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Od początku maja 2020 r. trwały liczne narady i prace w grupach roboczych profesjonalistów targowych w Polsce i za granicą, 

nakierowane na ponowne otwarcie targów. Podejmowane były kolejne działania wobec mediów informujące o fatalnej sytuacji  

w branży targowej.  

Jednocześnie Polska Izba Przemysłu Targowego, podobnie jak zagraniczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, 

kontynuowała intensywne działania lobbingowe wobec władz państwowych oraz została konsultantem Ministerstwa Rozwoju przy 

tworzeniu procedur bezpieczeństwa na targach.   

W końcu maja br. systematyczna współpraca Polskiej Izby Przemysłu Targowego z Rządem RP została zwieńczona sukcesem. W dniu 

29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy przepisów którego działalność 

w zakresie organizacji targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań w Polsce powraca od 06 czerwca 2020 r. 

Poniżej przedstawiamy chronologiczne informacje i działania PIPT, podejmowane przez Izbę w maj 2020 r. i publikowane na naszej 

stronie: www.polfair.pl w maju br.  

Aktualizacja na dzień 01.05.2020 

• EUROPEJSKI PRZEMYSŁ TARGOWY – CO DALEJ? Obradował Oddział Europejski UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu 
Targowego 

• Targów nie odbuduje się natychmiast. Firmy projektujące i budujące stoiska w katastrofalnej sytuacji – Krzysztof Szofer, 
firma Abyss dla propertynews.pl 

Aktualizacja na dzień 02.05.2020 

• W najbliższą niedzielę 03.05.2020, o godz. 11:11 zapraszamy na spotkanie z naszymi gośćmi podczas ,,Porannej Kawy  
z TUgether”, nt. Uruchomienia hoteli i kolejnych etapów odmrożenia w branży MICE 

• Uruchamianie gospodarki – powrót do business as usual? Kolejne wartościowe opracowanie Sztabu Kryzysowego branż 
turystycznej, MICE i targowej (którego członkiem jest PIPT) oraz Zespołu TUhether 

Aktualizacja na dzień 04.05.2020 

• ZAPRASZAMY na WEBINARIUM: “Tarcza finansowa dla MMSP (instrumenty PFR)”, Wtorek 05.05.2020, g. 15.00   

• ZAPRASZAMY na WEBINARIUM:  “Tarcza Antykryzysowa” dla małych i średnich przedsiębiorstw (instrumenty ARP)  
– Wtorek: 05.05.2020 godz. 14.00 

• ZAPRASZAMY na bezpłatne szkolenie online PFR i Konfederacji Lewiatan: “Tarcza finansowa PFR dla mikro-, małych  
i średnich firm“,  w środę 6 maja w godzinach 11.00-12.30. Zapisy TUTUAJ 

• Dzisiaj, 04.05.2020. o godz. 15:00 odbyła się wideokonferencja Sztabu Zespołu ds. odmrażania targów w czasie, której była 
kontynuowana praca nad procedurami bezpieczeństwa na targach.  

• CO TARGI DAJĄ MIASTU I REGIONOWI? – Paweł Orłowski 

• Targi przed wielką niewiadomą. Czas działa na ich niekorzyść – Portal Samorządowy 

• Targi Balt Military Expo i InterMarE South Baltic przełożone na 2021 rok – Portal Morski 

Aktualizacja na dzień 05.05.2020 

• Wideokonferencja dla Członków PIPT: “Życie i praca w czasach koronawirusa“. Prelegent: Dr Paweł Grzesiowski 

• W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie w nowej odsłonie Sekcji Organizatorów Targów i Dostawców Usług 
Targowych za Granicą. Rozmawiano o odmrażaniu targów w kontekście międzynarodowym. 

• ZAPRASZAMY na WEBINARIUM:  “Praca zdalna – nowe możliwości dla firm“, Czwartek: 07.05.2020 godz. 14.00 

http://www.polfair.pl/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020.04.27-UFI-Connect-Konferencja-OE-UFI-Europejski-przemysł-targowy-co-dalej-1.pdf
https://www.propertynews.pl/hotele/targow-nie-odbuduje-sie-natychmiast-firmy-projektujace-i-budujace-stoiska-w-katastrofalnej-sytuacji,82130_1.html
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/135232824767235/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/135232824767235/?type=3&theater
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Uruchamianie-gospodarki-powrót-do-business-as-usual_TUgether.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Tarcza-Finansowa.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Tarcza-Antykryzysowa.pdf
https://html.transmisjeonline.pl/558-069-599
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Co-targi-dają-miastu-i-regionowi_Paweł_Orłowski_24042020.pdf
https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/targi-przed-wielka-niewiadoma-czas-dziala-na-ich-niekorzysc,177390.html
https://www.portalmorski.pl/inne/45098-targi-balt-military-expo-i-intermare-south-baltic-przelozone-na-2021-rok
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zaproszenie-Wideokonferencji_dr-Grzesiowski.png
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Sekcja-org-zagr.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Sekcja-org-zagr.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Praca-zdalna-nowe-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-dla-firm-.pdf
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• ZAPRASZAMY na WEBINARIUM: “Wybrane aspekty działalności gospodarczej w czasie kryzysu (RODO i pomoc 
publiczna)“, Wtorek: 12.05.2020 godz. 14.00   

• Zalecenia odnośnie ponownego otwierania targów branżowych B2B po COVID-19 UFI – wideokonferencja w dniu 
30.04.2020 r. 

• Komentarz PIPT o odmrażaniu targów: “Czy polska gospodarka może wyjść z zapaści dzięki pomocy dla targów 
branżowych?” 

Aktualizacja na dzień 06.05.2020 

• PIPT przesłała na ręce Pani Minister propozycje procedur bezpieczeństwa na targach wraz z pismem przewodnim 

• Wideokonferencja Członków PIPT z dr Grzesiowskim 

• Jak zmieni się branża? materiał UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego 

• RYNEK NIEMIECKI W OBLICZU PANDEMII 

• Międzynarodowe Targi Gdańskie na zakręcie. Straty wynieść w tym roku mogą od 4 do nawet 9 mln zł. – CEO.com 

• Przetrwać kryzys. Targi Kielce z nową ofertą 

• Za dwa miesiące gospodarka ruszy? “Być może unikniemy fali bezrobocia” – Targi Kielce 

• Nowy Plan Marshalla dla Europy – wieloletni budżet UE narzędziem do odbudowy gospodarczej Europy po pandemii – 
webinarium Konfederacji Lewiatan 

Aktualizacja na dzień 07.05.2020 

• Niemcy umożliwiają wznowienie biznesu targowego – OOH Event 

• Targi Caravan Salon w Dusseldorfie – nowy termin – targi ruszają we wrześniu! 

• Odmrażanie niemieckiej gospodarki – rozporządzenia 

• Stanowisko czeskiej branży targowej i eventowej wobec rządu Czech 

• Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 – UODO 

• Walka ze skutkami pandemii koronowirusa: Fundusze pożyczkowe dla MŚP i elastyczność PARP 

Aktualizacja na dzień 08.05.2020 

• Niemcy robią pierwszy krok do reaktywacji branży targowej. Europa weźmie przykład? – Property News 

• Chiny uruchamiają targi – UFI 

• Analiza wpływu koronakryzysu na stan przedsiębiorstw (kwiecień 2020) – CMSG + ankieta do wypełnienia (dane za maj 
2020) 

• Kolejny webinbar TuGether – tuby Sztabu Kryzysowego branż turystycznej, MICE  i targowej: Efektywne narzędzia 
budowania przewagi konkurencyjnej miast i regionów w czasach COVID-19, 10 maja 2020. 

• Targi w Niemczech nie są sklasyfikowane w grupie imprez masowych – materiał prasowy AUMA 

• Niemieccy politycy wysyłają pierwsze sygnały o wznowieniu targów – AUMA 

• Targi Kielce wracają do gry. Pierwsza impreza w przyszły weekend – Radio Kielce 

Aktualizacja na dzień 09.05.2020 

• Niemcy odmrażają gospodarkę i ruszają z targami – wnp.pl 

• Międzynarodowe Targi Gdańskie na zakręcie. “Nie stać nas, by przegrać z rosnącą po pandemii globalną konkurencją”  
– Paweł Orłowski, wiceprezes MTG dla Property News 

Aktualizacja na dzień 11.05.2020 

• Procedury odmrażania w Niemczech – informacja z AUMA 

• „Impuls energii dla Polski” – pakiet rozwiązań dla gospodarki przygotowany przez Forum Energii i Lewiatana 

Aktualizacja na dzień 12.05.2020 

• Polska Izba Przemysłu Targowego konsultantem Ministerstwa Rozwoju przy tworzeniu procederu bezpieczeństwa na 
targach 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Wybrane-aspekty-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej-w-czasie-kryzysu-.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020.04.30-UFI-Connect-konferencja-Komitetu-Stowarzyszeń-UFI-1.pdf
https://centruminformacji.net/czy-polska-gospodarka-moze-wyjsc-z-zapasci-dzieki-pomocy-dla-targow-branzowych/
https://centruminformacji.net/czy-polska-gospodarka-moze-wyjsc-z-zapasci-dzieki-pomocy-dla-targow-branzowych/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/PIPT_pismo-przewodnie-do-Minister-Olgi-Semeniuk_05.05.2020.pdf
https://polfair.pl/wideokonferencja-czlonkow-pipt-z-dr-grzesiowskim/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Jak-zmieni-się-branża_UFI.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/RYNEK-NIEMIECKI-W-OBLICZU-PANDEMII-4.05.2020.pdf
https://ceo.com.pl/miedzynarodowe-targi-gdanskie-na-zakrecie-straty-wyniesc-w-tym-roku-moga-od-4-do-nawet-9-mln-zl-88080?fbclid=IwAR0xGGZFFNGPufMlsAOPl3KYFJ873Pdjkik5or7f-1bCh4RtLLnwjYF0GFg
https://kielce.tvp.pl/47875356/przetrwac-kryzys-targi-kielce-z-nowa-oferta
https://dorzeczy.pl/kraj/138905/za-dwa-miesiace-gospodarka-ruszy-byc-moze-unikniemy-fali-bezrobocia.html
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/5/1/nowy_plan_marshalla_dla_europy__wieloletni_budzet_ue_narzedziem_do_odbudowy_gospodarczej_europy_po_pandemii
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/5/1/nowy_plan_marshalla_dla_europy__wieloletni_budzet_ue_narzedziem_do_odbudowy_gospodarczej_europy_po_pandemii
https://oohevent.pl/news/niemcy-umozliwiaja-wznowienie-biznesu-targowego/?fbclid=IwAR1az4LSoH2gszeMFRNGxTz7eX_ILv46KFTLp2y5y2YXolisWmU1PSEy_m0
https://www.caravan-salon.com/en/Press/Press_material/Press_Releases/CARAVAN_SALON_D%C3%BCsseldorf_rescheduled_5_-_13_September_2020
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Odmrażanie-niemieckiej-gospodarki-–-rozporządzenia.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Stanowisko-czeskiej-branży-targowej-wobec-rządu-Czech.pdf
https://uodo.gov.pl/pl/138/1516
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/60727:walka-ze-skutkami-pandemii-koronowirusa-fundusze-pozyczkowe-dla-msp-i-elastycznosc-parp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp
https://www.propertynews.pl/hotele/miedzynarodowe-targi-gdanskie-na-zakrecie-nie-stac-nas-by-przegrac-z-rosnaca-po-pandemii-globalna-konkurencja,82228.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6664505889405317120/?fbclid=IwAR1pHbU2_tTVawk7xyBtECX3cPlPzG6HmAMsyKmKKFhZkTWfowqYoYXhgOU
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wyniki_Prezentacja_CMSG_04_2020.pdf
https://www.research.net/r/CMSG_0520a
https://www.research.net/r/CMSG_0520a
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/LIVE-TUGETHER_Efektywne-narzędzia-budowania-przewagi-konkurencyjnej-miast.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/LIVE-TUGETHER_Efektywne-narzędzia-budowania-przewagi-konkurencyjnej-miast.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/German-politics-sends-first-signals-for-trade-fair-restart_Targi-NIE-sa-imprezą-masową.pdf
https://www.auma.de/en/media/reports/press-2020-17
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-105686
https://www.wnp.pl/finanse/niemcy-odmrazaja-gospodarke-i-ruszaja-z-targami,392669.html
https://www.propertynews.pl/hotele/miedzynarodowe-targi-gdanskie-na-zakrecie-nie-stac-nas-by-przegrac-z-rosnaca-po-pandemii-globalna-konkurencja,82228.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Procedury-odmrażania-w-Niemczech.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/impuls_energii_dla_polski__pakiet_rozwiazan_dla_gospodarki_przygotowany_przez_forum_energii_i_lewiatana
https://polfair.pl/polska-izba-przemyslu-targowego-konsultantem-ministerstwa-rozwoju-przy-tworzeniu-procederu-bezpieczenstwa-na-targach/
https://polfair.pl/polska-izba-przemyslu-targowego-konsultantem-ministerstwa-rozwoju-przy-tworzeniu-procederu-bezpieczenstwa-na-targach/
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• TUgether – podsumowanie działalności w social mediach 

• Nowa wersja wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) na PUE ZUS 

• “Targi będą bezpieczne” – Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP dla Money 

• Pierwsze imprezy targowe w Niemczech – już od 30 maja – Signs.pl 

• II Wideokonferencja PFR 

• Sektor targów wie, jak się odmrozić – Puls Biznesu 

Aktualizacja na dzień 13.05.2020 

• Branża targowa gotowa do startu. Padają konkretne terminy – Property News 

• Kiedy pierwsze eventy i targi? Jest propozycja warunków odmrożenia branży – Property News 

Aktualizacja na dzień 14.05.2020 

• Wytyczne dla branży targowej w Niemczech na 11 maja br – plan dotyczący poszczególnych landów – AUMA 

• Centrum kongresowe RAI Amsterdam gotowe do otwarcia – OOH Event 

• Kontrola graniczna na polskich granicach wewnętrznych zostaje przedłużona do 12 czerwca 2020 r. 

Aktualizacja na dzień 15.05.2020 

• PFR – informacje po wideokonferencji z Prezesem PFR Pawłem Borysem 

• Tarcza Antykryzysowa i Finansowa – praktyczne doświadczenia z procesów pozyskiwania wsparcia – webinarium 
Konfederacji Lewiatan 

Aktualizacja na dzień 16.05.2020 

• Serdecznie zapraszamy  “Poranną kawę z #TUgether” PIONIERZY SPOTKAŃ W ERZE PRZYSPIESZONEJ DIGITALIZACJI ▶️ Live 

odbędzie się w niedzielę  17.05.2020, o godzinie 11:11 na profilu TUgether 

• Powrót do normalności czy nowa rzeczywistość “postcovidowa” 

Aktualizacja na dzień 18.05.2020 

• KINTEX kolejne targi w dobie COVID 19 za nami ! – OOH Event 

• Branża targowa chce ruszyć w połowie sierpnia. Bez rządowego wsparcia jej restart może doprowadzić do upadku wielu 
firm 

• Targi Kielce już otwarte. Można było nabyć wszystko do ogrodu 

Aktualizacja na dzień 19.05.2020 

• Wideokonferencja z Premier Jadwigą Emilewicz i Minister Olgą Semeniuk z Ministerstwo Rozwoju 

• Wyjaśnienia do specustawy funduszowej – Konfederacja Lewiatan 

• Bezrobocie może przyspieszyć jesienią – Konfederacja Lewiatan 

• Imprezy targowe ruszą już jesienią? – Interia 

Aktualizacja na dzień 20.05.2020 

• Bon 1000 + – opinie Konfederacji Lewiatan 

• Expo XXI Warszawa gotowe na organizację targów – OOH Event 

Aktualizacja na dzień 21.05.2020 

• Targi IFA się odbędą i będą otwarte dla dziennikarzy – PC Lab 

• art. 15g obniżony wymiar czasu pracy, przestój ekonomiczny – pismo z MRPiPS 

• Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/TUgether_podsumowanie.png
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowa-wersja-wniosku-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek-rdz-na-pue-zus/3395124
https://www.mtp.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/targi-b%C4%99d%C4%85-bezpieczne/
https://www.signs.pl/pierwsze-imprezy-targowe-w-niemczech-%E2%80%93-juz-od-30-maja,386949,artykul.html?fbclid=IwAR2Ij1P9I8-wCFsfB4slgfizm5qrAa-omjrO2UNaUDH4ud5wrJq_B7iXPls
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/II-Wideokonferencja-PFR.pdf
https://www.pb.pl/sektor-targow-wie-jak-sie-odmrozic-990787
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-gotowa-do-startu-padaja-konkretne-terminy,82461.html?fbclid=IwAR0u6M67ej_Wmb0flAqFsWgV2j0Kf1oqnq7Myy1eyDHFF1SdKsVQtPABvw4
https://www.propertynews.pl/hotele/kiedy-pierwsze-eventy-i-targi-jest-propozycja-warunkow-odmrozenia-branzy,82411.html
https://www.auma.de/de/ausstellen/recht/landesregelungen-zu-veranstaltungen?fbclid=IwAR3QXxb0oGt14S4ZnsEpbIhUF0YdRXfF6M9SyPF-OJEWrdmPF8aZIeHXt6w
https://oohevent.pl/ludzie/centrum-kongresowe-rai-amsterdam-gotowe-do-otwarcia/?fbclid=IwAR0PS6Q8EzTF5YaUwYuZr0R2AsRsquPeHjcYPV89aboiOcSi3YH0-8gyBRc
https://www.facebook.com/168379169855729/posts/3624876904205921/?d=n
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/PFR-informacje-po-wideokonferencji-z-Prezesem-PFR-Pawłem-Borysem.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/5/1/eakademia_lewiatana_tarcza_antykryzysowa_i_finansowa__praktyczne_doswiadczenia_z_procesow_pozyskiwania_wsparcia
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/5/1/eakademia_lewiatana_tarcza_antykryzysowa_i_finansowa__praktyczne_doswiadczenia_z_procesow_pozyskiwania_wsparcia
https://www.facebook.com/hashtag/tugether?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBUtba5b3JnoM-f5w25Cqv1qX4zOxulddJ2VT8a4ELlzT7qBeyrq6QeIVH-LI-l9lDoDt1P9LR-3ezZyUgaJ9uEm19r-rEZrUIN6zoUmVU_EJBkOXJ-uwHyo7R9JjTJUPqXFcP42htTD83JkIMikH_FAcQLUaWjGAuGsvqYKZAqFskxZiwqY_i6oAfN2wJjERhHIzJBExHx467i9MaA2P5wHcq1gas4Eg1MwEjk_3V2bM59fF63H0YX1T_UaUjAkXfAc5nAVkikHcUSq4SiskfhboOWtYMxzU5sgRSWeHQUwqboUDRAAJaFXI7haLYzvAWoOb7ur3DnhJfPcKsvwdIzCIfmvQWvNVeAQo6NAyKXuymedwdaszuU6N7QjtPb1rgT2GdpVbouAaBHe3zTB4Hl6WJn5_f02lIRRyB4KMlm8wbTIwXbh3f3ZhBXAcEVUEEnl39-XM2fNe445IVtlzak0LnkBHnZHzSXs67Y83lzed3VOfU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/140398157584035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/?__tn__=K-R&eid=ARASemY0nubpl8oUIGPzQPFG6bYpERiAdrGQuuClfHZysxU8YtcGY5D7cZU9xSLqVNV5FQIQpInoESkm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUtba5b3JnoM-f5w25Cqv1qX4zOxulddJ2VT8a4ELlzT7qBeyrq6QeIVH-LI-l9lDoDt1P9LR-3ezZyUgaJ9uEm19r-rEZrUIN6zoUmVU_EJBkOXJ-uwHyo7R9JjTJUPqXFcP42htTD83JkIMikH_FAcQLUaWjGAuGsvqYKZAqFskxZiwqY_i6oAfN2wJjERhHIzJBExHx467i9MaA2P5wHcq1gas4Eg1MwEjk_3V2bM59fF63H0YX1T_UaUjAkXfAc5nAVkikHcUSq4SiskfhboOWtYMxzU5sgRSWeHQUwqboUDRAAJaFXI7haLYzvAWoOb7ur3DnhJfPcKsvwdIzCIfmvQWvNVeAQo6NAyKXuymedwdaszuU6N7QjtPb1rgT2GdpVbouAaBHe3zTB4Hl6WJn5_f02lIRRyB4KMlm8wbTIwXbh3f3ZhBXAcEVUEEnl39-XM2fNe445IVtlzak0LnkBHnZHzSXs67Y83lzed3VOfU
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Świat-na-nowo-czy-powrót-do-normalności-.pdf
https://oohevent.pl/agencje/kintex-pierwsze-targi-w-dobie-covid-19-za-nami/?fbclid=IwAR0DvEzqYK1jMfFj7BBn-vKri8bdhgyIRoRzb6KmZT2YJ2-ZpjdBKbcluhU
https://biznes.newseria.pl/news/branza-targowa-chce,p1610105072?fbclid=IwAR37EZscDnCtAfIgbzlVJ8d9ps25IXnR-oXHTTzDNzBPPrgJ1PrRiNBaBaw
https://biznes.newseria.pl/news/branza-targowa-chce,p1610105072?fbclid=IwAR37EZscDnCtAfIgbzlVJ8d9ps25IXnR-oXHTTzDNzBPPrgJ1PrRiNBaBaw
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-106334
https://polfair.pl/wideokonferencja-z-ministerstwem-rozwoju/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/wyjasnienia_do_specustawy_funduszowej
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/bezrobocie_moze_przyspieszyc_jesienia
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-imprezy-targowe-rusza-juz-jesienia,nId,4502538#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/20200520_bon-turystyczny-1000_opinia.pdf
https://oohevent.pl/ludzie/expo-xxi-gotowe-na-organizacje-targow/?fbclid=IwAR0cHOSAGCtAouE_MaST8Ee1zxr19Z7FAx8x56K2vasQkDDd5h9C5pDHOAQ
https://pclab.pl/news84389.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/pismo-z-MPiPS.pdf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych.html
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Aktualizacja na dzień 22.05.2020 

• Grażyna Grabowska: Potrzebne jest zielone światło dla targów. Ten stan hibernacji nie może trwać wiecznie – Polska Times 

• Co dalej z Targami Kielce? Będą kiermasze rowerowe i sportowe – Radio Kielce 

• Targi w Krakowie ramię w ramię z branżą – Plastech 

• Drugie spotkanie sekcji organizatorów targów i dostawców usług targowych za granicą 

• Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa – wyniki badań CMSG 

• Targi w Czechach czekają na zielone światło – Newseria 

• Wydarzenia do 50 osób już w czerwcu niewykluczone, przyznaje minister Jadwiga Emilewicz – Money.pl 

Aktualizacja na dzień 23.05.2020 

• ! Serdecznie zapraszamy  “Poranną kawę z #TUgether” Międzynarodowe targi, kongresy, konferencje, turystyka incoming 
indywidualna i grupowa, otwarcie granic przeloty samolotowe – czyli co zrobić z wyrwą ponad 16 milionów turystów którzy 

co roku odwiedzają Polskę❓❓▶️ Live odbędzie się w niedzielę  24.05.2020, o godzinie 11:11 na profilu TUgether 

• Ekspert: targi branżowe muszą przetrwać – wnp.pl 

Aktualizacja na dzień 25.05.2020 

• „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” – startuje cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców – PARP 

• Ekspert: targi branżowe muszą przetrwać – WNP 

• Niedzielna Kawa z #Tugether z przedstawicielem PIPT 

• Targi nakręcają gospodarkę – TTG 

Aktualizacja na dzień 26.06.2020 

• Rada Przedsiębiorczości apeluje do KE o akceptację polskiej Tarczy Finansowej – Konfederacja Lewiatan 

Aktualizacja na dzień 27.05.2020 

• IV etap odmrażania – promyk nadziej dla targów. Czekamy na rozporządzenia i zalecenia.  

• Apel do premiera o wprowadzenie 8 zmian, które wzmocnią Tarczę Antykryzysową – Konfederacja Lewiatan 

Aktualizacja na dzień 28.05.2020 

• IV etap odmrażania – ROZPORZĄDZENIE. Nadal czekamy na szczegóły wynikające z zaleceń.  

• Limit 150 osób zda egzamin w pierwszej fazie odmrażania rynku spotkań – komentarz PIPT – Property News 

• CARAVAN SALON 2020 Messe Duesseldorf – wytyczne sanitarne szczegóły 

• Projekt stoiska podczas pandemii Covid – Targi w Monachium 

• Organizatorzy targów tracą 150 mln zł miesięcznie. „Jesteśmy lepiej przygotowani niż centra handlowe” – Wprost 

Aktualizacja na dzień 29.05.2020 

• Targi Książki we Frankfurcie odbędą się 14-18.10.2020 

Aktualizacja na dzień 30.05.2020 

• Targi ruszają od 6 czerwca!!! Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów. Od dnia 6 czerwca 2020r. prowadzenie przez 
przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty 
działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami takimi, jak targi, wystawy, kongresy, 
konferencje, spotkania, jest dopuszczalne pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej 
niż 1 osoba na 4m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi. Więcej - patrz str. 
12. 

https://polskatimes.pl/grabowska-potrzebne-jest-zielone-swiatlo-dla-targow-ten-stan-hibernacji-nie-moze-trwac-wiecznie/ar/c3-14985022
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-106603
https://www.plastech.pl/wiadomosci/Targi-w-Krakowie-ramie-w-ramie-z-branza-15256
https://polfair.pl/drugie-spotkanie-sekcji-organizatorow-targow-i-dostawcow-uslug-targowych-za-granica/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/CMSG_maj2020_prezentacja_badanie_final.pdf
https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/gospodarka/targi-w-czechach-czekaja,b2032588747
https://www.money.pl/gospodarka/wydarzenia-do-50-osob-juz-w-czerwcu-niewykluczone-przyznaje-minister-jadwiga-emilewicz-6512644400584321a.html?fbclid=IwAR1VQCvMZpcn2OKFU2910Ooex28yjCbMmThYwrQxMkpDXOhsj8kMx4r4U0k&utm_campaign=Money-push&utm_campaign=sgf&utm_medium=push&utm_medium=mny&utm_source=pushpushgo&utm_source=fb
https://www.facebook.com/hashtag/tugether?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBUtba5b3JnoM-f5w25Cqv1qX4zOxulddJ2VT8a4ELlzT7qBeyrq6QeIVH-LI-l9lDoDt1P9LR-3ezZyUgaJ9uEm19r-rEZrUIN6zoUmVU_EJBkOXJ-uwHyo7R9JjTJUPqXFcP42htTD83JkIMikH_FAcQLUaWjGAuGsvqYKZAqFskxZiwqY_i6oAfN2wJjERhHIzJBExHx467i9MaA2P5wHcq1gas4Eg1MwEjk_3V2bM59fF63H0YX1T_UaUjAkXfAc5nAVkikHcUSq4SiskfhboOWtYMxzU5sgRSWeHQUwqboUDRAAJaFXI7haLYzvAWoOb7ur3DnhJfPcKsvwdIzCIfmvQWvNVeAQo6NAyKXuymedwdaszuU6N7QjtPb1rgT2GdpVbouAaBHe3zTB4Hl6WJn5_f02lIRRyB4KMlm8wbTIwXbh3f3ZhBXAcEVUEEnl39-XM2fNe445IVtlzak0LnkBHnZHzSXs67Y83lzed3VOfU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/143171913973326/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/143171913973326/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/143171913973326/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/143171913973326/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/?__tn__=K-R&eid=ARASemY0nubpl8oUIGPzQPFG6bYpERiAdrGQuuClfHZysxU8YtcGY5D7cZU9xSLqVNV5FQIQpInoESkm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUtba5b3JnoM-f5w25Cqv1qX4zOxulddJ2VT8a4ELlzT7qBeyrq6QeIVH-LI-l9lDoDt1P9LR-3ezZyUgaJ9uEm19r-rEZrUIN6zoUmVU_EJBkOXJ-uwHyo7R9JjTJUPqXFcP42htTD83JkIMikH_FAcQLUaWjGAuGsvqYKZAqFskxZiwqY_i6oAfN2wJjERhHIzJBExHx467i9MaA2P5wHcq1gas4Eg1MwEjk_3V2bM59fF63H0YX1T_UaUjAkXfAc5nAVkikHcUSq4SiskfhboOWtYMxzU5sgRSWeHQUwqboUDRAAJaFXI7haLYzvAWoOb7ur3DnhJfPcKsvwdIzCIfmvQWvNVeAQo6NAyKXuymedwdaszuU6N7QjtPb1rgT2GdpVbouAaBHe3zTB4Hl6WJn5_f02lIRRyB4KMlm8wbTIwXbh3f3ZhBXAcEVUEEnl39-XM2fNe445IVtlzak0LnkBHnZHzSXs67Y83lzed3VOfU
https://www.wnp.pl/finanse/ekspert-targi-branzowe-musza-przetrwac,395943.html
https://www.parp.gov.pl/tarcza
https://www.wnp.pl/finanse/ekspert-targi-branzowe-musza-przetrwac,395943.html
https://www.facebook.com/TUgether1/videos/283524986022623/?__xts__%5b0%5d=68.ARCZwxr-SissBWbeM2L_mXwKp_8Lk4qvLpVBjpq1G2zkUD0eJoQPESvrIkl4u3yOkugJJeXYjDnLzt1nvGj_lming7ilBh4XDebz5vI7qQv1BloV-Dw2PF1ZV7Uo84D5flsfDzD-3dXGuWSl5imOjaNq2aPE6NnWddn1fFCF7gQbYvk3PJs42mi7QpwTTDf_pBfvkbkxD-CPjjF9qVP0eN4kDitSBMCtDi9QtJUgjwAD9iXnPGSfWlhBruAbLaPVVyNLWd_Ez4u5NVzMe7dqU0PRfnVp6XiJGZXhXgx7RE5ndnMH1GhT_YU2NOohWNMLeM0ybxLzyIgLjpIbM9QCLGVEWIdwOHpGVj1XXzfA57cBK14OkBNHQK5_o9DtnZXY-oSW0OyhxTaSwvLQXRqOQf__MiY2t0Hz8QrCKwZqlLuA9nsifw6VeW3gy1nF_ftbVNf3FzDGIyG9IC66wu3nmzwW2yNj8mFaMTibt2lmY4ZPm_lFkm8&__tn__=k*F&tn-str=k*F
http://ttg.com.pl/targi-nakrecaja-gospodarke-teraz-licza-na-pomoc/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/rada_przedsiebiorczosci_apeluje_do_ke_o_akceptacje_polskiej_tarczy_finansowej
https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_apel_do_premiera_o_wprowadzenie_8_zmian_ktore_wzmocnia_tarcze_antykryzysowa_
https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-3?fbclid=IwAR1OPzZT5YbCBvtnwC-S9pU5EKJt8_pGpL_RVec7p5pQOFA-vzqg7QVJ720
https://www.propertynews.pl/opinie/beata-kozyra-limit-150-osob-zda-egzamin-w-pierwszej-fazie-odmrazania-rynku-spotkan,82843.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/CARAVAN-SALON-2020-wytyczne-sanitarne-szczegóły.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Projekt-stoiska-podczas-pandemii-Covid-Targi-w-Monachium.pdf
https://premium.wprost.pl/10329223/organizatorzy-targow-traca-150-mln-zl-miesiecznie-jestesmy-lepiej-przygotowani-niz-centra-handlowe.html
https://www.buchmesse.de/en/press/press-releases/2020-05-27-frankfurter-buchmesse-2020-set-take-place
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000096401.pdf#page=1&zoom=auto,-274,842
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01 maja 2020 r.  W dniu 30 kwietnia br. ponownie obradował Komitet Stowarzyszeń UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu 
Targowego. I tym razem, z uwagi na różne strefy czasowe, w których funkcjonują rynki i członkowskie stowarzyszenia targowe z 
całego świata, odbyły się dwie sesje wideokonferencji. Spotkanie poranne, z udziałem m.in. przewodniczącego Komitetu 
Stowarzyszeń UFI, Chrisa Skeith (Association of Events Organisers, Wielka Brytania) i Christiana Druart, sekretarza KS, Nicka Dugdale 
– Moore, menadżera Oddziału Europejskiego UFI,  Barbary Weizsacker, sekretarz generalnej EEIA – Porozumienia Europejskiego 
Przemysłu Targowego i EMECA – Stowarzyszenia Głównych Europejskich Centrów Targowych oraz kilkudziesięciu przedstawicieli 
krajowych i regionalnych organizacji targowych moderowała Angela Herberholz (menadżer UFI ds. grup roboczych i edukacji). Polską 
Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała Marzenna Łukaszewicz. 

                                                          . 

 

 

 

 

Odmrażanie targów 

Uczestnicy posiedzenia byli zgodni co do tego, że branża targowa musi głośno komunikować, a zarazem udowodnić, że jest gotowa 
na ponowne otwarcie targów, tak szybko jak to tylko (z różnych względów) będzie możliwe. Nie tylko wsparcie dla branży targowej 
ze strony decydentów politycznych i rządów państw jest dalece niewystarczające, ale także pojawiają się obawy, że przemysł 
targowy który jako jeden z pierwszych sektorów został poszkodowany w wyniki pandemii COVID-19, będzie reaktywowany na 
jednym z ostatnich etapów odmrażania gospodarek.   

W celu pomocy branżom targowym z poszczególnych krajów, światowe stowarzyszenie UFI wspierane przez organizacje 
członkowskie opracowuje ramowy przekaz (Global Framework), mówiący o potrzebie i sposobach wychodzenia przez przemysł 
targowy z obecnego kryzysu, składający się z 2 części. Podczas konferencji szczegółowo omówiono ten projekt. 

Część 1 projektu dotyczyć będzie narracji dla celów intensywnego lobbingu na rzecz powtórnego uruchomienia targów. Narrację 
bezsprzecznie należy oprzeć na wypracowanych już kluczowych tezach:   

• przemysł targowy jest kluczowy dla odbudowy gospodarki państw i regionów, targi są najskuteczniejszym i najszybszym 
motorem ożywienia gospodarczego, 

• targi B2B (branżowe) pozwolą ożywić poszczególne sektory gospodarki; są one najważniejszym narzędziem komunikacji 
biznesowej i marketingu dla małych i średnich firm ze wszystkich sektorów gospodarki, pozwolą firmom powrócić do gry i 
kontynuować ich działalność gospodarczą;  

• targi nie są imprezami masowymi – służą one społeczności biznesowej z różnych sektorów gospodarki, którą można 
zarządzać podczas tych wydarzeń i organizowane są w zupełnie innych warunkach niż imprezy masowe.  

Część 2 to wskazówki odnośnie kwestii bezpieczeństwa na targach w nowej rzeczywistości.  

Będący w fazie końcowej opracowania projekt zostanie opublikowany w pierwszych dniach maja br. Jednolity, ramowy przekaz i 
rekomendacje są branży niezbędne, jednak z uwagi na zróżnicowanie wynikające z położenia geograficznego i aktualnej sytuacji 
epidemicznej na poszczególnych rynkach targowych, każdy rynek targowy powinien indywidualnie wykorzystać ten materiał, 
dostosowując go do swojej sytuacji. 
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Obie grupy zagadnień ujętych w materiale są kluczowe, jednak aby przekaz był przekonywujący i skuteczny, a tym samym, aby 
opracowanie spełniło dedykowaną mu funkcję, UFI prosi stowarzyszenia targowe o opinie i podawanie przykładów konkretnych 
planowanych rozwiązań i działań prowadzonych w poszczególnych państwach. Zostaną one na kolejnym etapie włączone do 
„poradnika”. Tylko w ten sposób można urealnić i uwiarygodnić  nasze przesłanie. 

Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślili, że branża targowa pilnie potrzebuje odpowiedniego przekazu komunikacyjnego i przykładów 
działań w kierunku ponownego otwarcia targów, nie tylko dla celów przedstawienia ich decydentom i mediom i przekonania ich jak 
bardzo potrzebne jest nam wsparcie, ale także po to aby móc przekonać wystawców i zwiedzających do powrotu na targi.  

Zwrócono również uwagę na potrzebę monitorowania i zdobycia bieżącej wiedzy przez branżę targową na temat perspektyw 
uruchomienia działalności w branży transportu i turystyki. Dla ponownej organizacji targów funkcjonowanie tych sektorów 
jest  niezbędne, choćby najpierw na poziomie krajowym i regionalnym.   

05 maja 2020 r.  UFI wraz z członkowskimi stowarzyszeniami targowymi z całego świata zapraszają do włączenia się do tegorocznej 

kampanii Global Exhibitions Day. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich profesjonalistów i sympatyków branży targowej, 

zainteresowanych wzmocnieniem siły przekazu idącego od branży targowej,  a tym samym, zwiększeniem dostrzegalności znaczenia 

targów i całego przemysłu targowego w skali regionalnej i globalnej. 

                      

 

 

 

 

Cała branża targowa już przygotowuje się do obchodów Global Exhibitions Day 2020. W poprzednich edycjach kampanii inicjatywę 
podjęły tysiące profesjonalistów targowych z całego świata: stowarzyszenia targowe, organizatorzy targów, operatorzy obiektów 
targowych, dostawcy usług komplementarnych dla targów (firmy budujące stoiska, firmy obsługujące wystąpienia zagraniczne 
wystawców, firmy transportu i spedycji, dostawcy usług IT, multimediów, usług gastronomicznych, innych), wyższe uczelnie, osoby 
prywatne. 

Global Exhibitions Day 2020 – 3 czerwca 2020 r.    Dzień obchodów GED przypada co roku na 1-szą środę czerwca. Oficjalnym dniem 
tegorocznej kampanii GED 2020 jest 3 czerwca! 

„Targi są najważniejsze dla odbudowy gospodarki” – hasłem tegorocznej kampanii   Tegoroczny przekaz dla kampanii nie jest 
zaskoczeniem. Aby wywołać maksymalny wpływ i oddźwięk, Global Exhibitions Day 2020 skupi się na jednym haśle:  „Exhibitions are 
key to rebuilding economies” – „Targi są najważniejsze dla odbudowy gospodarki”.  

Przemysł targowy skupi się na idei ponownego nawiązania więzi, scalania i odbudowy społeczności i gospodarek. Chodzi o 
rozpowszechnianie przekazu, iż targi będące platformą kontaktu bezpośredniego twarzą w twarz są najszybszym sposobem 
ponownego nawiązania przez przedsiębiorców relacji ze swoją branżą oraz że kontakty nawiązywane na targach doprowadzą do 
odbudowy naszej gospodarki. 

Zaangażuj się   Apelujemy o udział w kampanii GED 2020 i promocję przemysłu targowego jako najlepszej platformy dla biznesu. 
Prosimy naszych Członków, aby przekazali różne informacje i fakty dotyczące ich targów, które pomogą pokazać, że kontakty 
biznesowe nawiązywane  podczas targów przyniosą efekt w postaci odbudowy gospodarki. Informacje takie mogą dotyczyć np.: 
prezentacji innowacji na Waszych targach, znacznej wartości kontraktów zawartych na targach, jeśli takie zostaną obwieszczone, 
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świetnych ludzi spotkanych na targach i nawiązanych z nimi relacji, akcji i projektów, które narodziły się podczas targów itp. Prośmy 
o przekazywanie zdjęć z wizyt decydentów politycznych i innych osób publicznych, które wzięły udział w targach. 

Mile widziane są wszelkie inne pomysły i inicjatywy. Wykorzystujmy nasze strony internetowe i media społecznościowe(Facebook, 
Twitter, LinkedIn, YouTube). Pokażmy nasze poparcie dla przemysłu targowego! 

Wszystkie inicjatywy w postaci zdjęć i informacji przesyłajmy także do UFI, będą opublikowane na podstronie dedykowanej 
kampanii GED 2020. Tam także dostępne są, regularnie aktualizowane, oficjalne logo kampanii i materiały promocyjne do 
wykorzystania:    https://www.ufi.org/industry-resources/global-exhibitions-day/  

05 maja 2020 r.  30 kwietnia  o odmrażaniu targów rozmawialiśmy z Minister Olga Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju. Podczas 
wideokonferencji poinformowaliśmy Panią Minister o naszych pracach nad katalogiem procedur zapewniających bezpieczeństwo 
imprezom targowym  Zadeklarowaliśmy również, że jesteśmy gotowi na współpracę z Ministerstwo Rozwoju w tym zakresie. Nasze 
założenia są zbieżne z tym co wypracowują rządzący. Dziś przekażemy na ręce p, Minister Semeniuk  propozycje wypracowanych 
przez naszych ekspertów wytycznych, mających zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na targach. 

 

W zespole pracują: Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie), Elżbieta Roeske ( Międzynarodowe Targi Poznańskie), Marek 
Wiktorowski (Exactus sp.j., Łodź), Paweł Orłowski (Międzynarodowe Targi Gdańskie), Paweł Nowicki (SQM sp. z o.o.) , Sławomir 
Jezierski (AAA Expo) oraz Beata Kozyra (Polska Izba Przemysłu Targowego).  

05 maja 2020 r.  Dziś obradowała po raz pierwszy reaktywowana Sekcja Organizatorów Targów i Dostawców Usług Targowych za 
Granicą. Sekcja zrzesza firmy, których dominująca działalność usługowa czy produktowa jest realizowana na rynkach zagranicznych 
dla klientów polskich lub zagranicznych. Podczas dzisiejszych obrad wybrano przewodniczącego – została nim Agnieszka Strzelczyk 
– Walczak (A.S. Messe Consulting) a także sekretarza – został nim Zbigniew Kamiński (Promex). Głównymi tematami dyskusji była 
aktualna sytuacja w branży targowej, a także perspektywy odmrażania targów w Polsce i na świecie.   

 

https://www.ufi.org/industry-resources/global-exhibitions-day/
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Wszystkich chętnych Członków naszej Izby zapraszamy do przystąpienia do Sekcji – FORMULARZ.  

06 maja 2020 r.  Dziś odbyła się wideokonferencja Członków PIPT: “Życie i praca w czasach koronawirusa – czyli wszystko co 
chcielibyście wiedzieć o koronawirusie” z udziałem dr Pawła Grzesiowskiego – specjalisty pediatrii, immunologa, eksperta  
w dziedzinie profilaktyki zakażeń. 

Dr Paweł Grzesiowski opowiedział o mitach związanych z koronawirusem i jego rozprzestrzenianiem się, przedstawił wyniki badań 
naukowych oraz opisał główne zasady zabezpieczania się w życiu codziennym oraz w pracy oraz odpowiadał na pytania i wątpliwości 
uczestników. Panu Doktorowi oraz wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział. 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zgłoszenie-do-sekcji.docx


 
 

9 
 

12 maja 2020 r.  Wczoraj PIPT otrzymała z Ministerstwa Rozwoju zweryfikowane wytyczne dla Organizatorów Targów do konsultacji. 
Współpraca z Rządem i Panią Minister Olga Semeniuk w aspekcie odmrażania tragów idzie w dobrym kierunku. Na wytycznymi już 
pracuje Zespół PIPT ds. odmrażania targów. Do końca tygodnia uwagi Członków zespołu zostaną przekazane Ministerstwu Rozwoju.  

14 maja 2020 r.  Na posiedzeniu w  dniu 13.05.2020,  w związku z wygaśnięciem mandatu Przemysława Trawy, prezesa zarządu 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, do pełnienia funkcji Prezesa i Członka Rady, Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
dokonała wyboru Leny Bretes – Dorożały, prezes World Trade Center Poznań, na funkcję prezesa Rady PIPT. Gratulujemy!  

  

Lena Bretes – Dorożała jest prezesem zarządu spółki World Trade Center Poznań od 2016 roku. Z wykształcenia jest magistrem 
politologii i dziennikarstwa, a także podyplomowo skończyła studia menadżerskie (specjalność marketing i reklama). Od 1991 roku 
zawodowo związana była z mediami. Ma w dorobku liczne osiągnięcia jako praktyk radiowy i telewizyjny (Radio Merkury Poznań, 
Radio Zet, Radio RMI FM – redaktor naczelna, założyciel kanału „TVP-3 Regionalna”, kierownik redakcji Wiadomości TVP-1, wydawca 
Wiadomości TVP-1, kierownik redakcji Publicystyki TVP-1, dyrektor TVP Poznań 2012-2016). Od 1998 roku Lena Bretes – Dorożała 
jest też pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: starszym wykładowcą w Zakładzie Dziennikarstwa na 
Wydziale nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2016 roku Lena Bretes – Dorożała współpracuje zawodowo z branżą targów, a od 
2018 roku jest członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.  

Z przykrością informujemy, że od dnia 01 maja 2020 r. w Radzie PIPT nie zasiada również  Andrzej Kubowicz, który reprezentował 
ZIAD Bielsko  – Biała. Powodem jest wygaśnięcie mandatu z przyczyn formalnoprawnych. Serdecznie dziękujemy Andrzejowi 
Kubowiczowi za ogromne zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Polskiej Izby Przemysłu Targowego.  

Pozostały skład Rady oraz Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego nie uległ zmianie. 

18 maja 2020 r.  Z niepokojem obserwujemy, że w przededniu ponownego otwarcia targów po epidemii COVID-19 wznowiły 
działania firmy wyłudzające wpłaty od wystawców. Firmy te wprowadzają ich w błąd przez powoływanie się na przygotowywanie 
katalogu na targi konkretnego organizatora. Polska Izba Przemysłu Targowego otrzymała właśnie takie sygnały od wiodących 
organizatorów targów w Polsce. Dlatego niezwłocznie prosi organizatorów targów o podjęcie działań ostrzegających swoich 
klientów o oszustwach. 

Aby wesprzeć organizatorów targów w Polsce i ich wystawców w walce z nieuczciwymi wydawcami katalogów targowych, Polska 
Izba Przemysłu Targowego opracowała informację, która jest formą porady. Zawiera  ważne informacje  i elementy analizy prawnej, 
jednak jako taka nie jest wyczerpująca. Udostępniając tę poradę PIPT kieruje się najwyższą troską o wystawców, jednak nie bierze 
odpowiedzialności za jej treść i skutek związany z jej wykorzystaniem.  

Z informacją można zapoznać się  tutaj. 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020-Porady-dla-oszukanych-wystawców-dotyczy-wydawców-Int-Fairs-Directory-ExpoGuide.pdf
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18 maja 2020 r.  W dniu 18 maja 2020 odbyła się wideokonferencja Sztabu Kryzysowego branż turystycznej, MICE i targowej z Panią 
Premier Jadwigą Emilewicz oraz Panią Minister Olgą Semeniuk. Branżę targową na spotkaniu reprezentowali Tomasz Kobierski, 
Wiceprezes zarządu MTP oraz Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego. 

 

Tematem spotkania, było odmrażanie 1) targów, 2) kongresów i konferencji, 3) wydarzeń kulturalnych i co za tym idzie 4) obiektów 
targowo-kongresowych i konferencyjnych. Przedstawiciele każdego z czterech wymienionych sektorów rynku spotkań przedstawili 
znaczenie swojego sektora dla gospodarki oraz deklarację współpracy nad stworzeniem wytycznych bezpieczeństwa dla organizacji 
wydarzeń danego sektora.   

Polska Izba Przemysłu Targowego już kilka dni temu otrzymała z Ministerstwa Rozwoju propozycję takich wytycznych na potrzeby 
organizowania imprez targowych. Teraz czekamy na ich zatwierdzenie przez Ministerstwo Zdrowia. 

W czasie spotkania padło bardzo ważne dla wszystkich sektorów pytanie o to, kiedy będzie można ruszyć z poszczególnymi 
wydarzeniami. Pani Premier stwierdziła, że to jeszcze zbyt wcześniej, aby składać wiążące deklaracje, jednak podkreśliła, że rząd 
pochyli się nad zaproponowanymi przez poszczególne sektory etapami odmrażania. Pani Premier zapowiedziała też, że realizacja 
mniejszych spotkań B2B być może będzie możliwa “bardzo szybko”. 

Polska Izba Przemysłu Targowego, zaproponowała (śladem m.in. targów w Niemczech) następujące etapy odmrażania targów: 
▪ od czerwca 2020 – targi B2B z udziałem uczestników krajowych 
▪ od 15 sierpnia – targi B2B z udziałem uczestników międzynarodowych 
▪ w kolejnym możliwie najwcześniejszym terminie pod kątem warunków sanitarnych – targi B2C. 

Ponieważ dotychczasowa współpraca z Ministerstwem Rozwoju idzie bardzo sprawnie, liczymy, że wkrótce pojawią się propozycje 
terminów uruchomienia pierwszych imprez targowych. 

W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie celem uspójnienia finalnych zaleceń. 

22 maja 2020 r.  Z dniem 22 maja rozpoczyna się czteroletnia kadencja nowego zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich 
sp. z o. o. w składzie Tomasz Kobierski – prezes zarządu oraz Elżbieta Roeske i Filip Bittner – wiceprezesi zarządu. Gratulujemy! 
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Tomasz Kobierski zasiada w zarządzie Grupy MTP od 2007 roku - wcześniej w roli wiceprezesa. Od 2017 roku należy także do 
prestiżowej Rady Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, która podejmuje decyzje w sprawie 
kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe. Tomasz Kobierski jest również  
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. Z Grupą MTP związany jest od początku 
swojej kariery zawodowej. Na stanowisku prezesa zarządu Grupy MTP zastąpił Przemysława Trawę, który z Targami Poznańskimi 
jest związany od 1983 roku. 

Elżbieta Roeske jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła studia w zakresie zarządzania i marketingu. Z Grupą 
MTP jest związana zawodowo od 1995 roku. Wcześniej  piastowała stanowiska ds. zarządzania i organizacji imprez targowych. Od 
2007 roku pełniła funkcję Dyrektora Grupy Produktów i sprawowała pieczę menadżerską nad realizacją kilkunastu imprez 
targowych, a od 2011 roku również nad działalnością Poznań Congress Center. Od 2018 roku zasiada w zarządzie Grupy MTP, na 
stanowisku wiceprezes ds. centrum wystawienniczo-kongresowego. Od wielu lat współpracuje z Polską Izbą Przemysłu Targowego 
jako ekspert ds. targów. W styczniu 2020 roku objęła stanowisko wiceprezydenta ds. współpracy z Unią Europejską w EMECA 
(European Major Exhibition Centres Association). 

Filip Bittner jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku neofilologia oraz Wyższej Szkoły Języków 
Obcych w Poznaniu. Wykształcenie menadżerskie oraz kompetencje zarządzania finansami i tworzenia strategii sprzedaży zdobywał 
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Z Grupą MTP związany zawodowo jest od 2007 r. Stanowisko Dyrektora Grupy Produktów 
Międzynarodowych Targów Poznańskich pełnił od 2010 r. Kierował  znanymi i cenionymi projektami, takimi jak: Budma, Poznań 
Game Arena, Motor Show, Polagra Food / Tech / Gastro, Gardenia. Jako członek Rady Nadzorczej Targów Lublin S.A. nadzorował 
działalność spółki we wszystkich jej dziedzinach.  Od 2019 roku pełnił również funkcję prezesa zarządu Spółki Nowy Adres S.A. 

22 maja 2020 r.  Odbyło się drugie spotkanie sekcji organizatorów targów i dostawców usług targowych za granicą. Dyskutowano 
między innymi na tematy odmrażanie targów w Niemczech i innych krajach na świecie, plany wznowienia lotów na świecie, procedur 
przesuwania przyznanych środków unijnych na projekty targowe, transportu i spedycji na świecie, przesyłek zagranicznych oraz 
delegowania pracowników do pracy za granicą. 



 
 

12 
 

 

30 maja 2020 r.  Podczas konferencji prasowej w dniu 27 maja br. premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 czerwca br. 
będzie możliwość ponownej organizacji targów i kongresów w Polsce. Polska branża targowa od kilkunastu dni z niecierpliwością 
oczekiwała na tę wiadomość i na szczegółowe wytyczne. Od  niemal miesiąca trwały bowiem konkretne rozmowy przedstawicieli 
Polskiej Izby Przemysłu Targowego z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju odnośnie terminu ponownego otwarcia targów w 
Polsce i warunków organizacji targów i wystaw, a także kongresów, konferencji i wydarzeń biznesowych po COVID-19. W dniu 29 
maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów, które usankcjonowało decyzje Rządu RP.  

 
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

 

Rozdział 3 

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności 

przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych 

 

(...) 

 

§ 6. 

 

1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

    przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) oraz przez inne podmioty działalności: 

  

1) agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i  79.12) – w obiektach  

    handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2;  

 

2) polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych.  

 

2. Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

    przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:  

 

1) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając 

    działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej 

    w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),  
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2) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),  

 

3) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych, 

 

4) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)  

 

– jest dopuszczalne pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1, 

   a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod 

   warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.  

 

3. Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo  

    przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami takimi, jak targi,  

    wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalne pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie  

    więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi. 

 

(...) 

 

 

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

 

 

Korzyści z członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego 
Członkowie PIPT 

Opłaty członkowskie 

Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
Deklaracja członkostwa 

 

 

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 

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/


 
 

14 
 

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 
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