w dniu 18 listopada 2019 r. w Kielcach, w siedzibie firmy Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1

W dniu 18 listopada 2019 r. Rada PIPT odbyła posiedzenie w siedzibie targów Kielce, na zaproszenie Prezesa Andrzeja Mochonia.
Wśród najważniejszych spraw będących przedmiotem obrad były następujące:
1.

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do PIPT nowego członka (MPRODUCTION sp. z o.o., Ługwałd, Dywity)
Firma działa od 1998 roku i prowadzi działalność w zakresie produkcji elementów zabudowy targowej, mebli i ekspozytorów
oraz w zakresie montażu stoisk targowych. Serdecznie witamy MPRODUCTION w naszej Izbie!

2.

analiza bieżącej realizacji budżetu i programu działania PIPT w 2019 roku oraz prognozy realizacji budżetu PIPT za 12 m-cy
2019

3.

podjęcie uchwał dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 06 grudnia 2019 r. w Karpaczu:
- w przedmiocie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 06 grudnia 2019 r. w Karpaczu
- w przedmiocie przyjęcia projektu Budżetu PIPT na 2019 r. (projekt uchwały na NWZ w dniu 6 grudnia br.)
- w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Działania PIPT na 2019 r. (projekt uchwały na NWZ w dniu 6 grudnia br.)
- w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały NWZ o treści:
„Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego PIPT w kwocie 100 000 zł na realizację zadań
statutowych i Programu Działania PIPT na 2020 rok, w tym na organizację Konferencji PIPT, wraz z konferencją prasową, z
udziałem czołowych decydentów, mediów i branży, prezentującą wyniki najnowszych badań PIPT nt. ekonomicznego znaczenia
targów w Polsce oraz Gali Branży Targowej - GED 2020, celem promocji Izby jako eksperta przemysłu targowego w Polsce i
wzmocnienia relacji z otoczeniem publicznym.”
Rada PIPT jest jednomyślna w kwestii potrzeby wzmocnienia w 2020 roku działań lobbingowych PIPT, w tym działań public
affairs, celem zbudowania trwałych kontaktów Izby z jej otoczeniem publicznym (decydentami najwyższego szczebla,
najważniejszymi mediami itd.). Służyć temu mogłaby organizacja, np. dużej rangi wydarzenia - Konferencji PIPT, wraz z
konferencją prasową, z udziałem czołowych decydentów, mediów i branży, prezentującą wyniki najnowszych badań PIPT nt.
ekonomicznego znaczenia targów w Polsce oraz Gali Branży Targowej - GED 2020, celem promocji Izby jako jedynej
ogólnopolskiej organizacji branży targowej i eksperta przemysłu targowego. Z uwagi na to, że koszty organizacji tego typu
wydarzenia są bardzo wysokie i nie mogą zostać pokryte z bieżących przychodów Izby, ustalono, że należy skorzystać ze
środków pochodzących z kapitału zapasowego PIPT.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 06 grudnia br. nastąpi 21.11.2019 r.

4.

Dyskusja i podjęcie uchwały Rady PIPT w przedmiocie złożenia przez PIPT apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu
Rada odbyła dyskusję w związku z wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
postanowieniem z 25.10.2019 r., mocą którego uwzględniony został wniosek Wojewody Wielkopolskiego i uchylone zostały
zaskarżone uchwały organów PIPT (uchwała Rady PIPT z 20.02.2018 r. oraz uchwała Walnego Zgromadzenia PIPT z
18.05.2018 r.), w wyniku których członkostwo w PIPT utraciła spółka Abisal. Polska Izba Przemysłu Targowego złożyła
wniosek o uzasadnienie wyroku i oczekuje na uzasadnienie. Izbie przysługuje bowiem prawo do apelacji od wyroku do Sądu
Okręgowego.
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W wyniku głosowania uchwały nr 42/2019 (7 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się) Rada
PIPT podjęła decyzję o złożeniu do Sądu Okręgowego apelacji od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 25.10.2019 r.
5.

Bieżące problemy dotyczące audytu danych statystycznych targów za 2019 rok
Rada zapoznała się z problemami dotyczącymi bieżącej sprawozdawczości danych statystycznych targów oraz poddania się
audytowi tych danych przez organizatorów targów. .
Kwestie sprawozdawczości statystyk targowych i poddawania ich audytowi regulują: Statut PIPT, uchwała nr 02/NWZ/2018
z 24.11.2017 r. (opłaty członkowskie) i uchwała nr 06/WZ/2019 (w przedmiocie poddawania się przez organizatorów
targów zrzeszonych w PIPT audytowi statystyk targowych za pośrednictwem PIPT).
Członkowie Rady po dyskusji zobowiązali się do osobistej interwencji w tej sprawie i rozmów z organizatorami targów.

Rada PIPT odbędzie następne posiedzenie w dniu 04 grudnia br., podczas 11. Zimowego Zjazdu PIPT.
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