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Szanowny Pan Mateusz Morawiecki  

Prezes Rady Ministrów 

 
Szanowny Panie Premierze, 

 
Wkrótce minie półtora roku od ogłoszenia pandemii COVID-19. Kolejne fale zwiększonej zachorowalności powodowały 

zaostrzenie restrykcji lub wręcz zamrożenie wielu sektorów polskiej gospodarki. Kolejne lockdawny, pomimo pomocy rządowej, 
doprowadziły część z tych sektorów na skraj bankructwa w tym branżę targową, a krajowy budżet na skraj wyczerpania.  

Spodziewane w najbliższym czasie ewentualne fale koronawirusa oraz wizja czwartego lockdownu czy nawet 
utrzymanie obowiązujących obostrzeń jest absolutnie nie do udźwignięcia zarówno przez przedsiębiorców branż, 
które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii, jak i dla rządu i krajowego budżetu.  

Pandemia nie ustępuje. Chyba wszyscy jesteśmy już świadomi, że z jej konsekwencjami będziemy się borykać jeszcze przez 
dłuższy czas (jeśli już nie zawsze, podobnie jak z grypą), zatem czas nauczyć się żyć z koronawirusem. Zarówno przedsiębiorcy, 
jak i rząd powinni wspólnie zaakceptować i przyjąć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania 
społeczeństwa w już nie nowych, bo trwających od półtora roku realiach.  

 
W związku z powyższym apelujemy o: 
◼ wspólne z przedsiębiorcami, zwłaszcza branż najbardziej poszkodowanych przez restrykcje związane  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, opracowanie jasnych zasady funkcjonowania, które sprawdzą się  
w każdym ze scenariuszy pandemii, a które pozwolą uniknąć kolejnych ograniczeń działalności przy 
zachowaniu stosownego poziom bezpieczeństwa zdrowia publicznego,  

◼ wyłączenie z limitów funkcjonowania uwzględnionych w unijnym paszporcie covidowym: osób 
zaszczepionych przeciw COVID-19, ozdrowieńców oraz osób z aktualnym testem w kierunku COVID-19. 

 
Zgodnie z opinią ekspertów jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie zakażenia wirusem oraz na minimalizację jego 

rozprzestrzenianie się jest szczepienie. Jesteśmy jednak świadomi, że stosunkowo niewielka część społeczeństwa została 
zaszczepiona. Nie powinno być jednak zgodny na to, że branże najbardziej narażone na konsekwencje pandemii oraz 
rząd będą zakładnikami osób niezaszczepionych. Zależy nam, aby poziom zaszczepienia wzrósł do poziomu 
zapewniającego bezpieczne funkcjonalnie przedsiębiorstw, zwłaszcza z branż najbardziej poszkodowanych przez pandemię.  

 
Dlatego apelujemy również o wspólną z organizacjami reprezentującymi ww. przedsiębiorstwa pracę nad 

stworzeniem: 
◼ programu promocji szczepień wspieranych przez rząd (propozycja dotycząca promocji szczepień przez branżą 

targową w Załączniku) 
◼ programu dofinansowania testów dla niezaszczepionych (z uwzględnieniem stosownych limitów np.  

2 testy/os./mc na miesiąc). 
 
 

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jak i sama Izba od wielu tygodniu propagując potrzebę zaszczepienia wśród 
swoich pracowników oraz klientów deklarują aktywny udział w pracach wspierających program szczepień. 
 
 
Do wiadomości:  
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

Adam Niedzielski, Minister Zdrowia 

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia   

Andrzej Gut – Mostowy, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  

Rafał Szlachta, Prezes Polskiej Organizacji Turystyki 

Dawid Lasek, Przewodniczący Rady Ekspertów ds. Turystyki 

Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej 

Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
   Z wyrazami szacunku 
 

Dr Beata Kozyra 
Prezes zarządu 

Polska Izba Przemysłu Targowego 

 
 

 

 


