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Miesiąc marzec to kolejny bardzo trudny miesiąc dla branży targowej z powodu pandemii COVID-19. Polska Izba Przemysłu 

Targowego nie ustaje w informowaniu na bieżąco swoich Członków o rozwoju sytuacji w branży targowej z powodu odwoływania 

oraz przekładania terminów kolejnych targów, jak i przede wszystkim w działaniach na rzecz wspierania podmiotów działających na 

polskim rynku targowym. Poniżej przedstawiamy chronologiczne te informacje i działania PIPT, publikowane na naszej stronie: 

www.polfir.pl.  

Tak było w marcu br.  

Aktualizacja na dzień 02.03.2020 

o KOMUNIKAT PIPT NR 2. 02.03.2020 
Polska Izba Przemysłu Targowego śledzi na bieżąco wszystkie istotne doniesienia dotyczące rozprzestrzeniania się 
koronawirusa w Europie i podejmowanych w związku z tym faktem działaniach. Jednocześnie, w oparciu o aktualną wiedzę, 
pozyskaną na podstawie informacji ze stron Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Polska Izba Przemysłu Targowego – na chwilę obecną – nie widzi przeciwwskazań, aby targi 
odbywały się zgodnie z planem na rok 2020 pod warunkiem zachowania ostrożności i działań zgodnych z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego.  Decyzja o organizacji targów należy do indywidualnych organizatorów po ocenie ryzyka 
oraz w porozumieniu z lokalnymi sztabami kryzysowymi lub Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Zobacz cały 
komunikat TUTAJ. ENGLISH VERSION HERE 

Aktualizacja na dzień 03.03.2020 

o Targi Motor Show Poznań przełożone 
o Targi INTERNORGA w Hamburgu przełożone  
o W dniu dzisiejszym Izba przesłała stanowisko PIPT odnoście sytuacji spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

oraz apel o wsparcie branży targowej do Komisji Europejskiej. List do pobrania TUTAJ 
o Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED w Poznaniu przesunięte na wrzesień 2020 – powód 

przesunięcia TUTAJ  
o Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie przesunięte na maj 2020 – jw. 
o Targi MipTV 2020 w Cannes we Francji jednak nie będą odwołane 

Aktualizacja na dzień 04.03.2020 

o W dniu dzisiejszym Izba wysłała APEL POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO o wsparcie polskiej branży targowej, która 
z powodu kryzysu spowodowanego przez rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, 
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. List TUTAJ 

o Apel Polskiej Izby Przemysłu Targowego o wsparcie dla branży targowej wysłany w dniu 03.03.2020 do Mrs. Ursuli Von der 
Leyen Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz  Mr. Janeza Lenarčiča Komisarza ds. Kryzysowych w Komisji Europejskiej 
został opublikowany na blogu UFI  

o W związku ze zdarzającymi się przypadkami posługiwania się przez dziennikarzy w różnych mediach terminem „imprezy 
masowej” w odniesieniu do targów w kontekście możliwego odwoływania w Polsce z powodu zagrożenia koronawirusem 
COVID, Polska Izba Przemysłu Targowego zwróciła  uwagę Polskiej Agencji Prasowej na to, że targi nie są „imprezą masową” 
w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Więcej TUTAJ  

o Ścieżka wsparcia rekomendowana przez Konfederację Lewiatan: Zgłoś bariery dla przedsiębiorstw wynikające z epidemii 
koronawirusa 

o OPINIA NR 2 KANCELARII PRAWNEJ z dnia 03.03.2020 dotycząca rozwiązań dla przedsiębiorców w związku z sytuacją 
wywołaną koronawirusem – strefa członkowska – Komunikaty dla Członków. 

o Targi Logimat w Stuttgarcie odwołane 
o Targi FESPA w Madrycie odwołane 

http://www.polfir.pl/
https://polfair.pl/koronawirus-komunikat-pipt-nr-2-z-02-marca-2020r/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Komunikat-PIPT-02.03.EN_.pdf
https://www.motorshow.pl/pl/aktualnosci/nowa-data-poznan-motor-show/
https://www.internorga.com/en/news-details/article/internorga-to-be-postponed/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/PCEI-position-coronavirus-disease-covid-19.pdf
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/targi-miptv-2020-nie-beda-odwolane-pomimo-epidemii-koronawirusa-i-zalecen-francuskich-wladz-jak-sie-chronic-przed-koronawirusem-jak-rozpoznac-koronawirusa-gdzie-kupic-maseczke
https://www.krakdent.pl/pl/aktualnosci/komunikat-profilaktyka-przeciwwirusowa.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Premiera-RP.pdf
http://blog.ufi.org/
https://polfair.pl/targi-nie-sa-impreza-masowa/
http://s.enewsletter.pl/n/231/B3E25/vl.3d578e5f5bde2
http://s.enewsletter.pl/n/231/B3E25/vl.3d578e5f5bde2
https://www.logimat-messe.de/en/press/press-releases-downloads/press-releases/press-release-logimat-2020-canceled
https://www.fespa.com/en/news-media/press-releases/fespa-2020-event-postponed
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Aktualizacja na dzień 05.03.2020 

o Izba wysłała prośbę o wsparcie w działaniach mających na celu minimalizacji negatywnych skutków obecnej sytuacji do 
wszystkich wojewodów RP.  

o Izba wysłała Apele o wsparcie firm branży targowej (o podobnym brzmieniu, jak Apel do Premiera RP) do następujących 
przedstawicieli ministerstw i urzędów: Minister Finansów, Minister Rozwoju, Prezes ZUS, Rzecznik Rzeczniku Małych  
i Średnich Przedsiębiorców. 

o Uszczegółowienie OPINII 2 KANCELARII PRAWNEJ – strefa członkowska – Komunikaty dla Członków. 
o ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. TUTAJ  
o Targi BEAUTY i TOP HAIR w Duesseldorfie przełożone 
o Targi AMBERIF w Gdańsku przełożone 
o Targi Auto Moto Arena w Ostródzie przełożone 

 Aktualizacja na dzień 06.03.2020 

o W dniu wczorajszym na prośbę Prezesa MTP w uzdolnieniu z prezes zarządu PIPT odbyło się spotkanie zwołane w trybie 
nadzwyczajnym z firmami budującymi stoiska. Prezes Trawa oraz Prezes Kobierski przedstawili obecną trudną sytuację 
spowodowaną “koronawirusem” z punktu wiedzenia organizatora imprez targowych i jej konsekwencje dla firm 
budujących stoiska. Zaproponował tymczasowe rozwiązania. Zapewnił, że obie grupy, zarówno organizatorzy, jaki i firmy 
wystawiennicze stoją po jednej stronie. 

o Izba wysłała prośbę o wsparcie naszych działań do wszystkich wojewodów. 
o Targi Alimentaria w Barcelonie przełożone 
o Targi Automaticon w Warszawie przełożone 

Aktualizacja na dzień 07.03.2020. 

o W środę, tj. 11.03.2020 w Warszawie odbędzie się spotkanie szeroko-pojętej branży turystycznej dotyczące uzgodnień 
dotyczących dalszych działań na rzecz ochrony branż: turystycznej MICE oraz targowej. W spotkaniu będą uczestniczyć 
Prezes Rady PIPT Przemysław Trawa oraz prezes zarządu PIPT Beata Kozyra. 

o W dniu jutrzejszym, tj. 08.03.2020 odbędzie się w Poznaniu spotkanie z Minister Jadwigą Emilewicz. W spotkaniu będą 
uczestniczyć Prezes Rady PIPT Przemysław Trawa oraz prezes zarządu PIPT Beata Kozyra. 

o W dniu dzisiejszym zostało wysłane opracowanie dotyczące konsekwencji oraz szacunkowych kosztów odwoływania 
targów w Polsce i Europie dla polskich firm i polskiej gospodarki do ekspertów Konfederacji Lewiatan.  

o Senatorowie opozycji przyjęli specustawę w obecnym brzmieniu. Ale chcą ją znowelizować i wprowadzić pomoc finansową 
dla przedsiębiorców, którzy poniosą straty z powodu kwarantanny pracowników lub zamknięcia zakładu pracy. Więcej 
Gazeta Wyborcza TUTAJ 

Aktualizacja na dzień 09.03.2020 

o W dniu wczorajszym tj. 08.03.2020 odbyło się w 
Poznaniu spotkanie z Minister Jadwigą Emilewicz. W 
spotkaniu uczestniczyli Prezes Rady PIPT Przemysław 
Trawa, prezes zarządu PIPT Beata Kozyra oraz Prezes 
Grupy MTP Tomasz Kobierski. Na spotkaniu zostały 
przedstawione konsekwencje oraz szacunkowe koszty 
odwoływania targów w Polsce i Europie dla polskich firm 
i polskiej gospodarki oraz został przekazany list z 
propozycją rozwiązań dla branży targowej, z którego 
kopią można się zapoznać TUTAJ  
 

o Targi AGROTECH w Kielcach przełożone 
o Targi Look & Beauty Vision w Poznaniu przełożone 
o Targi Bike Show w Poznaniu przełożone 
o Targi Poznań Sport Expo przełożone 
o Cavaliada Warszawa odwołona 

  

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Premiera-RP.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/De-minimis-rozporządzenie.pdf
https://www.messe-duesseldorf.com/cgi-bin/md_home/lib/pub/tt.cgi?oid=2167&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
http://amberif.amberexpo.pl/
https://www.facebook.com/automotoarena/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Mail-do-Wojewody-1.pdf
https://www.alimentaria.com/en/press-release/alimentaria/fira-de-barcelona-moves-the-celebration-of-alimentaria-and-hostelco-to-september/
https://www.automaticon.pl/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Konsekencje-odwoływania-targów.pdf
https://wyborcza.pl/7,155287,25765116,spec-ustawa-w-dwoch-odslonach-senat-ja-znowelizuje-w-przyszlym.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/fotobueno_08032020_201.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Konsekencje-odwoływania-targów.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/List-do-minister-Emilewicz_8-marca_1.pdf
https://www.targikielce.pl/agrotech
https://beautyvision.mtp.pl/pl/aktualnosci/look-i-beautyvision-nowy-termin/
https://bikeshow.pl/pl/aktualnosci/nowy-termin-bike-show/
https://sportexpo.mtp.pl/pl/aktualnosci/poznan-sport-expo-edycja-wiosenna-zmiana-terminu
https://cavaliada.pl/warszawa/
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Aktualizacja na dzień 10.03.2020 

o The European Exhibition Industry Alliance (EEIA) w imieniu całej europejskiej branży targowej wysłała w dniu wczorajszym 
list do Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej ej dotyczący negatywnych konsekwencji “koronawirusa” 
dla europejskiej branży targowej.  

o Wypowiedź Prezesa Rady PIPT dotycząca sytuacji branży targowej dla WNP.PL Portal Gospodarczy 
o Wypowiedzi Członków PIPT na łamach Pulsu Biznesu cz.1 / cz. 2. 
o Koronawirus sieje spustoszenie. Przedsiębiorcy apelują o pomoc! 

Aktualizacja na dzień 11.03.2020 

o Prezydent RP Andrzej Duda – informacja z Twittera 
o Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem  
o Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem– informacje Ministerstwa Rozwoju 
o Sztab kryzysowy obraduje w Warszawie – 

Polska Izba Przemysłu Targowego członkiem 
założycielem Sztabu Kryzysowego branż: 
turystycznej, MICE i tragowej 

o UFI – Ocena wpływu koronawirusa na 
światowy przemysł targowy 

o Koronawirus zabija branżę targową – artykuł z Rzeczpospolitej 
o wywiad ze Sławomirem Majmanem (Zarząd Targów Warszawskich) – video z Rzeczpospolitej 

Aktualizacja na dzień 13.03.2020 

o Koronawirus a straty w polskiej branży targowej – ankieta 

Aktualizacja na dzień 15.03.2020 

o “Ponad 150 mln zł strat miesięcznie przez pandemię koronawirusa. Branża targowa szuka wyjścia z kryzysu” – artykuł na 
PropertyNews 

o Praca zdalna – przeciwdziałanie COVID-19 

Aktualizacja na dzień 16.03.2020 

o Dzisiaj wieczorem odbyła się kolejna statusowa video-
konferencja Sztabu Kryzysowego złożonego z przedstawicieli 
branż: targowej, MICE oraz turystycznej działającego przy 
Ministerstwie Rozwoju z udziałem m.in. Sekretarza Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju Pana Andrzeja Guta-Mostowego 
wraz z kierownictwem Departamentu Turystyki. Celem 
rozmowy było omówienie statusu prac nad rządowym 
pakietem ustaw osłonowych dla przedsiębiorców, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki naszego sektora. 
Zgodnie z relacją Pana Ministra prace po stronie rządu są już 
na ukończeniu i jest duża szansa na ich przyjęcie w ramach 
jutrzejszego posiedzenia Rady Ministrów. Czekamy na te 
informacje i jako sztab jesteśmy w pełni gotowi do 
natychmiastowego rozpoczęcia prac legislacyjnych, m.in.  
z udziałem naszych partnerów z Konfederacji Lewiatan  
i ekspertów. 

o Komunikat Związku Banków Polskich 
o Pilne konsultacje! – postulaty zebrane Lewiatana dla Minister Rozwoju, do pobrania TUTAJ 
o Ocena wpływu ostatnich zdarzeń na pracodawców – Ankieta Lewiatana dla Ministerstwa Rozwoju, do pobrania TUTAJ  
o Koronawirus – zmiany w prawie ważne dla przedsiębiorców – PARP.GOV 
o Wakacje kredytowe na trzy miesiące? Wkrótce propozycje – artykuł z Business Insider 
o Koronawirus zabija branżę targową. Firmom grozi bankructwo – artykuł w Newseria Biznes 

 

https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/03/EEIA_Coronavirus-impact_on_exhibition_industry_Letter_to_Commission_President.pdf
https://www.wnp.pl/finanse/setki-milionow-strat-przemysl-targowy-apeluje-o-wsparcie,377365.html?fbclid=IwAR0EjgB1cMDECXs6x3FYYNBgmAW2Rwl1uIC7AvQjkY3A1qTD_joCPUvv4mc
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Puls-Biznesu-cz.-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Puls-Biznesu-cz-2.pdf
https://businessinsider.com.pl/finanse/firmy-juz-licza-straty-spowodowane-koronawirusem/0m6z8hh?fbclid=IwAR3EGc-jR01jrcpLZ_-8X1oLfyhWZ9rD3Pg60TwKOSRruQPLYUkrbQRtKvM
https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1237686214255394817
https://polfair.pl/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem/
https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem?fbclid=IwAR3hLxYuXq3qLzxvjqkFO7v1gsT-pTNR9pe4eVIbQk3DVHxDJLQXyojn-Ys
https://polfair.pl/sztab-kryzysowy-obraduje-w-warszawie/
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/03/PR_Economic_impact_of_Coronavirus.pdf
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/03/PR_Economic_impact_of_Coronavirus.pdf
https://www.rp.pl/Nieruchomosci/303109894-Koronawirus-zabija-branze-targowa.html?fbclid=IwAR3hoGv20xMMDRK-wFGr0oZwnoue24_2f6IOcLcivqWaJC-VDmyVap_CVEY
https://www.rp.pl/RZECZoBIZNESIE/200319955-Slawomir-Majman-Przejscie-na-prace-zdalna-nie-jest-takie-proste.html?fbclid=IwAR2zQbmuSZkwlpkpZF0wQuUYPYh49St686fIBg8C0tH8xCsqwPW8iN55WOI
https://www.survio.com/survey/d/T7I6K4J7T2D4H4A4C
https://www.propertynews.pl/hotele/ponad-150-mln-zl-strat-miesiecznie-przez-pandemie-koronawirusa-branza-targowa-szuka-wyjscia-z-kryzysu,80769.html
https://polfair.pl/praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wideo-konfrencja_MR.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wideo-konfrencja_MR.jpg
https://polfair.pl/komunikat-zwiazku-bankow-polskich/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pismo-JE-Najpilniejsze-działania-osłonowe-COVID19-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Ankieta-dla-Ministerstwa-Rozowju.docx
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58934:koronawirus-zmiany-w-prawie-wazne-dla-przedsiebiorcow
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zawieszenie-splacania-kredytow-wakacje-kredytowe-na-trzy-misiace/qhefpez?fbclid=IwAR19CYTuU1hsFcphGk0jF-xgHQftiLNmLdaCanqaRnLCIfBslOD7Gu4WFgQ
https://biznes.newseria.pl/news/koronawirus-zabija,p648216925?fbclid=IwAR0L2POXo4as155UC3cVqIhgai5NAb8e-qz6G42EvdMIZoGtx5-obtlUZhI
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Aktualizacja na dzień 17.03.2020 

o Koronawirus na świecie. Unia Europejska zamyka granice na 30 dni 
o Pracownicy, których zakład pracy został zamknięty przez pracodawcę z przyczyn np. koronawirusa, mają prawo do 

wynagrodzenia “przestojowego” za tzw. gotowość do pracy. Zgodnie z art. 81 Kodeksu Pracy Pracodawca może zmniejszyć 
wysokość wynagrodzenie nawet do 60% 

o Koronawirus – zamknięte instytucje a wynagrodzenie pracowników 
o Koronawirus. NBP rzuca miliardy bankom. Proponuje, by pracodawcy mogli czasowo obniżać pensje 
o Czeka nas plan, jakiego Polska jeszcze nie widziała. “Rząd nigdzie nie będzie chował wydatków” 
o Działania Sztabu Kryzysowego – TUgether na FB 
o Polsat o sytuacji w branży targowej – główne wydanie “Wydarzeń” z 16.03.2020 – od 15m 19 s 

Aktualizacja na dzień 18.03.2020 

o EU Dialog – konferencja europejskiej branży targowej online 
o Pakiet “Tarcza antykryzysowa” – komentarz 1  PIPT  oraz komentarz 2 PIPT do mediów 
o Komisja Europejska odpowiada EEIA 
o Rząd i prezydent proponują pakiet pomocowy “tarczę antykryzysową” dla przedsiębiorców oraz gospodarki w związku ze 

skutkami pandemii koronawirusa 
o “Pakiet antykryzysowy”. Prezydent o wsparciu dla przedsiębiorców i pracowników 
o Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem – informacja z ZUS 
o Koronawirus: ZUS zawiesi składki na 3 miesiące – Rzeczpospolita 

Media o działaniach Sztabu Kryzysowego, w którym działa również Polska Izba Przemysłu Targowego:  

 PRESS https://www.press.pl/tresc/60823,branza-mice-uruchomila-platforme-informacji-kryzysowej-na-facebooku  
 Meeting Planner: http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art, 

401,podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice.html 
 Brief: https://brief.pl/stanowisko-przedstawicieli-branzy-mice-dot-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/ 
 OHHEvent https://oohevent.pl/wydarzenia/podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice/  
 ThinkMice https://www.thinkmice.pl/news/2167-sztab-kryzysowy-branzy-mice-fanpage-tugether-i-podsumowanie-dzialan  
 MicePoland http://www.micepoland.com.pl/aktualnosci/ 

1319,,,,komunikat_dotyczacy_wspolnych_dzialan_ 
branzowychw_obliczu_wyzwania_jakim_jest_pandemia.html  

 Mediasol http://www.mediasol.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether- 
podsumowanie-działań-sztabu-kryzysowego-organizacji-branżowych  

 All-inclusive http://www.all-inclusive.com.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether- 
podsumowanie-działań-sztabu-kryzysowego-organizacji-branżowych   

Aktualizacja na dzień 19.03.2020 

o Branża leasingowa pomoże klientom w czasie epidemii koronawirusa– Lewiatan 
o Odpowiedź inwestycyjna Komisji Europejskiej 
o Komentarz PIPT odnoście “Tarczy antykryzysowej” w mediach:  

 TVN 24 Bis 
 Forsal 
 CEO.com 
 Rzeczpospolita  
 SINGS 
 WNP 
 Portal samorządowy 

o Koronawirus w Europie – materiał opracowany przez Sztab Kryzysowy branż 
MICE, turystycznej i targowej 

o Koronawirus – pomoc UE – materiał opracowany przez Sztab Kryzysowy branż 
MICE, turystycznej i targowej 

Aktualizacja na dzień 20.03.2020 

o Koronawirus a straty w polskiej branży targowej” – wyniki badania ankietowanego przygotowanego przez Polską Izbę 
Przemysłu Targowego 

o List otwarty Rzecznika MŚP do Premiera RP w sprawie tarczy antykryzysowej 

https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwiadomosci.wp.pl%2Fkoronawirus-na-swiecie-unia-europejska-zamyka-granice-na-30-dni-6490001668569217a&fbclid=IwAR1uLi3gM1sOAJEjAE7zUs3mM3HmilodFDHyoHR3Jwqy42kzoOEQtgesWRo
https://www.lexlege.pl/kp/art-81/
https://samorzad.pap.pl/kategoria/praca/koronawirus-zamkniete-instytucje-wynagrodzenie-pracownikow
https://next.gazeta.pl/next/7,173953,25795853,koronawirus-nbp-rzuca-miliardy-bankom-poleca-by-pracodawcy.html?fbclid=IwAR3hT771KuioTAC_hxJ-uX5htqQoXEAQhObFNhpKAx2tQ3jAKv_CLonqG3A
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/pakiet-pomocowy-dla-firm-rzadu-premiera-morawieckiego-na-czas-koronawirusa/s1z1mf7?fbclid=IwAR3__f7K4RwUzL4NS5zhKzFPSFwqTwllLyLyHogOPpn4Hl7DqAc_qHx0kwM
https://www.facebook.com/TUgether1/
https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20200316-wydarzenia-1850_6767414/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Telekonferencja-EU.pdf
https://polfair.pl/pakiet-tarcza-antykryzysowa-msp-dostana-jedynie-lizaka-na-pocieszenie/
https://polfair.pl/komunikat-prasowy/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020-03-13-Informacja-prasowa-EEIA-Coronavirus-PL.pdf
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow-oraz-gospodarki/tk9qxr1?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2&fbclid=IwAR2Fne3G1SStDKR8JLMo1O1kFeEFoEPcSgYMQQLX6K0RPjvCO7t_VQXhK24
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow-oraz-gospodarki/tk9qxr1?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2&fbclid=IwAR2Fne3G1SStDKR8JLMo1O1kFeEFoEPcSgYMQQLX6K0RPjvCO7t_VQXhK24
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-18/rada-gabinetowa-tylko-z-prezydentem-i-premierem-ministrowie-wezma-udzial-zdalnie/?ref=slider
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283?fbclid=IwAR3jaZttKQI9xlXOCHZftlQN0lc8Y0-U8EalygdKg9U8ZU7rKPrTVQmVrP4
https://www.rp.pl/ZUS/303179973-Koronawirus-ZUS-zawiesi-skladki-na-3-miesiace.html
https://www.press.pl/tresc/60823,branza-mice-uruchomila-platforme-informacji-kryzysowej-na-facebooku
http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,401,podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice.html
http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,401,podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice.html
https://brief.pl/stanowisko-przedstawicieli-branzy-mice-dot-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/
https://oohevent.pl/wydarzenia/podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice/
https://www.thinkmice.pl/news/2167-sztab-kryzysowy-branzy-mice-fanpage-tugether-i-podsumowanie-dzialan
http://www.micepoland.com.pl/aktualnosci/1319,,,,komunikat_dotyczacy_wspolnych_dzialan_branzowychw_obliczu_wyzwania_jakim_jest_pandemia.html
http://www.micepoland.com.pl/aktualnosci/1319,,,,komunikat_dotyczacy_wspolnych_dzialan_branzowychw_obliczu_wyzwania_jakim_jest_pandemia.html
http://www.micepoland.com.pl/aktualnosci/1319,,,,komunikat_dotyczacy_wspolnych_dzialan_branzowychw_obliczu_wyzwania_jakim_jest_pandemia.html
http://www.mediasol.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether-podsumowanie-dzia%C5%82a%C5%84-sztabu-kryzysowego-organizacji-bran%C5%BCowych
http://www.mediasol.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether-podsumowanie-dzia%C5%82a%C5%84-sztabu-kryzysowego-organizacji-bran%C5%BCowych
http://www.all-inclusive.com.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether-podsumowanie-dzia%C5%82a%C5%84-sztabu-kryzysowego-organizacji-bran%C5%BCowych
http://www.all-inclusive.com.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether-podsumowanie-dzia%C5%82a%C5%84-sztabu-kryzysowego-organizacji-bran%C5%BCowych
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/branza_leasingowa_pomoze_klientom_w_czasie_epidemii_koronawirusa
https://www.pap.pl/europap/608717%2Codpowiedz-inwestycyjna-komisji-europejskiej-na-pandemie-w-trybie-pilnym-w?fbclid=IwAR3kvcqFVMTYMlimBn8kTz4APe-rHCKzTPZ7wr-3sHKGNYmh-NLBZO59LPU
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/tarcza-antykryzysowa-dla-przedsiebiorcow-komentarz-pracodawcow-rp-bcc-oraz-pipt,1009651.html?fbclid=IwAR2HlsM0uTq5fITyYziSsntafBsT904znS_FZFQiJHvFxgun5zr6XEcZvVw
https://forsal.pl/amp/1461832,pipt-tarcza-antykryzysowa-to-dobry-krok-potrzebne-jednak-bezzwrotne-wsparcie-finansowe.html?fbclid=IwAR3EsDoJLVClRSYUoS0BQS2pMxAQmEHGCPHUhN-eDJBlHznyqSPFtGJW5Lk
https://ceo.com.pl/pakiet-tarcza-antykryzysowa-wymaga-uzupelnienia-63898
https://www.rp.pl/Komercyjne/303189836-Branza-targowa-tarcza-do-poprawki.html
https://www.signs.pl/polska-izba-przemyslu-targowego%3A-pakiet-_tarcza-antykryzysowa_-wymaga-uzupelnienia,386149,artykul.html
https://www.wnp.pl/praca/beata-kozyra-prezes-pipt-potrzebne-jest-bezzwrotne-wsparcie-finansowe,380242.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/pipt-tarcza-antykryzysowa-to-dobry-krok-potrzebne-jednak-bezzwrotne-wsparcie-finansowe,163059.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Koronawirus-w-Europie-18.03.20.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Unia-Europejska-pomoc.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Ankieta_Koronawirus_PIPT2020-2.pdf
https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/List-Rzecznika-M%C5%9AP-do-Premiera-Morawieckiego-w-sprawie-uproszczenia-procedur-z-ZUS.pdf
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o Opinia Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie tarczy antykryzysowej  
o Komentarz PIPT odnoście “Tarczy antykryzysowej” w mediach:  

 Meeting Planner 
 NaTemat 

Aktualizacja na dzień 21.03.2020 

o OFICJ.ALNE STANOWISKO BRANŻ TARGOWEJ, MICE, TURYSTYCZNEJ 
o Tarcza Antykryzysowa – stanowisko PIPT dla Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Adama Szejnfelda 
o Koronawirus a gospodarka – prezentacja Rzecznika MŚP 
o #Tarcza nie starcza – jak jest naprawdę – film stworzony przez Sztab Kryzysowy 
o Komentarz PIPT odnoście “Tarczy antykryzysowej” w kolejnych mediach:  

 wnp.pl 
 biznesmeblowy.pl 
 polskieradio.24.pl 
 wnp.pl 

Aktualizacja na dzień 22.03.2020 

o Rządowe wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem – przykłady działań w państw w Europie 
o Monitoring kryzysowy – podsumowanie menadżerskie – Puls Biznesu 
o Branża turystyczna i hotelarska uważa, że rządowa “tarcza” nie wytrzyma kryzysu. Chce zmian, ma konkretne propozycje – 

Business Insider 

Aktualizacja na dzień 23.03.2020 

o Tarcza antykryzysowa: branża targowa prosi o więcej. Inaczej firmy upadną – WNP 
o Branża targowa chce ciąć zatrudnienie – Puls Biznesu 
o Branża targowa o prezydenckich propozycjach dla 

przedsiębiorców: “Za krótki krok prezydenta” 
o Krok w dobrą stronę… tyle, że za krótki – branża targowa  

o prezydenckich propozycjach dla przedsiębiorców 
o Wspólny apel wielu branż do rządu. Będzie 5 mln bezrobotnych, 

jak nie zrobicie więcej! 
o Propozycje do specustawy Senatora RP Adama Szejnfelda, 

Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej  
i Innowacyjności, które powstały w czasie zaproponowanych 
przez Senatora konsultacji na podstawie m.in. sugestii PIPT. 

o Targi ITM Industry Europe w Poznaniu przełożone 
o Koronawirus ostro zaatakował polski biznes – artykuł Newsweek 

Aktualizacja na dzień 24.03.2020 

o EXPO Kraków: Specustawa omija branżę targową – Property 
News 

o Wideokonferencja PIPT z Rzecznikiem MŚP 
o Onet Rano – Bartosz Bieszyński ze sztabu kryzysowgo TUgether  

o sytuacji w branży targowej / MICE 
o Koronawirus – sytuacja w polskich firmach – ankieta 

Konfederacji Lewiatan 
o Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące pakietu 

antykryzysowego 
o Branża targowa o prezydenckich propozycjach dla 

przedsiębiorców – Signs.pl  
o Tarcza antykryzysowa dobra i… z drewna. Tak polski biznes 

ocenia propozycje rządu – Dziennik Gazeta Prawna 
o Elżbieta Roeske, wiceprezes MTP: Branża targowa domaga się 

bezzwrotnej pomocy – Property News 

https://kig.pl/opinia-kig-do-gospodarczej-i-spolecznej-tarczy-antykryzysowej-wraz-z-propozycjami-jej-rozszerzenia/
https://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,403,beata-kozyra-pakiet-tarcza-antykryzysowa-wymaga-uzupelnienia.html?fbclid=IwAR1mrpqASV2OMTUAwdceCMA5bqHcNWk7RQfgE8AvWl4EU5f33Ecu6qeAV30
https://natemat.pl/302955,branza-turystyczna-i-eventowa-upada-przez-koronawirusa-gigantyczne-straty?force_rwd=1&fbclid=IwAR0w4EF1lPMGsHZjKcFxyI65YiKMgo1EgvvfGyQn9nvy-ydHFU_TYdDGtG4
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OFICJALNE-OŚWIADCZENIE-BRANŻ_MICE-TURYSTYCZNEJ-TARGOWEJ.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OFICJALNE-OŚWIADCZENIE-BRANŻ_MICE-TURYSTYCZNEJ-TARGOWEJ.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OFICJALNE-OŚWIADCZENIE-BRANŻ_MICE-TURYSTYCZNEJ-TARGOWEJ.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Tarcza-Antykryzysowa_stanowisko-PIPT-dla-Wiceprzewodniczącego-Komisji-Gospodarki-3.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Prezentacja_COVID_RMŚP_poprawiona.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W0sMZK08tB8
https://www.wnp.pl/finanse/przemysl-spotkan-moze-ucierpiec-jeszcze-bardziej-niz-turystyka-czy-lotnictwo,380867.html
https://www.biznesmeblowy.pl/rynek_mebli/111/pipt_tarcza_antykryzysowa_to_dobry_krok_potrzebne_jednak_bezzwrotne_wsparcie_finansowe,18236.html%20%20https:/twnews.pl/pl-news/branza-targowa-tarcza-do-poprawki
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2475813,Wiceszef-MSZ-akcja-LOTdoDomu-bedzie-prowadzona-do-odwolania
https://www.wnp.pl/finanse/pipt-tarcza-antykryzysowa-to-dobry-krok-potrzebne-jednak-bezzwrotne-wsparcie-finansowe,380403.html%20%20https:/www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/pipt-tarcza-antykryzysowa-to-dobry-krok-potrzebne-jednak-bezzwrotne-wsparcie-finansowe,163059.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020.03.22-Corona_aid-wsparcie-państw.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020_03_PB_Forecast_MAKRO_UE_koronawirus_98mbX.pdf
https://businessinsider.com.pl/firmy/koronawirus-w-polsce-tarcza-antykryzysowa-rzadu-branza-turystyczna-i-hotelarska/tes6htg?fbclid=IwAR26cCzU5b54_oGQO8vibWWzrONZd-Lbo_ob4xjYIafxJTGCbmOn31TqAOU
https://businessinsider.com.pl/firmy/koronawirus-w-polsce-tarcza-antykryzysowa-rzadu-branza-turystyczna-i-hotelarska/tes6htg?fbclid=IwAR26cCzU5b54_oGQO8vibWWzrONZd-Lbo_ob4xjYIafxJTGCbmOn31TqAOU
https://www.wnp.pl/finanse/tarcza-antykryzysowa-branza-targowa-prosi-o-wiecej-inaczej-firmy-upadna,381428.html
https://www.pb.pl/branza-targowa-chce-ciac-zatrudnienie-986087?fbclid=IwAR3k3oymQDx9ee_j1t6Eo1tAnCl9B_L37OBZ1_vEEPgD3HJC7rtZyfSIuV4
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow-za-krotki-krok-prezydenta,81031.html
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow-za-krotki-krok-prezydenta,81031.html
https://ceo.com.pl/krok-w-dobra-strone-tyle-ze-za-krotki-branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow-62537
https://ceo.com.pl/krok-w-dobra-strone-tyle-ze-za-krotki-branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow-62537
https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/apel-branzy-targowej-transportowej-i-turystycznej-do-rzadu/ysfpd5b?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/apel-branzy-targowej-transportowej-i-turystycznej-do-rzadu/ysfpd5b?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pilne-rozwiązania-potrzebne-dla-firm-A.Szejnfeld.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pilne-rozwiązania-potrzebne-dla-firm-A.Szejnfeld.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pilne-rozwiązania-potrzebne-dla-firm-A.Szejnfeld.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pilne-rozwiązania-potrzebne-dla-firm-A.Szejnfeld.pdf
https://itm-europe.pl/
https://www.newsweek.pl/biznes/koronawirus-w-polsce-straty-polskiego-biznesu-beda-szly-w-miliardy/yj62sj7?utm_source=fb_social&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw
https://www.propertynews.pl/hotele/expo-krakow-specustawa-omija-branze-targowa,81101.html
https://www.propertynews.pl/hotele/expo-krakow-specustawa-omija-branze-targowa,81101.html
https://polfair.pl/wideokonferencja-pipt-z-rzecznikiem-msp/
https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-bartosz-bieszynski-2403/915198k?fbclid=IwAR20-4pVIm9jaheLbiIsO8VAgKUNNomm8mlFL-41xPCn56yef9byy29wX64
https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-bartosz-bieszynski-2403/915198k?fbclid=IwAR20-4pVIm9jaheLbiIsO8VAgKUNNomm8mlFL-41xPCn56yef9byy29wX64
https://www.survio.com/survey/d/T6F2E6P6L8P6A9X8G
https://www.survio.com/survey/d/T6F2E6P6L8P6A9X8G
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Stanowisko_do_pakietu_antykryzysowego.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Stanowisko_do_pakietu_antykryzysowego.pdf
https://www.signs.pl/branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow,386225,artykul.html
https://www.signs.pl/branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow,386225,artykul.html
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1463102,tarcza-antykryzysowa-ocena-przedsiebiorcy.html
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1463102,tarcza-antykryzysowa-ocena-przedsiebiorcy.html
https://www.propertynews.pl/hotele/elzbieta-roeske-wiceprezes-mtp-branza-targowa-domaga-sie-bezzwrotnej-pomocy,81052.html
https://www.propertynews.pl/hotele/elzbieta-roeske-wiceprezes-mtp-branza-targowa-domaga-sie-bezzwrotnej-pomocy,81052.html
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o Tarcza antykryzysowa dziś nie chroni dostatecznie miejsc pracy  
i firm przed upadkiem – Konfederacja Lewiatan 

o Za mało pieniędzy na wsparcie firm w tarczy antykryzysowej – Konfederacja Lewiatan 

Aktualizacja na dzień 25.03.2020 

o Ochrona firm i pracowników. Znamy szczegóły rządowych obietnic – TVN 24 
o PARP daje firmom więcej czasu na złożenie wniosków 
o Koronawirus: Wszystkie firmy zwolnione ze składek ZUS. Nie musisz udowadniać spadku przychodów. 
o EXPO Kraków: Specustawa omija branżę targową – Property News 
o Koronawirus a niemiecki przemysł targowy – informacja AUMA 
o Akcja branży targowej w mediach zainicjowana przez Pawła Montewkę (Pracownia Sztuk Plastycznych) 
o Największe organizacje biznesu jednoczą siły w walce z kryzysem – Konfederacja Lewiatan 

Aktualizacja na dzień 26.03.2020 

o UWAGA! Tarcza antykryzysowa w Europie – przykłady z innych 
Państw! Dane zebrane i opracowane przez nasz Sztab 
Kryzysowy! Wrzucajcie do swoim social mediów niech się 
rozniesie! GRAFIKA 1, GRAFIKA 2, GRAFIKA 3, GRAFIKA 4 

o Działamy! Wspieramy! Jesteśmy aktywni! Dla naszych członków, 
ich pracowników, dla ich rodzin! Jesteśmy Waszym głosem teraz 
i chcemy być nim w lepszych czasach. W ostatnich tygodniach 
eksperci PIPT są stałymi rozmówcami mediów!  ZESTAWIENIE TU 

o Podsumowanie najnowszych zmian w projekcie pakiety Tarcza 
Antykryzysowa – PIPT nadal walczy. 

o Nie mamy żadnych konkretów – Paweł Montewka (PSP) w TVN24 
o List Prezes PIPT do Premiera RP 
o List Rzecznika MŚP do Premiera RP 
o Targi nie istnieją bez usług budowy stoisk! – informacja prasowa 

IFES       
o Targi Kielce: Przemysł spotkań nie wyzdrowieje tak szybko jak 

inni – Property News 
o Tarcza nakręci spiralę bankructw – Property News 

Aktualizacja na dzień 27.03.2020 

o Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej 
o Apel Krajowej Izby Gospodarczej #SolidarnizeSzpitalami oraz lista szpitali (stan na 27.03.2020) 
o Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej do tarczy antykryzysowej 
o Sztab kryzysowy podsumowuje projekt specustawy 

Aktualizacja na dzień 28.03.2020 

o Pierwsza autopoprawka do rządowego projektu ustawy z dnia 26.03. –  Druk nr 299-A 
o Targi Kielce w gotowości. – Jesteśmy do dyspozycji, jeśli będzie konieczność przygotowania szpitala polowego – Echo 

Dnia 

Aktualizacja na dzień 29.03.2020 

o Wypowiedź Pawła Montewki (Pracownia Sztuk Plastycznych) 

Aktualizacja na dzień 30.03.2020 

o Akcja Rzecznika MSP #RatujBiznes 
o PIPT: Ponad 26% firm z branży targowej rozważa zawieszenie działalności – artykuły w:  

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/tarcza_antykryzysowa_dzis_nie_chroni_dostatecznie_miejsc_pracy_i_firm_przed_upadkiem
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/tarcza_antykryzysowa_dzis_nie_chroni_dostatecznie_miejsc_pracy_i_firm_przed_upadkiem
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/za_malo_pieniedzy_na_wsparcie_firm_w_tarczy_____antykryzysowej
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/tarcza-antykryzysowa-najwazniejsze-rozwiazania,1010334.html
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59106:parp-daje-firmom-wiecej-czasu-na-zlozenie-wnioskow?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp
https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-wszystkie-firmy-zwolnione-ze-skladek-zus-nie-musisz-udowadniac-spadku-przychodow.htm?fbclid=IwAR2yzC0Umsbxu6aGPYZ7jS098kt4yTgr1Uc5XoSAxVJTQWr51YcUhtAmdss
https://www.propertynews.pl/hotele/expo-krakow-specustawa-omija-branze-targowa,81101.html?fbclid=IwAR2Yfz8T5gca8YV44Ueeqxa3Q2vTAkI5HXGm6rlYQtGVVVYAJ9Vp-RvNGYc
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020-03-24-Koronawirus-inf-prasowa-AUMA-PL.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Monitoring-akcji-Newseria.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/najwieksze_organizacje_biznesu_jednocza_sily_w_walce_z_kryzysem?fbclid=IwAR0od3GMx0CeBUiSRNBjAwu9FcZgSToxHKmbhkXE6ldaN_49whd45pkAHy4
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polska_Węgry.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polska_W.-Brytania.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polska_Holandia.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polska_Francja.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020_03_26_PIPT-versus-korona.png
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/PIPT_Koronawirus_Raport-media_12-26-marca_2020_03_26_do-publikacji.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Prezentacja_COVID_RMŚP_III-wideokonferencja.pptx.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Prezentacja_COVID_RMŚP_III-wideokonferencja.pptx.pdf
https://tvn24bis.pl/wideo/pawel-montewka-nie-mamy-zadnych-konkretow,1926769.html?fbclid=IwAR2oARD4QDFzdOG_4EfWh7I8ffwxfQESJkFRCdWxhgo1RoC82Gqpf6i37is
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Przedsiebiorcy_jak_rolnicy_.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/List-Rzecznika-do-PRP.png
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020-03-26-Informacja-prasowa-IFES-z-20-03-PL.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020-03-26-Informacja-prasowa-IFES-z-20-03-PL.pdf
https://www.propertynews.pl/hotele/targi-kielce-przemysl-spotkan-nie-wyzdrowieje-tak-szybko-jak-inni,81115.html
https://www.propertynews.pl/hotele/targi-kielce-przemysl-spotkan-nie-wyzdrowieje-tak-szybko-jak-inni,81115.html
https://www.propertynews.pl/hotele/tarcza-nakreci-spirale-bankructw,81171.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Stanowisko-Rzecznika-MŚP-w-sprawie-projektu-Tarczy-Antykryzysowej.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020_03_17_Solidarni-ze-Szpitalami.docx
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/200326_AKTUALNA-LISTA-POTRZEBUJĄCYCH.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Uwagi-KIG-do-projektu-ustawy-tarcza-antykryzysowa.pdf
http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,413,sztab-kryzysowy-podsumowuje-projekt-specustawy.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Autopoprawka-do-ustawy-Tarcza-299-A.pdf
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/koronawirus-targi-kielce-w-gotowosci-jestesmy-do-dyspozycji-jesli-bedzie-koniecznosc-przygotowania-szpitala-polowego/ar/c1-14879281
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/koronawirus-targi-kielce-w-gotowosci-jestesmy-do-dyspozycji-jesli-bedzie-koniecznosc-przygotowania-szpitala-polowego/ar/c1-14879281
https://www.facebook.com/RobertBiedron/videos/2298727830432660/
https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/
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 Gazecie Wyborczej;  
 Business Insider 
 Property News 
 Forsal 
 Money.pl 
 Inwestycje.pl 
 Stooq.pl 

o Trzeba natychmiast wprowadzić Tarczę i rozpocząć 
pilne prace nad jej nowelizacją – apel Rady Przedsiębiorczości 

o Na MICE padł blady strach przed spiralą bankructw i falą bezrobocia. Podsumowanie tygodnia – Property News 

Aktualizacja na dzień 31.03.2020 

o Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej 
osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże  
i bulwary zamknięte -GOV.PL 

o Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego o kryzysie 
o Gminy przyjazne przedsiębiorcom – zestawienie 
o Tarcza antykryzysowa uchwalona przez Senat RP 
o Wczoraj Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął specustawę 

dot. tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzając do 
niej  następujące POPRAWKI 

o Tarcza antykryzysowa wpędzi nas… W większy kryzys? Onet 
/ Fakt 

o Ponad 60% firm z branży targowej planuje zwolnienia – 
Carpatia Biznes 

o Przykład dla Polski. Szwedzka tarcza antykryzysowa robi wrażenie – Konfederacja Lewiatan 

 

04 marca 2020 r.   Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Poznańskich podjęła 4 marca uchwałę o powierzeniu Tomaszowi 
Kobierskiemu funkcji prezesa zarządu Grupy MTP. Dotychczasową pracę na stanowisku wiceprezesa zarządu kontynuuje Elżbieta 
Roeske. Drugim wiceprezesem mianowany został Filip Bittner, który pełnił dotychczas stanowisko Dyrektora Grupy Produktów oraz 
prezesa zarządu spółki Nowy Adres S.A. Nowy zarząd rozpocznie swoją kadencję po zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, które 
planowane jest na połowę maja. 
 

 

Tomasz Kobierski – Prezes Zarządu Grupy MTP 

Tomasz Kobierski zasiadał w zarządzie Grupy MTP w roli wiceprezesa od 2007 roku. Od 2017 
roku zasiada on w prestiżowej Radzie Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia 
Przemysłu Targowego. Rada Dyrektorów podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania 
organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe.  
Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Targów Lublin oraz 
członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki 
Drewna Droma.  
Tomasz Kobierski ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz 
studia menedżerskie Advanced Management Program  w IESE Business School w Barcelonie. 
Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi. Na stanowisku prezesa zarządu Grupy MTP zastępuje Przemysława Trawę, 
który z targami poznańskimi jest związany od 1983 roku. 
 

https://wyborcza.biz/biznes/1,100969,25830515,pipt-ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci.html
https://businessinsider.com.pl/biznesvscovid/pipt-ponad-26-proc-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci/kk0m9gj
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-rozczarowana-potrzeby-firm-minely-sie-z-propozycjami-rzadu,81259.html
https://forsal.pl/artykuly/1465085,pipt-ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci.html
https://www.money.pl/gielda/pipt-ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci-6494488921958018a.html
https://inwestycje.pl/gospodarka/ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci/
https://stooq.pl/n/?f=1344714&c=1&p=4+22
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/trzeba_natychmiast_wprowadzic_tarcze_i_rozpoczac_pilne_prace_nad_jej_nowelizacja__apel_rady_przedsiebiorczosci?fbclid=IwAR39Tf-lKMTCfzm0qfEkZTAk8Hz1wer7lWoGpTbAYRzjGcF2uMi_hdyClVw
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/trzeba_natychmiast_wprowadzic_tarcze_i_rozpoczac_pilne_prace_nad_jej_nowelizacja__apel_rady_przedsiebiorczosci?fbclid=IwAR39Tf-lKMTCfzm0qfEkZTAk8Hz1wer7lWoGpTbAYRzjGcF2uMi_hdyClVw
https://www.propertynews.pl/hotele/na-mice-padl-blady-strach-przed-spirala-bankructw-i-fala-bezrobocia-podsumowanie-tygodnia,81229.html
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
https://polfair.pl/prezes-rady-polskiej-izby-przemyslu-targowego-o-kryzysie/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Gmina-Przyjazna-Turystyce.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Tarcza-uchwalona-przez-Senat.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/91049540_10158146367668147_3648845116208054272_n.jpg
https://www.carpatiabiznes.pl/ponad-60-firm-z-branzy-targowej-planuje-zwolnienia/
https://www.carpatiabiznes.pl/ponad-60-firm-z-branzy-targowej-planuje-zwolnienia/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/przyklad_dla_polski_szwedzka_tarcza_antykryzysowa_robi_wrazenie
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Elżbieta Roeske – Wiceprezes Zarządu Grupy MTP 
 
Elżbieta Roeske jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończyła 
studia w zakresie zarządzania i marketingu.  
Z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi jest związana od 1995 roku. W tym czasie 
piastowała funkcje związane z zarządzaniem i organizacją wydarzeń targowych: począwszy 
od stanowiska referenta, przez kierownika zespołu organizacji targów, dyrektora projektu, 
aż po funkcję Dyrektora Grupy Produktów.  
Od roku 2018 Elżbieta Roeske była wiceprezesem zarządu ds. centrum wystawienniczo  
– kongresowego. 
Od stycznia 2020 roku Elżbieta Roeske pełni także funkcję Vice President EU Relations  
w organizacji EMECA (European Major Exhibition Centres Association), będącej 
prestiżowym stowarzyszeniem skupiającym najważniejsze ośrodki targowe oraz 
organizatorów targów w Europie. 
 

  

Filip Bittner – Wiceprezes Zarządu Grupy MTP 
 
Filip Bittner jest absolwentem Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu na kierunku 
Filologia oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Neofilologia. 
Wykształcenie menadżerskie oraz kompetencje zarządzania finansami i tworzenia strategii 
sprzedaży zdobywał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.  
Karierę zawodową rozpoczął w Wielkopolskim Ośrodku Promocji i Informacji w Poznaniu 
oraz w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Z targami poznańskimi związany jest od 2007 
roku.  
Od 2010roku pełnił stanowisko Dyrektora Grupy Produktów Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Od roku 2014, jako członek rady nadzorczej Targów Lublin, nadzorował 
działalność spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.  
Od roku 2019 pełni także funkcję prezesa zarządu Spółki Nowy Adres S.A. 

 
 

26 marca 2020 r.   Sytuacja spowodowana wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego skłoniła Polską Izbę Przemysłu 
Targowego do przedłużenia terminu zgłoszeń do drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Targi 4.0.  

Dotąd nie zdążyłeś? Masz czas do 30.04.2020 – zrób to! 
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Przypomnijmy, zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu lub prezentacji multimedialnej na jeden z 10 
tematów poświęconych przyszłości branży targowej i narzędzi wykorzystywanych przez organizatorów do promocji ich wydarzeń. 
Oceny przesłanych prac dokona niezależne jury. Nagrodami, o które walczą uczestnicy są m.in. stypendium o łącznej wartości 3 
tys. złotych i inne nagrody rzeczowe. 

Wsłuchując się w prośby studentów, a także nauczycieli akademickich wydłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych 
do 30 kwietnia br. Prace konkursowe można przesyłać na adres: info@polfair.com.pl. W tytule wiadomości e-mail trzeba napisać: 
Zgłoszenie do konkursu Targi 4.0. 

Regulamin konkursu Targi 4.0. dostępny jest na stronie: https://polfair.pl/targi-4-0-konkurs-dla-studentow/ 

Ceremonia wręczenia nagród zaplanowana jest w dniu 3 czerwca br. – w dacie kiedy branża targowa na całym świecie obchodzi 
Global Exhibitions Day 2020 – święto dla wszystkich podmiotów związanych zawodowo z przemysłem targowym. 

Patronat nad galą wręczenia nagród: 

➡ Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Patronat: 

➡ Krajowa Izba Gospodarcza 

➡ Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club 

Patronat medialny: 

➡ Perspektywy.pl 

➡ Radio Afera 

➡ OOH magazine 

Nagrody ufundowali partnerzy konkursu: 

➡ Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

➡ Grupa MTP 

➡ EcatExpo 

➡ SQM quality multimedia! 

➡ superexpo.com 

➡ Extend Vision • stoiska targowe 

➡ Targi Kielce S.A. 

➡ Targi w Krakowie (właściciel EXPO Kraków) 

➡ Partner Exhibitions Stands 

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

 

 

Korzyści z członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego 
Członkowie PIPT 

Opłaty członkowskie 

Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
Deklaracja członkostwa 

 

https://polfair.pl/targi-4-0-konkurs-dla-studentow/
http://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/02/PAKIET-KORZY%C5%9ACI-z-CZ%C5%81ONKOSTWA-w-PIPT-PL_2019.pdf
https://polfair.pl/czlonkowie-pipt/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OP%C5%81ATY-CZ%C5%81ONKOWSKIE.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2019-05-10-STATUT-PIPT-Jednolity-tekst.pdf
http://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/09/2018-Deklaracja-cz%C5%82onkowska-i-ankieta-przedsi%C4%99biorcy.pdf
https://polfair.pl/abaut-pcei-polish-chamber-of-exhibition-industry/20-lecie-pipt-1993-2013/
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O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  

Polska Izba Przemysłu Targowego, która powstała w 1993 roku (wówczas jako Polska Korporacja Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych), 
jest jedyną ogólnopolską organizacją – izbą gospodarczą, zrzeszającą 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, a także organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą,  
przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce oraz dostawcy szerokiego spektrum usług dla branży targów i eventów, tj. firmy z branży reklamy 
i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową.  W 2018 roku Polska Izba Przemysłu Targowego 
obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia i 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.pl 
 
Polska Izba Przemysłu Targowego, ul. Bukowska 12, 60-819 Poznań, tel. +48 61 866 15 32. 
 

www.polfair.pl     www.targiwpolsce.pl  

mailto:b.kozyra@polfair.com.pl
mailto:m.lukaszewicz@polfair.pl
mailto:j.studencki@polfair.com.pl
http://www.polfair.pl/
http://www.targiwpolsce.pl/

