
 

 

 

        Kielce, dnia 12.10. 2020 roku.  

 

Szanowny Pan.  

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów  

 

Szanowny Panie Premierze,  

 

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów Targów prosimy  

o ustanowienie pomocy sektorowej dla firm aktywnych na polskim rynku targowym. 

Wsparcie tych firm na poziomie 452 mln PLN (czyli połowy środków przeznaczonych na 

tzw. bon turystyczny) pozwoli na utrzymanie ponad pół miliona miejsc pracy i zrealizowanie 

kampanii Rozwijamy polską gospodarkę. 

Polski rynek targowy to 604 wydarzenia z udziałem 47.674 firm z czego 11.210 to 

wystawcy zagraniczni. Wartość tego rynku to blisko 5 mld PLN (dla porównania wartość 

rynku książki jest szacowana na 2,5 mld PLN, a rynku wina 2,7 mld PLN). Liczba osób 

pracujących przed pandemią bezpośrednio i pośrednio na rzecz targów to 97 tysięcy osób. 

Firmy targowe generują ponad pół miliona miejsc pracy - na potrzeby targów pracują między 

innymi projektanci, graficy, stolarze, specjaliści audio-video, specjaliści IT, ogrodnicy, 

pracownicy ochrony, technicy i personel sprzątający, tłumacze, radcy prawni, specjaliści 

marketingu i PR. Można więc powiedzieć, że na rzecz targów co miesiąc pracuje duże polskie 

miasto. Polskie firmy projektujące i realizujące stoiska są  znaczącym eksporterem tych usług. 

Wartość eksportu w roku 2019 wyniosła 29 mln 302 tysiące EURO. Na rynku krajowym 

zrealizowano usługi wykonania stoisk na poziomie 124 mln PLN. Firmy te są szanowane na 

świecie i stanowią znakomitą wizytówkę Polski. Wartość usług na rynku okołotargowym 

(catering, opłaty za hotele, dojazdy, usługi TAXI i komunikacja miejska itp.) w roku 2019 

wyniosła 747 mln 986 tys., a wpływy  do ZUS z rynku targowego i okołotargowego w roku 

2019 wyniosły 563 mln 114 tysięcy złotych (co pozwala wypłacić ponad 16 tysięcy rocznych 

świadczeń emerytalnych). Corocznie targi odwiedzało 3 mln 151 tysięcy osób, które w 

polskich miastach zostawiały 2 mld 835 mln złotych. Przemysł targowy stanowił około 14 % 

wartości polskiego rynku turystycznego.  

 



 

 

 

Te mierzalne dane finansowe obrazują wartość branży, która stoi przed widmem 

bankructwa - tendencje epidemiologiczne w całej Europie, w tym w Polsce, powodują 

odwoływanie wydarzeń targowych oraz kongresowych w okresie od września do grudnia 

2020 roku, a w najlepszym wypadku powodują ich zmniejszenie do 30%, czyli powrót do 

stanu z początku lat 90. ubiegłego wieku. Nieprzewidywalną w skali rezygnację firm  

z udziału w targach, a także lęk zwiedzających przed ich odwiedzeniem spowodowały obawy 

przed zakażeniem oraz słabnąca kondycja firm, będąca skutkiem pandemii COVID 19.  

Jesteśmy zaniepokojeni zagrożeniem przejęcia polskich targów przez zagraniczne 

podmioty gospodarcze. Już dziś z badań Polskiej Izby Przemysłu Targowego wynika, że co 

czwarta firma rozważa zwolnienia co najmniej połowy pracowników, a bez pomocy Rządu 

zbankrutuje lub ulegnie zamknięciu ponad 60% przedsiębiorstw. Z badań GUS  wynika, że  

w 80% firm branży targowej, obroty spadły co najmniej o połowę, w tym w połowie 

przypadków nawet o 90%. Zapaść branży targowej będzie miała wpływ na recesje ważnych 

segmentów rynku w tym hotelowego, lotniczego, transportowego, gastronomii, rynku 

konferencyjnego i całego obszaru marketingu. 

Jako branża, która od zawsze jest kołem zamachowym gospodarki, jesteśmy gotowi 

do intensywnego wysiłku na rzecz promocji polskiej gospodarki. Potrzebne jest nam wsparcie 

w formie dotacji na rzecz zachowania płynności finansowej, a nie kolejne pożyczki. 

Dotychczasowa pomoc rządowa w ramach tarcz pomogła przetrwać polskim firmom pierwsze 

trudne miesiące. Wiemy już dzisiaj, że dla wielu z nich jest  to wsparcie absolutnie 

niewystarczające, aby przetrwać kolejne miesiące.  

Chcemy służyć Polsce, prosimy o życzliwe rozpatrzenie naszej prośby.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

   dr Andrzej Mochoń        Grażyna Grabowska 

  Prezes Zarządu OSOT              Komisja Rewizyjna OSOT 

Prezes Zarządu Targi Kielce                  Prezes Zarządu Targi w Krakowie  

 



 

 

 

do wiadomości: 

Pan Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii  


