1.

Izba od dnia 14.02.2020 r. informuje na bieżąco o wszystkich swoich działaniach w ramach wspierania
branży targowej oraz wszystkich istotnych dla branży wydarzeniach oraz informacjach w komunikatach
PIPT na stronie www.polfair.pl:

2.

Izba przeprowadziła badania ankietowe i analizy, które były systematycznie przekazywane do rządu. m.in.:
a.

„Koronawirus a straty w polskiej branży targowej” – marzec 2020 r.

b.

„Koronawirus a straty w polskiej branży targowej 2 miesiące po” – maj 2020 r.

c.

„Polski rynek targowy 2020 i konsekwencje koronawirusa” – rezultat badań ankietowych przygotowanych i
przeprowadzonych wspólnie przez US w Poznaniu, Grupę MTP oraz PIPT – wrzesień 2020 r.

3.

d.

„Polska branża targowa 2020 – konsekwencje pandemii koronawirusa” – wrzesień 2020 r.

e.

„Wykorzystanie Tarcz rządowych oraz tarczy PFR przez Członków PIPT” – wrzesień 2020 r.

Od marca do listopada 2020 r. Izba wysłała do przedstawicieli rządu oraz do innych wiele próśb
i apeli o wsparcie wraz z propozycjami doraźnych oraz długofalowych rozwiązań, m.in.:
a.

Apel do Ministra Rozwoju RP 05.03.2020 r.

b.

Apel do Ministra Finansów 05.03.2020 r.

c.

Apel do Prezesa ZUS 05.03.2020 r.

d.

Apel do Rzecznika MSP 05.03.2020 r.
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e.

List do Minister J. Emilewicz_08.03.2020 r.

f.

Apel do Premiera RP 03.40.2020 r.

g.

List do Premier J. Emilewicz 20.04.2020 r. + Postulaty PIPT

h.

List do Premier J. Emilewicz_16.06.2020 r. + Katalog działań wspierających polską branżę targową_15.06.2020 r.

i.

Prośba do Prezes ZUS G. Uścińskiej_20.08.2020 r.

j.

Pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 10.09.2020 r.

k.

Apel PIPT do Premiera M. Morawieckiego_01.10.2020 r. + POSTULATY PIPT

l.

Apel PIPT do Premiera J.Gowina_12.10.2020 + POSTULATY PIPT.

m. Pismo do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej T.Kościńskiego 12.10.2020 r.
n.

4.

Apel do Premiera M. Morawieckiego_PIPT_27.10.2020 r.

Członkowie Rady PIPT oraz zarząd PIPT odbyli szereg rozmów z Panem Premierem Gowinem, Panią Premier
Emilewicz oraz ministrami z Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, a także z Rzecznikiem MŚP,
senatorami i posłami m.in.:
a.

Spotkanie z Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz 08.03.2020 r.

b.

Wideokonferencja z Ministrem Gur Mostowym 01.04.2020 r.

c.

Wideokonferencja z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców z udziałem Rzecznika Adama Abramowicza
20.03.2020 r.

d.

Wideokonferencja z Rzecznikiem MŚP 20.03.2020 r.

e.

Wideokonferencja z Rzecznikiem MŚP 24.03.2020 r.

f.

Wideokonferencja z Prezesem Polskiego Fundusz Rozwoju Pawłem Borysem 14.04.2020

g.

Wideokonferencja z Ministerstwem Rozwoju 30.04.2020 r.

h.

Wideokonferencja z Prezesem Polskiego Fundusz Rozwoju Pawłem Borysem 11.05.2020

i.

Wideokonferencja z Premier Jadwigą Emilewicz i Minister Olgą Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju 18.05.2020

j.

Spotkanie z Premier J. Emilewicz 02.07.2020 r.

k.

Wideo spotkanie z Minister Olgą Semeniuk 18.08.2020 r.

l.

Spotkanie z Premierem Jarosławem Gowinem 26.10.2020 r.

m. Telekonferencja Konfederacja Lewiatan w temacie COVID-19 – postulaty branż 16.10.2020 r.
n.

Spotkanie z Premierem Jarosławem Gowinem w dniu 29.10.2020 r.

o.

Kolejne spotkanie PIPT z Premierem Gowinem 30.10.2020 r.

p.

Spotkanie z Marszałek Małgorzatą Kidawą – Błońską 03.11.2020 r.

q.

Spotkanie z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem 04.11.2020 r.

r.

Spotkanie z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem 25.11.2020 r

5.

W maju 2020 r. Polska Izba Przemysłu Targowego została konsultantem Ministerstwa Rozwoju przy
tworzeniu procederu bezpieczeństwa na targach.

6.

Izba kilkukrotnie wysyłała swoje prośby o wsparcie dla branży targowej do ponad 400 posłów
i 100 senatorów. Z wieloma z posłów i senatorów odbyły się również spotkania.

7.

Izba na bieżąco konsultowała z Członkami Izby projekty zmian w ustawie „covidowej” i przekazywała uwagi
ustawodawcy.

8.

Przy współpracy z kancelarią prawną PIPT oraz prawnikami Członków Izby Izba przygotowywała i dzieliła
się z Członkami interpretacją zapisów kolejnych jej nowelizacji.

9.

Izba obniżyła składki Członkowskie za II, III i IV kwartał 2020 r.

10. Izba zorganizowała szereg webinarów i wideokonferencji, m.in. na temat koronawirusa, aspektów
prawnych działania w czasie pandemii, czy dotyczących wdrażania Wytycznych dla organizatorów targów
zarówno dla Członków PIPT, jak i osób spoza Izby m.in.:
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a.

Wideokonferencja z Konfederacją Lewiatan Tarcza Antykryzysowa 03.04.2020 – do obejrzenia na FB PIPT

b.

Webinarium z Tugether 26.05.2020 - do obejrzenia na FB PIPT

c.

Wideokonferencja Organizatorów targów i obiektów targowych 07.04.2020 r.

d.

Wideokonferencja Firm budujących i projektujących stoiska targowe 07.04.2020 r.

e.

Wideokonferencja Sekcji Spedycji i transportu targowego 08.04.2020 r.

f.

Wideokonferencja organizatorów tragów 15.04.2020 r.

g.

Wideokonferencja Zespołu ds. odmrażania targów 21.04.2020 r.

h.

Wideokonferencja Zespołu ds. odmrażania targów 28.04.2020 r.

i.

Wideokonferencja z wirusologiem dr. Pawłem Grzesiowskim 29.04.2020 r.

j.

Wideokonferencja: Akcja „Bezpieczne targi”, 21.04.2020 r.

k.

Wideokonferencja “Życie i praca w czasach koronawirusa” – do obejrzenia na FB PIPT

l.

Webinarium z Tugether 24.05.2020 - do obejrzenia na FB PIPT

m. Webinarium z Tugether 07.06.2020 - do obejrzenia na FB PIPT
n.

Webinarium z kancelaria prawną „Rozliczenia i zmiany umów w branży targowej w związku z COVID – 19” 12.05.2020 – do
obejrzenia na FB PIPT

o.

Wideospotkanie Sekcji Organizatorów Targów i Dostawców Usług Targowych za Granicą 05.05.2020 r.

p.

Wideospotkanie sekcji organizatorów targów i dostawców usług targowych za granicą 20.05.2020 r.

q.

Wideokonferencja PIPT – Odmrażanie branży targowej, 10.06.2020 – do obejrzenia na FBPIPT

r.

Wideokonferencja PIPT – Najnowsze technologie w służbie targów 01.07.2020 – do obejrzenia na FB PIPT

s.

Organizacja i prowadzenie sesji Polskiej Izby Przemysłu Targowego podczas Meetings Week Poland 2020 r. online
16.09.2020.r.

t.

Spotkanie informacyjne online Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego 27.10.2020

u.

Webinar z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. „ 20.11.2020 - do obejrzenia na FBPIPT.

11. Izba była Członkiem założycielem Sztabu Kryzysowego Branży turystycznej, MICE i targowej, w którym
aktywnie działała.
12. Dzięki działaniom lobbingowym Izby w dniu 06.06.2020 targi zostały odmrożone.
13. Izba powołała Zespół ds. Odmrażania Targów, który opracował Wytyczne dla organizatorów targów oraz
etapy ich odmrażania i które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju. Zespół opracował również
Wytyczne dla wystawców oraz Wzór Ankiety epidemiologicznej
14. W celu przywrócenia popytu na targi, który zamarł w czasie pandemii Izba powołała Zespół ds. Promocji
Targów, który opracował kampanię informacyjno-promocyjną Targi B2B – Back to Business.
15. W celu przywrócenia popytu na targi Izba była wraz z Grupa MTP współorganizatorem wydarzenia Targi
Dają Więcej dla Poznania.
16. W celu ujednolicenia PKD dla branży targowej i ułatwienia pozyskania ewentualnej pomocy sektorowej
Izba wysłała do prezesa GUS prośbę o rozbudowanie PKD 82.30.Z o inne usługi na rzecz branży targowej
– pismo do GUS oraz propozycja rozbudowania PKD – sprawa jest aktualnie procedowana
17. Izba powołała Zespół PIPT ds. ujednolicenia PKD dla branży targowej, który rozpoczął współpracę
z Głównym Urzędem Statystycznym
18. Izba jest członkiem-założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, które kontynuuje działania
lobbingowe i interwencyjne w rządzie (podpisanie deklaracji).
19. Biuro PIPT stworzyło dokument do wykorzystania dla Członków Izby: Dobre praktyki w czasach
koronawirusa
20. Izba wraz z Członkami od marca 2020 prowadzi Akcję medialną z Newserią, której celem jest informowanie
społeczeństwa oraz osób decyzyjnych o sytuacji branży targowej, jej postulatach oraz konsekwencjach
braku pomocy. Do dnia 30.11.2020 komentarze PIPT oraz jej Członków ukazały się w ponad 140 artykułach
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prasowych m.in. w Forbsie, Rzeczypospolitej, czy Gazecie Wyborczej, a także w wywiadach TVN24, Polsat
New, czy w Polskim Radiu i radiu ZET.
21. Izba zorganizowała wśród Członków oraz na Social media Akcję TARGI_nie_rezygnuj ; (1) Facebook
22. Izba aby pokazać, że targi są bezpieczne i zachęcić wystawców do udziału w targach uruchomiła nowy
programem certyfikacji Znak: Polskiej Izby Przemysłu Targowego „BEZPIECZNE TARGI”, skierowany do
organizatorów targów, który ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków organizowanych imprez
targowych oraz udostepnienie interesariuszom targów: wystawcom i zwiedzającym informacji na temat
dostosowania warunków organizacji imprez targowych do Wytycznych GIS przez organizatorów targów
oraz ośrodki targowe.
23. Izba na bieżąco informowała o możliwych funduszach wsparcia dla przedsiębiorstw poszkodowanych przez
COVID-19 zarówno w bieżących komunikatach, jak i w Strefie Członkowskiej.
24. PIPT popiera i wspierał akcje oddolnego Komitetu Obrony Targów członków PIPT, m.in.:
a.

Akcja “List do Posła”

b.

Akcję PIPT - Podpisz deklarację Uratujmy targi

c.

Protest Komitetu Obrony Branży Targowej

d.

Akcja KOBT Uratujmy Targi!

e.

Akcja PIPT - Podziękowania Członkom za udział w akcji Komitetu Obrony Branży Targowej #UratujmyTargi
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