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KOMUNIKAT  
 

z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
w dniu 22 lutego 2021 r., przerwanego i kontynuowanego w dniu 25 lutego 2021 r.  

w formule hybrydowej  - w siedzibie PIPT, Poznań, ul. Bukowska 12 (budynek WTC Poznań) i za pośrednictwem wideokonferencji  
 

W dniach 22 i 25 lutego 2021 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła drugie w tym roku posiedzenie, w formule 
hybrydowej - w siedzibie PIPT w Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji na platformie ZOOM.  
 
 
Przyjęcie stanowiska Rady PIPT w sprawie propozycji terminu odmrożenia targów, celem przekazania Ministerstwu Rozwoju, Pracy 
i Technologii 
 
Głównym tematem posiedzenia Rady PIPT była dyskusja i przyjęcie stanowiska Rady PIPT w sprawie propozycji terminu odmrożenia 
targów, celem przekazania MRPiT.  W toku dyskusji w gronie członków Rady ujawniły się dwa skrajnie różne stanowiska – jedno, za 
jak najszybszym odmrożeniem targów, a drugie za odmrożeniem od września 2021 r. Zarówno majowy / czerwcowy termin 
odmrożenia, jak i wrześniowy, mają swoje zalety i wady, dlatego decyzja w tej sprawie była bardzo trudna. Właściwy z punktu 
widzenia całej branży targowej termin odmrożenia targów jest kluczowy dla jej dalszego funkcjonowania. Dlatego Rada postanowiła 
zasięgnąć informacji w tej sprawie także od grona Członków Izby.  
 
Posiedzenie Rady przerwano do dnia 25 lutego br. Prezes zarządu Beata Kozyra w konsultacji z prezesem Rady Tomaszem Kobierskim 
przygotowała mini-ankietę, którą wysłano do Członków Izby.  W dniu 25 lutego br. Rada zapoznała się z wynikami ankiety 
przeprowadzonej przez Biuro PIPT w dniach 23-24.02.2021. Na 77 Członków w badaniu wzięło udział 65 firm.  
 
Na pytanie 1: „Czy jest Pan / Pani za odmrożeniem targów w Polsce od maja/czerwca 2021 r.  przy założeniu utrzymania prawa do 
rządowej pomocy sektorowej w postaci Tarczy 6.0 i Tarczy PRF 2.0. oraz kolejnych Tarcz?” - 33 osoby wskazały odpowiedź TAK.  
 
Na pytanie 2: „Czy jest Pan / Pani za odmrożeniem targów w Polsce od września 2021 r.?” - 27 osób wskazał odpowiedź TAK, a 2 
osoby nie głosowały na żadną z proponowanych dat.  
 
3 osoby w przypadku obu pytań wskazało odpowiedź NIE. 
 
Badania pokazały, jak bardzo zróżnicowane są opinie Członków Izby i że nie ma w obecnej sytuacji jednego optymalnego rozwiązania  
 
Rada uwzględniając opinie Członków Izby zaproponowała przyjęcie następującego stanowiska PIPT w kwestii terminów odmrażania 
targów: 
 
1. Nie wskazujemy konkretnych miesięcy odmrożenia targów. 
2. Podkreślamy, że zależy nam na możliwie szybkim, realnym terminie odmrożenia targów, kiedy tylko sytuacja związana z 

pandemią będzie na to pozwalać. 
3. Możemy się posłużyć przykładami z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, gdzie pierwsze etapy odmrożenia gospodarki, w 

tym branży targowej są już wstępnie określne i ogłoszone.  
4. Sugerujemy, aby w pierwszej kolejności, w miarę możliwości jak najszybciej, mogły zostać odmrożone targi medyczne oraz 

targi odbywające się na zewnętrz. 
5. Przypominamy, że wytyczne dla organizatorów targów, opracowane w kwietniu 2020 r. wspólnie  przez PIPT z MRPiT zostały 

zaktualizowane przez Izbę i przekazane do MRPiT w lutym 2021 r. 
6. Apelujemy do rządu o przedstawianie planu i/lub warunków odmrażania gospodarki, w tym targów. Aby efektywnie wrócić na 

rynek po ogłoszeniu odmrożenia targów, firmy targowe potrzebują 2-3 miesiący, zatem informacja o terminie odmrożenia 
branży powinna być upubliczniona z odpowiednim wyprzedzeniem. 

7. Podkreślamy, iż branża targowa jest w pełnej gotowości do organizowania bezpiecznych, spełniających restrykcje i wytyczne 
sanitarne imprez targowych i czeka jedynie na zielone światło od rządu. 
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8. Przypominamy, iż branża została szczególnie ciężko dotknięta pandemią COVID-19 oraz sektorowymi obostrzeniami 
przyjętymi przez rząd. W tym czasie ponad 80%-90% wszystkich międzynarodowych i krajowych targów zaplanowanych na 
2020 rok zostało odwołanych lub przełożonych.  

9. Przypominamy, że targi są lokomotywą gospodarki, dźwignią, która może odbudować popyt na polskie produkty w Polsce, 
Europie, jak i na rynku światowym. 

10. Apelujemy o dalszą pomoc w postaci Tarczy rządowej oraz Tarczy PFR dla branży targowej w okresie dalszego zamrożenia, 
jednak w oparciu o spadek przychodów rok do roku (np. min. 70-80%) i przychód pochodzący w min.70% z branży targowej 
zamiast kryterium PKD.  

11. Apelujemy o to, aby odmrożenie targów nie wykluczało możliwości otrzymania przez firmy branży targowej wsparcia z Tarczy 
rządowej oraz Tarczy PFR o ile przychody w kolejnych miesiącach odmrożenia targów w 2021 r. będą niższe niż 50% lub więcej 
w porównaniu z tymi sami miesiącami roku 2019. 

12. Wskazujemy tu przykład Niemiec, gdzie firmy branży targowej otrzymały pomoc rządową dedykowaną tylko dla tej branży w 
postaci rekompensat o łącznej wysokości około 642 mln EUR, a kryterium przyznawania subwencji było oparte właśnie o 
wysokość spadku przychodów firm, które działają w branży targowej. I sugerujemy, że takie rozwiązanie byłoby dobre dla firm 
targowych w Polsce. 

Prezes Tomasz Kobierski zadeklarował, że taki przekaz przedstawi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej i poprosił, aby to stanowisko Izby 
było także przedstawiane przy każdej innej okazji. Na bazie stanowiska Rady PIPT opracowana zostanie informacja  na potrzeby 
komunikacji zewnętrznej, a także ustalenia zostaną przekazane w kolejnym piśmie PIPT do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i 
Technologii.   
 
Prezes Rady Tomasz Kobierski podziękował członkom Rady za koncyliacyjną postawę i podkreślił, że wypracowane stanowisko ma 
duże  znaczenie dla jednoczenia się Członków Izby.  Informacja zostanie przekazana wszystkim Członkom Izby.  
 
 
Przygotowania do organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT 
 
Rada wstępnie ustaliła termin najbliższego walnego zgromadzenia PIPT –  planowane jest ono na 21 kwietnia 2021 r.   
Ustalono, że pierwsze w tym roku walne zgromadzenie Izby będzie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.  
 
Po raz pierwszy w historii PIPT, dzięki nowym możliwościom jakie daje znowelizowany Statut PIPT, NWZ odbędzie się w formie 
hybrydowej – w siedzibie Izby w World Trade Center Poznań, z możliwością uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji 
na odległość. Takie rozwiązanie jest wskazane z uwagi na  panująca epidemię COVID-19 i obostrzenia z nią związane.  
 
Przedmiotem obrad NWZ będzie kilka spraw niecierpiących zwłoki, w tym: uchwalenie zmian Statutu PIPT wypracowanych przez 
Komisję ds. zmiana Statutu i  wybory uzupełniające do Rady i Komisji Rewizyjnej.  
 
Uchwała Rady w przedmiocie akceptacji propozycji Zarządu PIPT odnośnie organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT 
w dniu 21 kwietnia br. oraz porządku obrad tego NWZ zostanie podjęta na posiedzeniu Rady PIPT w dniu 22 marca br.  
 
Obecnie Zarząd i Biuro Izby przygotowują się do organizacji próbnego e-NWZ, które zaplanowano na 29 marca br. Weryfikowane są 
nowe wymogi organizacyjne, prawne i techniczne organizacji e-NWZ.  
 
Doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT najprawdopodobniej odbędzie się w połowie czerwca 2021 r.  
 
 
Poznań, 03 marca 2021 r. 


