9 kwietnia 2009 roku

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA
ZGROMADZENIA
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
STOWARZYSZENIA VENDINGU
(Warszawa, 2 kwietnia 2009 roku)
roku)
W dniu 2 kwietnia 2009 roku w Radisson SAS Centrum Hotel we
Wrocławiu, na zakończenie Spotkania PSV dla operatorów vendingowych,
odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Vendingu.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15.15 (I termin), a następnie o godz. 16.15
(II termin).
Na listę uczestników Spotkania PSV wpisało się 31 osób, faktycznie było
kilka osób więcej. W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 17 osób, w tym
14 członków Stowarzyszenia. Na przewodniczącego obrad wybrany został
p. Orestes śukowski.
Prezes Zarządu PSV Michał Piotrowiak przedstawił sprawozdanie
finansowe za II półrocze 2008 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało
roku
przyjęte w głosowaniu (13 głosów za, 1 wstrzymujący się).
Dyrektor Biura PSV Sławomir Kamiński przedstawił informację
z przebiegu konferencji dla operatorów vendingowych EurOps 2009,
2009 która
odbyła się w dniach 26-27 marca 2009 roku w Berlinie. Jest to sztandarowa
konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Vendingu, która odbywa się
cyklicznie co 2 lata. Szczególną uwagę zwrócił na prowadzone w ostatnich
miesiącach przez EVA i Datamonitor kompleksowe badania rynków
vendingowych w 21 krajach europejskich,
europejskich które mają zaowocować
szczegółowym raportem. Publikacja ma być skierowana do sprzedaŜy
w maju br. w cenie 5.000 EUR (dla członków PSV cena wyniesie 1.500
EUR). Zwrócił teŜ uwagę na zróŜnicowany charakter przedstawianych
w Berlinie
Berlinie prezentacji,
prezentacji które często odwoływały się do praktycznych
przykładów, szczególnie istotnych dla operatorów.
Po raz pierwszy
w historii tej konferencji wprowadzono tłumaczenie symultaniczne m.in. na
język polski. Dlatego duŜa szkoda, Ŝe w tej edycji konferencji uczestniczyło
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z Polski zaledwie kilka osób. Operatorzy stracili unikalną okazję na
zdobycie wielu ciekawych i przydatnych informacji.
Sławomir Kamiński poinformował teŜ zgromadzonych o tym, Ŝe sejmowa
Komisja Przyjazne Państwo przedstawiła nowelizację
nowelizację ustawy o VAT,
w której zakłada się przeniesienie z rozporządzenia do ustawy zwolnień
z obowiązku stosowania kas fiskalnych.
fiskalnych BranŜa vendingu – objęta
zwolnieniem m.in. z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności oraz
analogiczne rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich – jest
szczególnie zainteresowana wzmocnieniem obecnego mechanizmu zwolnień
ze stosowania kas w automatach. PSV wystosuje pismo do Komisji
Przyjazne
Państwo
przedstawiające
stanowisko
Stowarzyszenia
w tej sprawie i rozwaŜy inne kroki wspierające inicjatywę sejmowej
komisji.
Podczas dyskusji plenarnej Zarząd PSV zwrócił uwagę na konieczność
rozpoczęcia przygotowań do kolejnej edycji targów Vending Poland,
Poland które
zostały zaplanowane na 23 - 24 września 2010 roku. W związku z tym, Ŝe
kadencja obecnego Zarządu upływa w maju 2010 roku (czyli na 4 miesiące
przed terminem targów), moŜliwe jest:
• wystąpienie o skrócenie kadencji obecnego Zarządu (tak, aby nowo
wybrany Zarząd mógł przyjąć pełną odpowiedzialność za organizację
targów Vending Poland w 2010 roku);
• wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o rozszerzenie kadencji
i mandat dot. organizacji tej imprezy jeszcze przez obecny Zarząd
(jednak w tym przypadku – ze względu na konieczność
wcześniejszego zaciągnięcia przez PSV zobowiązań finansowych Zarząd poprosi firmy o zadeklarowanie do końca roku, Ŝe wystawią
się na targach Vending Poland w 2010 roku).
Wnioski z tych rozwaŜań i propozycję rozwiązania Zarząd przedstawi
podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia PSV, zaplanowanego wstępnie
na październik br.
Uczestnicy zwracali teŜ uwagę na słabą frekwencję podczas ostatnich
spotkań PSV. Zastanawiano się, czy i jak stowarzyszenie moŜe pomóc
finansowo operatorom w prowadzonej działalności.
Spotkanie zakończył p. Orestes śukowski dziękując członkom
Stowarzyszenia za przybycie i aktywne uczestnictwo w Walnym
Zgromadzeniu.
Podpisali:
/-/ Prezes Zarządu PSV, Michał Piotrowiak
/-/ Przewodniczący obrad, Członek Zarządu PSV, Orestes śukowski
/-/ Sekretarz, Dyrektor Biura PSV, Sławomir Kamiński

-2-

