
 
 

 

1. Jednorazowe wpisowe - 1 000 PLN1 netto, płatne na konto PIPT w chwili składania 
deklaracji przystąpienia do Izby. 

2. Roczna składka członkowska 1 700 zł PLN netto, składka płatna jest w czterech równych 
ratach, kwartalnie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, na 
podstawie not statutowych. 

3. Opłata za usługi promocyjne świadczone przez Izbę: 
Organizatorzy targów i wystaw  
w Polsce 

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

b) Opłata w wysokości 0,15 zł netto za każdy metr kwadratowy 
całkowitej powierzchni targowej wynajętej krytej i otwartej 
poza terenem obiektu targowego, zgłoszonej do Izby na 
formularzu „Oświadczenia – Ankiety” 

Organizatorzy targów i wystaw  
w Polsce, którzy w danym roku obrotowym 

nie organizuje targów i wystaw w Polsce                             

Opłata roczna w wysokości 1 200 zł netto 

Operatorzy obiektu targowego  
w Polsce 

Opłaty roczne uzależnione od powierzchni wystawiennicza 
brutto obiektu. Za m2 powierzchni wynajmowanej: 

do 10 000 m2 6 000 zł netto 

10 000 – 25 000 m2 8 000 zł netto 

25 000 – 50 000 m2 10 000 zł netto 

50 000 – 75 000 m2 12 000 zł netto 

75 000 – 100 000 m2 14 000 zł netto 

powyżej 100 000 m2 16 000 zł netto 
 

Firmy budujące ekspozycje  
/ stoiska targowe i eventowe 

Opłata roczna w wysokości 1 600 zł netto 

Organizatorzy targów wystąpień 
wystawców w targach za granicą 

Opłata roczna w wysokości 1 600 zł netto 

Członkowie prowadzący równolegle 
działalność w zakresie wymienionym  

w powyższych punktach 

Opłata z tytułu każdej ze specjalności branżowych. Suma tych 
opłat jest pomniejszona o 10% 

Przedstawicielstwa w Polsce 
zagranicznego organizatora targów 

Opłata roczna w wysokości 800 zł netto 

Firmy transportu i spedycji targowej a) Firmy będące „Oficjalnymi Spedytorami” firmy targowej – 
opłata roczna w wysokości 1 500 zł netto 

b) Firmy nie będące „Oficjalnymi Spedytorami” firmy targowej – 
płacą opłatę w wysokości 850 zł netto 

Producenci, dostawcy elementów 
zabudowy targowej 

Opłata roczna w wysokości 1 500 zł netto 

Firmy prowadzące działalność  
w zakresie usług: projektowych, 

tłumaczeniowych, baz danych, marketingowo 
– konsultingowych, medialnych, 
gastronomicznych i innych około targowych 

Opłata roczna w wysokości 1 300 zł netto 

Organizacje branżowe i inne   Opłata roczna w wysokości 7 000 zł netto 

 

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


