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05.11.2019 r.   Kolejna prestiżowa nagroda trafiła w ręce Grupy MTP. Ranking @Magazynu „Press” oraz agencji 
monitorowania mediów „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” wyróżnia marki najsilniej obecne w mediach. Grupa MTP 
wygrywa w rankingu już po raz drugi.   Ranking pokazał, że Grupa MTP wyróżnia się największą, spośród organizatorów 
targów i wystaw, liczbą publikacji w mediach oraz największym dotarciem. Znane i cenione wydarzenia targowe takie jak 
Poznań Motor Show, Polagra, Budma czy Drema, wydarzenia sportowe – Cavaliada czy koncerty i konferencje odbywające 
się w Poznań Congress Center, cieszą się dużym zainteresowaniem ogólnopolskich mediów. 

 

Wartością decydującą o miejscu brandu w rankingu jest niezmiennie siła marki – wypadkowa kilku zmiennych świadczących 
zarówno o liczbie kontaktów odbiorców z marką, jak i jakościowej ocenie komunikatu na jej temat.  

XII edycja badania Top Marka objęła aż 500 marek z 50 branż. Raport przygotowano w oparciu o analizę materiałów  
z prasy, internetu i social media opublikowanych w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku – łącznie 73 mln 
informacji: 2 mln tekstów prasowych, 10 mln internetowych i 61 mln postów w mediach społecznościowych. 

 

08.11.2019 r. Polska Izba Przemysłu Targowego uprzejmie przypomina, że aktualnie obowiązująca ustawa Prawo własności 
przemysłowej, zawierająca zapisy dotyczące tzw. pierwszeństwa z wystawy, chroni prawa autorskie wystawców do nowych, 
niezarejestrowanych wzorów użytkowych i przemysłowych specjalnym certyfikatem – certyfikatem pierwszeństwa. 

Zachęcamy organizatorów targów do zwracania z wnioskami do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie  
z ustawą Prawo własności przemysłowej Prezes Urzędu Patentowego RP każdorazowo – na wniosek organizatora targów – 
wskazuje dane targi i konkretną ich edycję jako wystawę, dającą pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa 
z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. Decyzja ta jest ogłaszana  
w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim. Wskazanie przez Urząd Patentowy targów dających pierwszeństwo  
z wystawy, czyli tzw. certyfikat pierwszeństwa, umożliwia wystawcom skorzystanie z prawa pierwszeństwa i tym samym 
ochronę swoich praw autorskich do nowych, niezarejestrowanych wzorów użytkowych i przemysłowych na wskazanej edycji 
targów. 
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Procedura dla organizatora targów 

Z inicjatywą wskazania takiej wystawy może wystąpić właściwy minister, wojewoda lub podmiot zawodowo zajmujący się 
organizacją wystaw.  Wystawa ma dawać rękojmię jej wiarygodności, w szczególności posiadać ustaloną renomę i długoletnią 
tradycję.  

Wymogi dla uzyskania przywileju pierwszeństwa z wystawy są następujące: wystawa organizowana jest co najmniej od 5 lat, 
wystawa organizowana jest przynajmniej raz na 2 lata oraz liczba wystawców nie niższa niż 50 wystawców.  

Wniosek powinien zawierać następujące dane: 
1. oficjalną nazwę wystawy, ze wskazaniem czy ma ona charakter krajowy, regionalny czy międzynarodowy, 
2. miejsce, datę rozpoczęcia i okres trwania wystawy, 
3. zakres przedmiotowy wystawy.  

Natomiast w odniesieniu do wynalazków istnieje jedynie możliwość ubiegania się o pierwszeństwo do uzyskania patentu  
w przypadku wystawienia wynalazku na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w rozumieniu 
Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232 i 233). 

Komunikat w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać dokument pierwszeństwa z wystawy krajowej: 

I. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru przemysłowego powinien zawierać: 

1. zaświadczenie kierownika wystawy o wystawieniu wzoru przemysłowego na danej wystawie; zaświadczenie zawiera 
nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę, okres trwania i miejsce wystawy, datę wystawienia wzoru 
przemysłowego oraz stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączoną ilustracją tego przedmiotu, 

2. ilustracje wystawionego przedmiotu, ujawniające jego istotne cechy, poświadczone przez kierownika wystawy  
w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów, 

3. dokument stwierdzający charakter wystawy. 

Dowód pierwszeństwa może obejmować kilka odmian wzoru, jeżeli wszystkie te odmiany były wystawione na wystawie. 

Jeżeli przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób włókienniczy, do dowodu pierwszeństwa mogą być dodatkowo 
dołączone próbki materiału włókienniczego poświadczone przez kierownika wystawy. 

II. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru użytkowego powinien zawierać: 

1. zaświadczenie kierownika wystawy o wystawieniu wzoru użytkowego na danej wystawie; zaświadczenie to powinno 
zawierać nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę i miejscowość, okres jej trwania, datę wystawienia wzoru 
użytkowego, a także stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego 
przedmiotu, 

2. opis i rysunek wystawionego przedmiotu, ujawniających jego istotne cechy techniczne, poświadczone przez 
kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów, 

3. dokument stwierdzający charakter wystawy. 

III. W dokumencie pierwszeństwa powinna być zawarta informacja, że pierwszeństwo z wystawy może stanowić 
podstawę zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wystawca, który ma zamiar skorzystania z prawa pierwszeństwa z wystawy na konkretnych targach powinien przygotować 
odpowiednią dokumentację oraz odpowiednio wcześniej powiadomić Organizatora targów o takim zamiarze, aby można 
było uzgodnić termin spotkania z rzecznikiem patentowym reprezentującym Organizatora targów i weryfikującym 
przedstawione przez Wystawcę dokumenty i przedmiot. 
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Polska Izba Przemysłu Targowego w latach 2014-2015 intensywnie zabiegała o przywrócenie uchylonego w 2007 roku, tzw. certyfikatu 
pierwszeństwa z wystawy. Ostatecznie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy PWP, złożony przez posła Marka Niedbałę, zdobył 
przychylność kilkudziesięciu parlamentarzystów, a następnie, podczas prac komisyjnych, za wnioskowanymi zmianami opowiedziała się większość 
posłów. Senatorowie również byli zgodni co do zasadności wprowadzenia ochrony wzorów użytkowych i przemysłowych na krajowych targach. 
Znowelizowana ustawa została ostatecznie przyjęta przez Sejm jednogłośnie, na posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. Wcześniej autorzy 
wzorów użytkowych lub przemysłowych prezentowanych na publicznych wystawach w Polsce, chcąc zagwarantować sobie ochronę prawa własności 
przemysłowej, zobowiązani byli do rejestracji wzoru w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, w terminie 
poprzedzającym prezentację na wystawie. Taki stan rzeczy miał miejsce od 2007 roku, kiedy to nowelizując ustawę PWP, wycofano zapis taką 
ochronę gwarantujący. Niedopełnienie obowiązku rejestracji de facto pozbawiało wystawców ochrony. W momencie wejścia w życie nowelizacji 
ustawy mechanizmem ochrony będzie certyfikat pierwszeństwa z wystawy, wydawany przez organizatora targów, na których wystawienie miało 
miejsce. Certyfikat pierwszeństwa z wystawy jest stosowany na światowych rynkach targowych, w tym na największym w Europie rynku targowym, 
w Niemczech. Zdaniem ekspertów targowych, znowelizowana ustawa, chroniąca przed nieuczciwą konkurencją i kradzieżą pomysłów, pozytywnie 
oddziałuje na liczbę innowacyjnych projektów prezentowanych na targach w Polsce. To z kolei przekłada się na wzrost konkurencyjności polskiego 
rynku targowego.  

 

                                    
 

19.11.2019 r.     Polska Izba Przemysłu Targowego podpisała porozumienie o współpracy z AEFI – Italian Exhibition and 
Trade Fair Association. Porozumienie obejmuje wzajemną promocję, współpracę oraz wymianę informacji pomiędzy 
obiema organizacjami. Będziemy Państwa informować o dalszej współpracy.   

AEFI – Włoskie Stowarzyszenie Targów i Wystaw reprezentuje włoski przemysł targowy w UFI – Światowym 
Stowarzyszeniu Przemysłu targowego. Zrzesza 36 organizatorów targów, którzy organizują ponad 1000 targów rocznie. (2% 
tych targów ma charakter międzynarodowy. AEFI aktywnie wspiera swoich członków zarówno na szczeblu rządowym jak  
i lokalnym.  
 

 

Dzięki dobrej koniunkturze w gospodarce, nowoczesnej bazie obiektów targowych i hotelowych, a także strategicznemu 
położeniu geograficznemu polski rynek targowy ma mocną pozycję w Europie i notuje wzrosty. Jego dalszy rozwój 
ułatwiłoby większe wsparcie władz lokalnych i rządowych – podkreślają przedstawiciele branży. Największą popularnością 
niezmiennie cieszą się imprezy związane z IT, turystyką czy targi hobbystyczne. Modne są również te dotyczące ekologii czy 
ochrony środowiska. Na przestrzeni ostatnich lat targi bardzo się zmieniły – dziś często towarzyszą im duże eventy, a stoiska 
targowe są wspomagane przez nowoczesne technologie.  



 
 

4 
 

                               

– Branża targowa jest w całkiem niezłej kondycji, szczególnie na tle 
pozostałych krajów europejskich. Wiąże się to z dobrą koniunkturą. 
Nasza gospodarka wciąż się rozwija, podczas gdy dynamika wzrostu 
gospodarki w Europie nabrała już wolniejszego tempa – mówi 
agencji Newseria Biznes dr Beata Kozyra, prezes zarządu 
Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT). – Jesteśmy 
niekwestionowanym liderem Europy Środkowo-Wschodniej i liczącym 
się graczem w całej Europie. Daleko nam pod względem wielkości do 
tych najbardziej znanych ośrodków targowych, ale jakością im 
nie ustępujemy. 

W ubiegłym roku – według statystyk PIPT i Centrex (Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych) – zorganizowano 
w Polsce ponad 200 targów z udziałem 1,62 mln zwiedzających i blisko 27,4 tys. wystawców, na powierzchni targowej 
wielkości blisko 900 tys. mkw. PIPT szacuje jednak, że w Polsce organizowanych jest jeszcze około 200 imprez targowych, 
które nie są poddawane audytowi według międzynarodowych standardów statystycznych Centrex. W porównaniu z 2016 
rokiem (z uwagi na 2-letni cykl organizacji części imprez) liczba zorganizowanych w Polsce targów była niższa o 5 proc.  
O tyle samo spadła również liczba polskich wystawców. Zwiększyła się natomiast liczba wystawców zagranicznych – aż  
o 7 proc. Wzrosła również wielkość wynajętej powierzchni targowej o prawie 3 proc., a liczba gości odwiedzających targi 
zwiększyła się o 5,3 proc. Na przestrzeni ostatniej dekady (lata 2009–2018) liczba zwiedzających na targach w Polsce wzrosła 
o ponad 8 proc. 

– Liczba imprez nie zmienia się drastycznie, za to zmieniają się one jakościowo. Po pierwsze na targach wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia 
techniki. Technologie wearables, wirtualna rzeczywistość i okulary VR, aplikacje AR, telewizory 4 i 8 K oraz roboty stanowią już dzisiaj 
codzienność na stoiskach targowych – mówi Beata Kozyra. 

Jak podkreśla, następuje również bardzo wyraźna eventyzacja targów. Chodzi o to, że coraz ważniejszą pozycję na rynku 
mają targi, którym towarzyszą takie eventy, jak wydarzenia sportowe, konferencje, kongresy czy wydarzenia społeczne.  

Zmieniają się również trendy w zakresie najpopularniejszych obszarów tematycznych targów. – Czasami jest tak, że imprezy 
pojawiają się w jednym roku, a w kolejnym znikają, inne trwają przez wiele lat. A w miejsce targów, które odchodzą do lamusa, pojawiają się 
nowe. Targi związane z hobby, IT czy turystyką cieszą się nieustającą popularnością od dłuższego czasu. Natomiast stosunkowo nowym trendem 
jest np. survival. Dynamicznie rozwijają się również imprezy skierowane do pasjonatów – od pokazów zabytkowych samochodów przez gry 
planszowe do rozrywki multimedialnej – mówi Beata Kozyra. – Pojawiają się wciąż nowe imprezy targowe, takie jak wspomniany survival, 
ale tradycyjne wędkarstwo wciąż cieszy się ogromną popularnością. Modne stają się też targi bio i eko. To mocno rozwijający się trend. Podobnie 
jak wszystko, co związane z digitalizacją, IT, usługami dla biznesu, grami i rozrywką. Ten obszar na pewno się będzie nadal dynamiczne 
rozwijał. 

Polski rynek targowy jest stosunkowo niewielkim, ale dojrzałym i stabilnym rynkiem europejskim. Wpływa na to wiele 
czynników, m.in. znaczący, oscylujący wokół 5 proc., wzrost gospodarczy w dwóch ostatnich latach, wciąż wysoki eksport 
i silny popyt wewnętrzny, zarówno inwestycyjny, jak i konsumpcyjny. 

Kluczowe znaczenie ma również strategiczne położenie Polski na linii Wschód–Zachód oraz na bieżąco modernizowana 
i rozbudowywana w miarę potrzeb infrastruktura targowo-konferencyjna. Ważny jest też fakt, że polscy organizatorzy 
targów i dostawcy usług targowych śledzą zmieniające się w branży trendy, dostosowując obiekty, produkty targowe i usługi 
do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. 

Jak podkreśla ekspertka, czynnikiem wpływającym na rozwój branży targowej jest też współpraca z władzami lokalnymi 
i rządowymi. Ta w Polsce nie wygląda jednak najlepiej. W innych krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech czy we 
Włoszech, targi są oczkiem w głowie rządzących. Dla przykładu, w Lombardii władze lokalne dofinansowują ośrodki 
targowe nawet do wysokości 1,5 mln euro w postaci częściowo tylko zwrotnej pożyczki. W Polsce branża nie może jednak 
liczyć na żadną formę wsparcia czy dotacji 
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– Władze rządowe prawie w ogóle nie interesują się targami. Owszem, ministrowie bywają na ważniejszych targach międzynarodowych, jednak 
jest to niewystarczające wsparcie dla branży – mówi Beata Kozyra. 

Zdaniem prezes PIPT, polskie władze nie dostrzegają prostej zależności, że wysoka aktywność obiektów targowych jest 
czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy miasta, regionu czy całego kraju. Organizacja tego typu imprez rozwija 
lokalne usługi hotelarskie, gastronomiczne, kulturalne czy transportowe. 

– Tylko efektywna współpraca władz centralnych, administracji samorządowej, ośrodków targowych oraz wykorzystywanie dostępnych zasobów 
na rzecz promocji polskiej gospodarki i krajowych firm – a targi zdecydowanie są miejscem promocji polskich przedsiębiorstw i produktów – może 
przywrócić polskim targom dawną świetność i wspierać polską gospodarkę – podkreśla Beata Kozyra. – Z naszych obliczeń wynika, że branża 
okołotargowa zatrudnia ponad pół miliona pracowników, a do budżetu państwa wpływa z branży prawie 3 mld zł. Wydaje się, że gdyby atencja 
władz rządowych była większa, te cyfry można by było zwiększyć o co najmniej 50 proc. 

Źródło: Biznes. Newseria, Polska Izba Przemysłu Targowego. 

----------------- 

O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  

Polska Izba Przemysłu Targowego, założona w 1993 roku, jest jedyną ogólnopolską organizacją – izbą gospodarczą, zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących  
działalność gospodarczą w przemyśle targowym. Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego reprezentują przekrój wszystkich graczy rynku targowego. Są 
to przede wszystkim;  organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie projektowania, 
budowy i wyposażania stoisk targowych oraz transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą oraz przedstawicielstwa 
targów zagranicznych w Polsce. Do Izby należą również firmy z branży reklamy i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę 
noclegową.  W 2018 roku Polska Izba Przemysłu Targowego obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. To także jubileusz ćwierćwiecza samorządu przedsiębiorców 
branży targowej w Polsce.  

Cztery podstawowe obszary działania objęte programem działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego to: lobbing, działania na rzecz integracji środowiska 
targowego, promocja targów - rozumiana szeroko - w tym działalność wydawnicza, edukacja w zakresie marketingu targowego, promowanie etycznych działań 
biznesowych w branży i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest:  służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce, tworzyć 
skuteczną płaszczyznę działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego, promować udział w targach i wystawach jako skuteczny element strategii 
marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw, działać na rzecz podniesienia standardów usług targowych oferowanych przez członków, w tym na rzecz 
wiarygodnych, transparentnych statystyk targowych, oferować uczestnikom rynku targowego możliwości w zakresie edukacji targowej i biznesu, działać na rzecz 
integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem oraz wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała  
i chroniła interesy gospodarcze członków Izby. 

Polska Izba Przemysłu Targowego jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. PIPT jest aktywnym członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysł 
Targowego oraz prowadzi intensywną współpracę z CENTREX – Międzynarodowym  Związkiem Statystyk Targowych, zrzeszającym największych 
organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej, współpracuje także z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Targowego oraz wieloma 
innymi zagranicznymi organizacjami przemysłu targowego.  

Kontakt:    
Beata Kozyra, prezes zarządu: b.kozyra@polfair.com.pl  
Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT: m.lukaszewicz@polfair.pl  
Jan Studencki, specjalista ds. promocji: j.studencki@polfair.com.plIPT 
Polska Izba Przemysłu Targowego, ul. Bukowska 12, 60-819 Poznań, tel. +48 61 866 15 32; 
 
 www.polfair.pl, www.targiwpolsce.pl  
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