
1) podjęła uchwałę nr 13/2018 w przedmiocie przyjęcia do Polskiej Izby Przemysłu Targowego spółki Warszawskie Centrum EXPO
XXI sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14- operatora obiektu targowego;
Cieszymy się na powrót firmy do naszej Izby i liczymy na owocną współpracę! Firmę reprezentują: p. Grzegorz Słyszyk, prezes
zarządu oraz p. Piotr Kubica, członek zarządu;
2) podjęła uchwałę nr 14/2018 w przedmiocie przyjęcia do Polskiej Izby Przemysłu Targowego p. Mateusza Wysockiego,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Standpol s.c. Karol Wysocki, Łukasz Bar, Mateusz Wysocki, z siedzibą w Miłobądzu,
ul. Dąbrówka Tczewska 30A, specjalizującą się w realizacji zabudowy targowej w kraju i za granicą;
3) podjęła dalsze ustalenia w sprawie procedowania nad wyborem prezesa zarządu PIPT; w kwietniu br. w Łodzi Rada przeprowadzi
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami;
4) pracowała nad nowym regulaminem Rady PIPT;
5) podjęła uchwałę nr 15/2018 o nadaniu certyfikatu „Firma z rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego” firmom: A.S. Messe
Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Media Expo Wawrzyniec Wierzejewski ze Swarzędza i World Expo International sp. z
o.o. z Bydgoszczy - na okres 5 lat: od 22.03.2018 do 21. 03.2023 r.;
6) podsumowała udział PIPT jako Partnera w Meetings Week Poland 2018 – koordynatorem był Jacek Kisiała, wiceprezes Rady PIPT;
7) omówiła ofertę współpracy z PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., w odniesieniu do targów, w związku z toczącymi się pracami
nad nową matrycą VAT i projektem zmian ustawy o podatku VAT w temacie fiskalizacji (faktur do paragonów); ustalono, że należy
zlecić opracowanie materiału lobbingowego, w tym raportu na temat rynku targowego i złożyć go do Ministerstwa Finansów.
Ustalono, że koordynacją tematu zajmą się Grażyna Grabowska i Paweł Babij;
8) przyjęła informację dyrektora Biura PIPT o przygotowaniach do cyklu szkoleń organizowanego przez PIPT dla członków z zakresu
nowelizowanego kodeksu pracy, we współpracy z prof. dr hab. Anną Musiałą z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, wysokiej klasy eksperta w tym temacie. Pierwsze z cyklu szkoleń odbędzie się 25 kwietnia br. w Poznaniu.
Druga część posiedzenia Rady – z udziałem gości: przedstawicieli komisji ds. opłat członkowskich i specjalizacji branżowych poświęcona była kolejnemu omówieniu propozycji zmian opłat członkowskich w PIPT.
Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, 29 marca 2018 r.

