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W czerwcu br. miały miejsce dalsze prace z udziałem profesjonalistów targowych z Polskiej Izby Przemysłu Targowego związane  

z ponownym otwarciem targów w Polsce po 6 czerwca br. i procedurami i wytycznymi dla bezpiecznych targów.  

Systematyczna współpraca PIPT z Rządem RP doprowadziła do podjęcia decyzji władz państwowych o wznowieniu organizacji 

targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań w Polsce, ogłoszonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów, opublikowanym  

w Dzienniku Ustaw z 29 maja 2020 r. 

Podejmowane były także kolejne działania we współpracy z mediami, informujące o bieżącej sytuacji polskiej branży targowej. 

Poniżej przedstawiamy chronologiczne informacje i działania PIPT, publikowane na naszej stronie: www.polfair.pl w czerwcu br.  

 

Aktualizacja na dzień 01.06.2020 

o Zespół ds. odmrażania targów Polskiej Izby Przemysłu Targowego, który konsultował z Ministerstwem Rozwoju procedury i wytyczne dla 
targów – DZIĘKUJEMY! 

o pierwsze po lockdown’ie targi w Poznaniu – Letni Targ Ogrodniczy – Grupa MTP   

Aktualizacja na dzień 02.06.2020 

o Organizatorzy targów w blokach startowych, ale wciąż bez wytycznych – Rzeczpospolita 
o Stoją w blokach startowych, a wciąż nie ma wytycznych. Ile jeszcze będą czekać? – Turyści.pl 
o Poznań i lokalne firmy wracają do gry – Property News 

Aktualizacja na dzień 03.06.2020 

o „Targi są najważniejsze dla odbudowy gospodarki” – hasłem tegorocznej kampanii GED 2020 

Aktualizacja na dzień 04.06.2020 

o Wytyczne dla spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów 
o WYTYCZNE DLA TARGÓW – jeszcze ciepłe prosto z MR 
o Grażyna Grabowska: Odmrożenie targów jest bardzo ważne dla całej gospodarki [wywiad z prezes Targów w Krakowie] 
o Targi w Monachium – “Targi dźwignią stymulującą gospodarkę” – Süddeutsche Zeitung 
o 06-07.06 – Letni Kiermasz w Targach Kielce 
o od 1 lipca 2020 można organizować ww Grecji targi i kongresy 

Aktualizacja na dzień 05.06.2020 

o Międzynarodowe Targi Poznańskie nie istnieją bez pracowników – wywiad z Tomaszem Kobierskim, prezesem Grupy MTP 
o Zapraszamy na jubileuszową 10,,Poranną kawę z TUgether”. „Nowe procedury i rozporządzenia – jak odnaleźć się w nowej 

rzeczywistości”. Wydarzenia i turystyka zorganizowana poznały swoje wytyczne. Czy jesteśmy otwarci czy raczej pół zamknięci? Jak sprawić 
aby wytyczne zmieniały się wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej? Czy rynek jest już gotowy na nasz powrót? Czy turyści i klienci uwierzą, 
że już można? Czy my jesteśmy gotowi? Czy to się opłaca? Co zrobić aby proces powrotu spotkań był bezpieczny, komfortowy dla 
uczestników i relatywnie jak najszybszy. 

 

http://www.polfair.pl/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zespół-ds.-odmrażania-targów-Polskiej-Izby-Przemysłu-Targowego-1.jpg
https://www.facebook.com/events/s/letni-targ-ogrodniczy/263839018356336/
https://turystyka.rp.pl/trendy/30360-organizatorzy-targow-czekaja-w-blokach-startowych-ale-wciaz-nie-maja-wytycznych
https://turysci.pl/targi-010620-bw-nie-ma-wytycznych
https://www.propertynews.pl/polityka-i-spoleczenstwo/poznan-i-lokalne-firmy-wracaja-do-gry,82914.html
https://polfair.pl/global-exhibitions-day-3-czerwca-2/
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/grazyna-grabowska-odmrozenie-targow-jest-bardzo-wazne-dla-calej-gospodarki-wywiad-z-prezes-targow-w-krakowie
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-messe-expo-real-oktober-1.4925717
https://www.targikielce.pl/kiermasz-letni
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6674254649006059520/?fbclid=IwAR218pVwLendBQg5IKk5g4RNfB-cVt0mcJKGVqTWRLGGnmW_hYBBFtj0Mic
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/glos_wielkopolski_2020_06_05_miedzynarodowe_targi_poznanskie_nie_istniej....pdf
https://www.facebook.com/TUgether1/videos/308429783499216/
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Aktualizacja na dzień 06.06.2020 

o Odmrożenie targów w mediach: Wracają targi i kongresy. Oto wytyczne dla organizatorów 
o Co z targami zbrojeniowymi? Branża turystyczna w regionie wstrzymuje oddech. PIPT trzyma kciuki, aby Targi Kielce miały możliwość 

rozmowy z Polską Grupa Zbrojeniową i wspólnego rozwiązania wszelkich obaw związanych z udziałem w targach. 

Aktualizacja na dzień 08.06.2020 

o Na co pozwala rozporządzenie? Jak surowe są wytyczne? Czy branża targowa jest przygotowana do organizacji bezpiecznych targów? Kiedy 
imprezy targowe ruszą pełną parą? Jakie są perspektywy? Czy rynek – wystawcy, zwiedzający są gotowi na powrót targów? Czy epidemia 
zmusiła branżę do nowych rozwiązań?  Środa, 10 czerwca 2020, godz. 11:00 , Facebook Polskiej Izby Przemysłu Wideokonferencja Polskiej 
Izby Przemysłu Targowego z transmisją na żywo: Odmrażanie branży targowej.   

o Targi i kongresy wracają do gry – Portal Samorządowy 

Aktualizacja na dzień 09.06.2020 

o Już jutro w Jedynce Polskim Radiu  będzie można posłuchać prezes Beatę Kozyrę (PIPT), która będzie mówić o odmrożeniu targów w audycji 
Cztery Pory Roku około godziny 10:20 a następnie w powtórce w Ekspresie Jedynki około 15:40 

Aktualizacja na dzień 10.06.2020 

o Zapis wideokonferencji PIPT na temat odmrażania targów 
o Od soboty, 13 czerwca granice Polski z państwami UE zostaną otwarte.  Od 16 czerwca możliwe też będą loty międzynarodowe – 

Dziennik.pl 

Aktualizacja na dzień 15.06.2020 

o Włochy odmrażają targi! 
o Wytyczne dla organizacji pracy biurowej – Ministerstwo Rozwoju 
o Prezes zarządu PIPT Beata Kozyra o odmrażaniu tragów. TVP: GOSPODARKA W KWARANTANNIE: ODC. 37 
o Targi pełną parą ruszą pod koniec sierpnia. Przed branżą kolejne miesiące bez przychodów – Komentarz PIPT w sprawie odmrażania targów. 
o Branża targowa apeluje o wydłużenie wsparcia z tarcz antykryzysowych – WNP 
o Andrzej Gut-Mostowy: Będziemy walczyć o kolejne formy wsparcia dla turystyki – Property News 
o Wytyczne dla organizatorów targów to krok naprzód – Signs.pl 

Aktualizacja na dzień 16.06.2020 

o 26-29.08.2020 – rusza AMBERIF Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii w Gdańsku 
o e-Akademia Lewiatana: Bezpłatne webinarium o Tarczy PFR dla dużych firm – 18/06/2020 
o Jesień nie poprawi kondycji firm wystawienniczych – Tomasz Kobierski (Grupa MTP) i Grażyna Grabowska(Targi w Krakowie) w Pulsie 

Biznesu 
o Od dzisiaj ruszają dotacje dla średnich firm, które odnotowały spadek obrotów – Konfederacja Lewiatan 

Aktualizacja na dzień 17.06.2020 

o Rozmowa z Michałem Lipińskim , dyrektorem konkursu Teraz Polska – Radio Plus 
o Wytyczne dla organizatorów targów to krok naprzód. Potrzebne wsparcie dla firm targowych – Wirtualne Media 
o Targi Kielce przyciągają ludzi. 300 tys. gości gruntownie zmieniło miasto – Gazeta Wyborcza 

Aktualizacja na dzień 18.06.2020 

o Tarcza antykryzysowa dla MŚP Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   

Aktualizacja na dzień 19.06.2020 

o TARGI W NIEMCZECH – TARGI A IMPREZY MASOWE 
o Zestawienie komentarzy PIPT i jej Członków w mediach z ostatnich 3 miesięcy. 

https://www.propertynews.pl/hotele/wracaja-targi-i-kongresy-oto-wytyczne-dla-organizatorow,83074.html
https://kielce.tvp.pl/48401357/co-z-targami-zbrojeniowymi-branza-turystyczna-w-regionie-wstrzymuje-oddech
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Przemys%C5%82u-Targowego-105405714212139/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zaproszenie-na-wideokonferencje_PIPT_Odmrażanie-branży-targowej_10.06.2020.pdf
https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/targi-i-kongresy-wracaja-do-gry,188202.html
https://www.polskieradio.pl/7,Jedynka
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/957632071364415/?notif_id=1591772374457930&notif_t=page_fan
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7741259,granica-polska-otwarcie-koronawirus-obostrzenia-luzowanie-ue-panstwa-data.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7741259,granica-polska-otwarcie-koronawirus-obostrzenia-luzowanie-ue-panstwa-data.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6678244617109938176/?fbclid=IwAR3L1X7G9FNvuZcnKAF7Y-ESo2yA9Z_k3-oDBJNq_kGGyI5CZHQiKL3h7u8
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biura
https://rzeszow.tvp.pl/47657676/gospodarka-w-kwarantannie
https://www.propertynews.pl/hotele/targi-pelna-para-rusza-pod-koniec-sierpnia-przed-branza-kolejne-miesiace-bez-przychodow,83193.html
https://www.wnp.pl/finanse/branza-targowa-apeluje-o-wydluzenie-wsparcia-z-tarcz-antykryzysowych,400080.html
https://www.propertynews.pl/opinie/andrzej-gut-mostowy-bedziemy-walczyc-o-kolejne-formy-wsparcia-dla-turystyki,83245.html
https://www.signs.pl/wytyczne-dla-organizatorow-targow-to-krok-naprzod,387371,artykul.html
http://amberif.amberexpo.pl/title,rejestracja,pid,4556.html
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/6/1/eakademia_lewiatana_najczesciej_zadawane_pytania_o_tarcze_pfr_dla_duzych_firm
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/puls_biznesu_2020_06_15_jesien_nie_poprawi_kondycji_firm_wystawienniczych__pdf_bn_k.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/puls_biznesu_2020_06_15_jesien_nie_poprawi_kondycji_firm_wystawienniczych__pdf_bn_k.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/__od_dzisiaj_ruszaja_dotacje_dla_srednich_firm_ktore_odnotowaly_spadek_obrotow
http://upload.inforia.net/rtv_uploads/16.06.RadioPlus_2044.mp3
https://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/wytyczne-dla-organizatorow-targow-to-krok-naprzod-potrzebne-wsparcie-dla-firm-targowych
https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,173931,26033401,targi-kielce-przyciagaja-ludzi-300-tys-gosci-gruntownie-zmienilo.html
https://www.arp-tarcza.pl/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/TARGI-W-NIEMCZECH.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/zestawienie-publikacji.pdf
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Aktualizacja na dzień 22.06.2020 

o Tarcza 4.0 po uwzględnieniu przyjętych poprawek Senatu 
o Zamieszanie wokół MSPO 2020. Impreza jednak z Polską Grupą Zbrojeniową? Są różne stanowiska. 
o Letni Targ Ogrodniczy na MTP: W maseczkach, ale z torbami pełnymi roślin. Międzynarodowe Targi Poznańskie znów otwarte. Zobacz 

zdjęcia 

Aktualizacja na dzień 25.06.2020 

o Przedsiębiorcy będą zwolnieni z podatku minimalnego – Konfederacja Lewiatan 
o Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – ZUS 
o ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

Aktualizacja na dzień 26.06.2020 

o Niezwykła kabina mobilna do dezynfekcji w Targach Kielce   
o Targi w Niemczech – komunikat AUMA  

Aktualizacja na dzień 29.06.2020 

o informacje z ZUS – dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

Aktualizacja na dzień 30.06.2020 

o Tarcza antykryzysowa 4 – praktyczny przewodnik (Kancelaria Radców Prawnych Lubasz & Wspólnicy / Konfederacja Lewiatan) 
o PPK w czasie COVID-19 – wyzwania, zmiany i obowiązki pracodawców – 10/07/2020 – udział bezpłatny – webinarium Konfederacji Lewiatan 
o SEMICO / FPD – ruszyły targi w Szanghaju w Chinach 
o TARCZA 4.0. Kluczowe rozwiązania ustawy – gov.pl 
o WEBINAR – Fiskus vs przedsiębiorcy w czasie korona-kryzysu, czyli na co mogą liczyć firmy? 

02 czerwca 2020 r.  Cieszymy się, że czwarty etap odmrożenia gospodarki objął także naszą branżę. Działający przy PIPT zespół ds. odmrażania 
targów przez kilka tygodni pracował nad propozycjami, które zapewnią bezpieczeństwo wystawcom i zwiedzającym.  Duże brawa za podjętą walkę 
i zaangażowania : 

◼ Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu Grupa MTP, 
◼ Grażyna Grabowska, prezes zarządu Targi w Krakowie, 
◼ Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, 
◼ Paweł Orłowski, wiceprezes zarządu Międzynarodowe Targi Gdańskie, 
◼ Marek Wiktorowski, EXACTUS - CEDE Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych, 
◼ Sławomir Jezierski, AAA Expo, 
◼ Paweł Nowicki, SQM quality multimedia. 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/382_u/$file/382_u.pdf
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,26045804,targi-kielce-mspo-2020-jednak-z-polska-grupa-zbrojeniowa.html?disableRedirects=true
https://gloswielkopolski.pl/letni-targ-ogrodniczy-na-mtp-w-maseczkach-ale-z-torbami-pelnymi-roslin-miedzynarodowe-targi-poznanskie-znow-otwarte-zobacz/ar/c8-15037012
https://gloswielkopolski.pl/letni-targ-ogrodniczy-na-mtp-w-maseczkach-ale-z-torbami-pelnymi-roslin-miedzynarodowe-targi-poznanskie-znow-otwarte-zobacz/ar/c8-15037012
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/przedsiebiorcy_beda_zwolnieni_z_podatku_minimalnego_
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/2595013
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ustawa-z-dnia-19-czerwca-2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ustawa-z-dnia-19-czerwca-2020.pdf
https://echodnia.eu/niezwykla-kabina-mobilna-do-dezynfekcji-w-targach-kielce-zdjecia/ar/c1-15044294
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/AUMA-materiał-prasowy-22.06.2020.pdf
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/3449060
https://drive.google.com/file/d/1ULLeuyRrqhUIPanJU8byidXYQZxHyiKB/view?fbclid=IwAR0IAwQebOkna40Pu1gzakVO7eAxnKOxApM2iv2EpUvTzQhjJSBiPiQjXPA
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/07/1/eakademia_lewiatana_ppk_w_czasie_covid19__wyzwania_zmiany_i_obowiazki_pracodawcow
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157740743247428&set=a.10150718884967428&type=3&theater
https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2
http://rzppzl.pl/zaproszenie-webinar-fiskus-vs-przedsiebiorcy-w-czasie-korona-kryzysu-czyli-na-co-moga-liczyc-firmy/
https://www.facebook.com/targi.w.krakowie/?__tn__=K-R&eid=ARDA9VPc6AEYQdC0NtBFOUGFLH4g19-r3o19XptmxXzEauE3iSAzLEUB32Y9Nla31eInw4YY-IXfZ5BJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvjGdhYzHz_2RKCDstDUCsHGZBPqoVj-UVbObg4J-4hW5Cy47eISgNiPdmYkN7coIBQHP4OOVGDABTfn9JZmW5001dL--PeCThi7pULXLM2lVSX_UiypJ4c3DiNat7Qd-pu-Ya_6Z8vJB-T5VvwNMCyryMtO0pm5VHPQPeareHXLduAUIEOndvZ-T2X67fPSTqE29LfLg5tEYqnwykkwdR68rZOqErxFckACywPS6FzbYq47PKuH8INdRiL-oXEtN6mnuuMcYfLXSZQOP7a5BSLt6fB5fSO3-mf2aKgNioJeq6J8AIPgTVkuKfOM5VjMKaPTG6Mx0XiGSUJnULfBQ
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02 czerwca 2020 r.  W dniu 01 czerwca  Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podjęła uchwały o przyjęciu do PIPT dwóch nowych 
przedsiębiorców. Serdecznie witamy w naszym gronie:

◼ Panią Annę Rudzką, która od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmami PERFEKT Anna Rudzka i Perfect Expo & Events, 
w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi udziału wystawców w targach, głównie za granicą. Realizuje obsługę wystawców na targach 
m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii,  Włoszech, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Litwie, Estonii, w Rumunii, Bułgarii, 
Rosji, na Ukrainie i Białorusi i w Kazachstanie, a także w Turcji, Algierii, Chinach, Malezji, Japonii, RPA, USA, ZEA. Z portfolio firmy można 
zapoznać się na stronie www.perfekt-ar.pl / https://www.perfekt-ar.pl/o-firmie/. 

  

◼ Firmę EXPO CONSTRUCT sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, od 2011 r. prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie projektowania  
i budowy stoisk targowych oraz obsługi eventów i reklamy zewnętrznej. Firma posiada własne zaplecze produkcyjne, w tym własną 
innowacyjnie wyposażoną stolarnię, studio graficzne, dział elektryki i multimediów. Zatrudnia wykwalifikowanych stolarzy, malarzy, 
elektryków i monterów. Posiada też własny tabor samochodów dostawczych i ciężarowych. Na stronie  www.expo-construct.com 
prezentowany jest dorobek firmy. 

Serdecznie witamy! 

 

02 czerwca 2020 r.  To właśnie tego dnia na całym świecie obchodzilismy „Global Exhibitions Day 2020” – święto, które jest zarówno okazją do 
uhonorowania osób pracujących w przemyśle targowym, jak i dobrym momentem na to, aby przypomnieć i podkreślić korzyści jakie niosą targi 
dla rozwoju gospodarczego i społecznego miast, regionów i państw.  

Polska Izba Przemysłu Targowego przekonuje władze państwowe o potrzebie jak najszybszego wznowienia działalności w zakresie organizacji 
targów, konferencji, kongresów i innych  wydarzeń biznesowych. To właśnie targi na całym świecie stały się jedną z najwcześniej i najmocniej 

http://www.perfekt-ar.pl/
https://www.perfekt-ar.pl/o-firmie/
http://www.expo-construct.com/
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poszkodowanych branż w wyniku pandemii COVID-19, a obecnie trwa walka z jej skutkami i podejmowane są działania na rzecz odmrożenia targów 
w nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej. 

 

                 

 

„Targi są najważniejsze dla odbudowy gospodarki” – to główne hasło kampanii GED 2020, które także od kilku tygodni nieustannie towarzyszy 
działaniom lobbingowym i medialnym prowadzonym przez Polską Izbę Przemysłu Targowego. 

Dlatego świętując „Global Exhibitions Day 2020” pokażemy, cała branża targowa jest jednością i że w globalnym ujęciu mamy wielką siłę! 

04 czerwca 2020 r.  Jury dokonało wyboru laureatów w 2 edycji konkursu PIPT Targi 4.0. Celem Konkursu jest szeroko rozumiana promocja idei 
targów, spotkań bezpośrednich oraz doświadczania rzeczywistości 5 zmysłami. Istotą jest także zwrócenie uwagi na różnorodność imprez 
targowych i wystawienniczych, ich ciekawą tematykę, często niezwykłą formę oraz interesujące i porywające imprezy towarzyszące. 

                                                        

Spośród nadesłanych prac Jury najwyżej oceniło:  

Kategoria:  prezentacja multimedialna  

o 1 miejsce - zespół studentów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:  Piotr Guz, Mikołaj Januś 
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Temat konkursowy: Wizja rozwoju targów do 2030 r. 

o 2 miejsce - zespół studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:  Kamila Kuliga, Martyna Baran, Aneta Batko,Franciszek 
Bolechowski 

Temat konkursowy: Targi w biznesie dają więcej –zróżnicowane korzyści z udziału w targach 

o 3 miejsce ex aequo (zespół studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie):  Ewa Gancarczyk, Aleksandra Kawa, Sylwia 
Gomułka 

Temat konkursowy: Ekspozycja (stoisko targowe) przyszłości 

o 3 miejsce ex aequo (studentka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie): Natalia Ochel 

Temat Konkursowy: Media społecznościowe oraz nowoczesne technologie w  służbie aktywności marketingowej wystawców 

Kategoria: film  

o 1 miejsce (zespół studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie):  Filip Parwa, Joanna Dobosz 

Temat Konkursowy: Media społecznościowe oraz     nowoczesne     technologie w  służbie aktywności marketingowej wystawców 

o 2 miejsce (zespół studentów z Politechniki Łódzkiej):  Zbigniew Tomaszewski, Agata Wojciechowska, Anna Szadkowska, Dominik 
Malinowski 

Temat konkursowy : Wizja rozwoju targów do 2030 r. 

o 3 miejsce (zespół studentów z Politechniki Poznańskiej):  Filip Bukowiecki, Joanna Jazgar, Klaudia Boguszewska, Olga Ormańczyk 

Temat konkursowy: Kreatywne promowanie idei współczesnych targów 

Oceny prac konkursowych dokonało niezależne jury, w którego skład weszli przedstawiciele organizatorów targów, instytucji ściśle 
współpracujących z PIPT, które są także partnerami drugiej edycji konkursu Targi 4.0 a także praktycy w dziedzinie projektowania i budowy 
ekspozycji targowych oraz firm zapewniających kompleksową obsługę audio-video wydarzeń targowych i eventów. Oto skład Jury: 

◼ Katarzyna Wełpa – przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej, 
◼ Andrzej Rosiek– dyrektor  Agencji Rozwoju Przemysłu 
◼ Katarzyna Mussur-Serafin – przedstawiciel Targi w Krakowie 
◼ Paweł Nowicki – przedstawiciel firmy SQM Multimedia 
◼ Zenon Żurek – przedstawiciel firmy Partner 
◼ Marek Wiktorowski – przedstawiciel firmy Exactus 

Wszystkim nagrodzonym oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przesłane prace! Dziękujemy również członkom Jury 
za ich pracę! 

I wreszcie mamy oczekiwaną decyzję władz państwowych. Polski rząd, Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. ogłosił właśnie, że  
w Polsce targi ruszą ponownie od 6 czerwca.  

Od  dnia 6 czerwca 2020r. 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 4m2 
powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi. To krok w dobrą stronę, ale na targi w znanej nam formule, 
szczególnie te, dostępne dla szerokiej publiczności i konsumentów, będziemy musieli jeszcze zaczekać. 
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09 czerwca 2020 r.  W dniu 8 czerwca 2020 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podjęła uchwały o przyjęciu do PIPT nowego przedsiębiorcy. 
Serdecznie witamy w naszym gronie Radon sp. z o.o.  z Zielonej Góry. 

                                                              

Firma założona w 2003 roku zajmuje się projektowaniem, budową oraz zarządzaniem eventami biznesowymi z siedzibą w Polsce. Rozwiązania  
i usługi w zakresie projektowania i realizowania projektów wystawienniczych są dostępne w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii  
i innych krajach Europy.    

25 czerwca 2020 r.  Z dniem 25 czerwca 2020 roku Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) objął 
funkcję Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. 

                       

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT dokonało wyborów uzupełniających do Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, najważniejszego organu 
decyzyjnego pomiędzy walnymi zgromadzeniami, w wyniku których do składu Rady PIPT dołączyli Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP oraz Paweł 
Orłowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Rada PIPT na posiedzeniu w tym samym dniu, wybrała jednogłośnie Tomasza 
Kobierskiego na funkcję Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Serdecznie gratulujemy! 

Tomasz Kobierski zasiada w zarządzie Grupy MTP od 2007 roku, wcześniej w roli wiceprezesa a od maja 2020 jako prezes zarządu. Od 2017 roku 
jest członkiem 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 także przewodniczącym Rady 
Nadzorczej spółki Targi Lublin S.A. oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Droma. 
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów menedżerski Advanced Management Program w IESE 
Business School w Barcelonie. Od początku swojej kariery zawodowej, to jest od 1998 roku, jest związany z Grupą MTP. 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2020/06/200x-52-radon-Logo.png
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25 czerwca 2020 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT w dniu 24 czerwca dokonało wyborów uzupełniających do Rady Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego, najważniejszego organu decyzyjnego pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Do składu Rady PIPT oprócz Tomasza Kobierskiego (prezesa 
Grupy MTP) dołączył Paweł Orłowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.  Serdecznie gratulujemy! 

                        

Pan Paweł Orłowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także podyplomowe studium projektów 
europejskich. Pracował jako urzędnik administracji miejskiej w Sopocie, gdzie następnie objął stanowisko wiceprezydenta miasta. Od 2010 r. 
zasiadał w Parlamencie RP. W 2011 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W 2013 r. został 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Od 2019 r. zasiada w zarządzie Międzynarodowych Targów Gdańskich, gdzie 
piastuje funkcję wiceprezesa zarządu. 

25 czerwca 2020 r.  Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w tym Rada, Zarząd PIPT i pracownicy Biura Izby  na Walnym Zgromadzeniu  
w dniu 24 czerwca br.  pożegnali Pana Przemysława Trawę, Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w latach 2015 – 2020, który zakończył 
pracę na stanowisku prezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz prezesa Rady PIPT. 

                              

Zgromadzeni podziękowali Przemysławowi Trawie za pomoc, życzliwość, przychylność oraz wspieranie działalności statutowej Polskiej Izby 
Przemysłu Targowego, na której – jako na ogólnopolskiej izbie gospodarczej i najważniejszej organizacji branży targowej w Polsce – spoczywa 
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wielka odpowiedzialność za ten ważny sektor gospodarki. Międzynarodowe Targi Poznańskie jako współzałożyciel naszej organizacji i jej 
najważniejszy udziałowiec, na przestrzeni 27 lat członkostwa, niezmiennie –  także pod  kierownictwem Pana Przemysława Trawy – rozumiały 
potrzebę współdziałania firm polskiej branży targowej i budowały jej siłę jako wyraziciela i obrońcy interesów biznesowych tych przedsiębiorców 
oraz platformę ich integracji.  

Środowisko targowe zrzeszone w Izbie serdecznie dziękuje Panu Przemysławowi Trawie za wieloletnią współpracę i życzy mu wielu sukcesów  
w życiu osobistym oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności! 

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

 

 

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, 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 PIPT reprezentują przekrój wszystkich graczy rynku targowego. Są to organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowo – 
konferencyjnych w Polsce, firmy oferujące usługi 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 innych usług 
dla branży targów i eventów, tj. firmy z branży reklamy i marketingu, media, firmy gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową.   

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 PIPT: 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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