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1. BIEŻĄCE INFORMACJE 

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 wiadomościach w komunikatach 
PIPT na stronie www.polfair.pl: 

 

 

2. SUKCESY IZBY 

a) Dzięki działaniom lobbingowym Izby w dniu 06.06.2020 targi zostały odmrożone. 

b) Zespół ds. Odmrażania Targów PIPT, opracował Wytyczne dla organizatorów targów oraz etapy ich odmrażania, 

które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju. 

c) W Tarczy rządowej 6.0. oraz w tarczy PFR 2.0. został uwzględniony kod PKD 82.30.Z. - organizatorzy targów 

d) Dzięki wielomiesięcznym działaniom lobbingowym Izby oraz zaangażowaniu Członków, w tym Komitetu Obrony 

Branży targowej Izby kod PKD 73.11 Z (budowa stoisk targowych), dzięki uchwale Rady Ministrów, został 

uwzględniony w Tarczy 2.0 Polskiego Fundusz Rozwoju. 

e) Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej  Targi B2B – Back to Business. 

 

3. BADANIA I ANALIZY.  

Izba przeprowadziła badania ankietowe i analizy odnoszące się do sytuacji firm w czasie pandemii  
i zamrożenia branży targowej, które były systematycznie przekazywane do rządu. m.in.: 

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

http://www.polfair.pl/
file:///C:/Users/Beata%20Kozyra/Downloads/Targi%20w%20Polsce%20odmrożone!%2029%20maja%202020%20r.%20ukazało%20się%20Rozporządzenie%20Rady%20Ministrów!
https://polfair.pl/zespol-pipt-ds-odmrazania-targow-gratulujemy/
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Ankieta_Koronawirus_PIPT2020-2.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Za%C5%82acznik-2_Ankieta_Koronawirus_2-m-ce-po_PIPT2020_17.04.2020.pdf
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o „Polski rynek targowy 2020 i konsekwencje koronawirusa” – wrzesień 2020 r.  
o „Polska branża targowa 2020 – konsekwencje pandemii koronawirusa” – wrzesień 2020 r. 
o „Wykorzystanie Tarcz rządowych oraz tarczy PFR przez Członków PIPT” – wrzesień 2020 r. 
o „Wykorzystanie tarcz PFR 1.0 oraz 2.0” – styczeń 2021 r. 

 

4. APELE PIPT 

a) Od marca do listopada 2020 r. Izba wysłała do przedstawicieli rządu kilkadziesiąt oraz organizacji rządowych  

i związków pracodawców pism i apeli o wsparcie branży targowej wraz z propozycjami doraźnych oraz 

długofalowych rozwiązań, m.in.: 

o Apel do Ministra Rozwoju RP 05.03.2020 r.  

o Apel do Ministra Finansów 05.03.2020 r. 

o Apel do Prezesa ZUS 05.03.2020 r.  

o Apel do Rzecznika MSP 05.03.2020 r. 

o List do Minister J. Emilewicz_08.03.2020 r. 

o Apel do Premiera RP 03.40.2020 r.  

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

o List do Premier J. Emilewicz_16.06.2020 r. + Katalog działań wspierających polską branżę targową_- 15.06.2020 r. 

o Prośba do Prezes ZUS G. Uścińskiej_- 20.08.2020 r. 

o Pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - 10.09.2020 r. 

o Apel PIPT do Premiera M. Morawieckiego_- 01.10.2020 r. + POSTULATY PIPT 

o Apel PIPT do Premiera J.Gowina_- 12.10.2020 + POSTULATY PIPT. 

o Pismo do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej T.Kościńskiego - 12.10.2020 r. 

o Apel do Premiera M. Morawieckiego_PIPT - 27.10.2020 r.  

o Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP - 11.12.2020 r. 

o Pana Mateusza Morawieckiego, Premiera RP - 11.12.2020 r. 

o Pana Jarosława Gowina, Wicepremiera RP -11.12.2020 r. 

o Pana Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - 11.12.2020 r  

o Pana Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców -11.12.2020 r. 

o Pana Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – 11.12.2020 r. 

o Pana Macieja Wituckiego, Prezydenta Konfederacji Lewiatan – 11.12.2020 r. 

o Pana Krzysztofa Kajdy, Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan – 11.12.2020 r. 

b) 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.  

 

5. SPOTKANIA Z RZĄDEM 

a) 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.: 

o Spotkanie z Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz  - 08.03.2020 r.  

o Wideokonferencja z Ministrem Gur Mostowym - 01.04.2020 r.  

o Wideokonferencja z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z udziałem Rzecznika Adama Abramowicza - 20.03.2020 r. 

o Wideokonferencja z Rzecznikiem MŚP  - 20.03.2020 r.  

o Wideokonferencja z Rzecznikiem MŚP - 24.03.2020 r.  

o Wideokonferencja z Prezesem Polskiego Fundusz Rozwoju Pawłem Borysem - 14.04.2020 

o Wideokonferencja z Ministerstwem Rozwoju - 30.04.2020 r.  

o Wideokonferencja z Prezesem Polskiego Fundusz Rozwoju Pawłem Borysem - 11.05.2020 

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

o Spotkanie z Premier J. Emilewicz  - 02.07.2020 r.  

o Wideo spotkanie z Minister Olgą Semeniuk  - 18.08.2020 r. 

o Spotkanie z Premierem Jarosławem Gowinem  - 26.10.2020 r. 

o Spotkanie z Premierem Jarosławem Gowinem w dniu - 29.10.2020 r. 

o Spotkanie PIPT z Premierem Gowinem - 30.10.2020 r. 

o Spotkanie z Marszałek Małgorzatą Kidawą – Błońską - 03.11.2020 r. 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport_Badanie-rynku-targowego_2020_PIPT_GUS_Pozna%C5%84.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/0_POLSKA-BRANŻA-TARGOWA-2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wykorzystanie-Tarcz-przez-Cz%C5%82onk%C3%B3w-PIPT.pdf
Wyniki%20badania%20ankietowego%20dotyczącego%20wykorzystania%20Tarcz%20PFR
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Ministra-Rozowju-RP.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Ministra-Finansów.-docx.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Prezesa-ZUS.-docx.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-RZecznika-MSP.-docx.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/List-do-Minister-Emilewicz_08.03.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Premiera-RP-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/List-do-Wicepremier-Emilewicz_20.04.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-1_Postulaty-Polskiej-Izby-Przemysłu-Targowego-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/List-do-Premier-J.-Emilewicz_15.06.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-działań-wspierających-polską-branżę-targową_15.06.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Prośba-do-Prezes-ZUS-G.-Uścińskiej_20.08.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pismo-do-Ministerstwa-Funduszyi-i-Polityki-Regionalnej.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-PIPT-do-Premiera-M.-Morawieckiego_01.10.2020-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Postulaty-PIPT_01.10.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-PIPT-do-Premiera-J.Gowina_12.10.2020-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Postulaty-PIPT_01.10.2020-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pismo-do-Ministerstwa-Funduszyi-i-Polityki-Regionalnej_T.Kościński.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Premiera-M.-Morawieckiego_PIPT_27.10.2020-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Prezydenta-A.Dudy_PIPT_PKD_11.12.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Premiera-M.-Morawieckiego_PIPT_PKD_11.12.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Wicepremiera-J.-Gowina_PIPT_PKD_11.12.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Ministra-T.-Kościńskiego_PIPT_PKD_11.12.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Rzecznika-MSP_A.Abramowicza_PIPT_PKD_11.12.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Prezesa-KIG_A.Arendarskiego_PIPT_PKD_11.12.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Lewiatan_M.Witucki_PIPT_PKD_11.12.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Lewiatan_K.Kajda_PIPT_PKD_11.12.2020.pdf
https://polfair.pl/spotkanie-z-minister-rozwoju-jadwiga-emilewicz/
https://www.facebook.com/MRPiTGOVPL/videos/210045636924051
https://polfair.pl/aktualnosci/page/11/
https://polfair.pl/wideokonferencja-z-rada-przedsiebiorcow-przy-rzeczniku-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-z-udzialem-rzecznika-adama-abramowicza/
https://polfair.pl/wideokonferencja-pipt-z-rzecznikiem-msp/
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/128412448782606/
file:///C:/Users/Beata%20Kozyra/Downloads/konferencja%20z%20Ministerstwem%20Rozwoju
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/pcb.138969154393602/138956704394847/
https://polfair.pl/wideokonferencja-z-ministerstwem-rozwoju/
https://polfair.pl/podsumowanie-spotkania-z-premier-jadwiga-emilewicz/
https://polfair.pl/wideo-spotkanie-z-minister-olga-semeniuk/
https://polfair.pl/spotkanie-z-premierem-jaroslawem-gowinem/
https://polfair.pl/spotkanie-z-premierem-jaroslawem-gowinem-w-dniu-29-10-2020/
https://polfair.pl/kolejne-spotkanie-pipt-z-premierem-gowinem/
https://polfair.pl/kolejne-spotkanie-pipt-z-premierem-gowinem/
https://polfair.pl/spotkanie-z-marszalek-malgorzata-kidawa-blonska-03-11-2020/
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o Spotkanie z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem  - 04.11.2020 r. 

o Spotkanie  z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem -  25.11.2020 r 

o Spotkanie z Premierem Jarosławem Gowinem i Minister Olgą Semeniuk w dniu - 02.12.2020. 

o Spotkanie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu - 16.12.2020 

o Spotkanie z wiceprezesem PFR Bartoszem Marczukiem - 13.01.2021 

o Spotkanie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu - 14.01.2021 

o Spotkanie z Władysław Kosiniakiem Kamyszem, prezesem PSL - 22.01.2021 r. 

b) W maju 2020 r. Polska Izba Przemysłu Targowego została konsultantem Ministerstwa Rozwoju przy 
tworzeniu procederu bezpieczeństwa na targach oraz wytycznych dla organizatorów targów. 

 

6. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

Dzięki wsparciu Członków Izby i współpracy z mediami od 14 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. ukazało 
się w różnych mediach: prasa, radio i telewizja 177 wypowiedzi Członków Rady PIPT, zarządu PIPT, 
Członków Komitetu Obrony Branży Targowej oraz Członków Izby  

 

7. WEBINARIA I WIDEOKONFERENCJE 

a) 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.: 

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

o Webinarium z Tugether 26.05.2020  -  do obejrzenia na FB PIPT 

o Wideokonferencja Organizatorów targów i obiektów targowych 07.04.2020 r. 

o Wideokonferencja Firm budujących i projektujących stoiska targowe 07.04.2020 r. 

o Wideokonferencja Sekcji Spedycji i transportu targowego  08.04.2020 r. 

o Wideokonferencja organizatorów tragów 15.04.2020 r.  

o Wideokonferencja Zespołu ds. odmrażania targów 21.04.2020 r.  

o Wideokonferencja Zespołu ds. odmrażania targów 28.04.2020 r.  

o Wideokonferencja z wirusologiem dr. Pawłem Grzesiowskim 29.04.2020 r.  

o Wideokonferencja: Akcja „Bezpieczne targi”, 21.04.2020 r.  

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

o Webinarium z Tugether 24.05.2020  -  do obejrzenia na FB PIPT 

o Webinarium z Tugether 07.06.2020  -  do obejrzenia na FB PIPT 

o 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. 

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

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

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

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

16.09.2020.r.  

o Spotkanie informacyjne online Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego 27.10.2020 

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

 

8. ZESPOŁY PIPT 

a) Izba powołała następujące zespoły w celu rozwiązywania bieżących problemów związanych z konsekwencjami 

pandemii koronawirusa: 

o Zespół ds. bezpieczeństwa targów 
o Zespół ds. odmrażania targów 
o Zespół ds. pomocy sektorowej 
o Zespół ds. promocji targów 
o Zespół prawny 
o Zespół ds. ujednolicenia PKD 

https://polfair.pl/spotkanie-z-prezesem-psl-wladyslawem-kosiniakiem-kamyszem-04-11-2020/
https://polfair.pl/spotkanie-z-prezesem-psl-wladyslawem-kosiniakiem-kamyszem/
https://polfair.pl/spotkanie-z-premierem-jaroslawem-gowinem-i-minister-olga-semeniuk-w-dniu-02-12-2020/
https://polfair.pl/spotkanie-z-ministerstwem-rozwoju-pracy-i-technologii-w-dniu-16-12-2020/
https://polfair.pl/spotkanie-z-wiceprezesem-pfr-bartoszem-marczukiem-13-01-2021/
https://polfair.pl/spotkanie-z-ministerstwem-rozwoju-pracy-i-technologii-w-dniu-14-01-2020/
https://polfair.pl/spotkanie-z-wladyslaw-kosiniakiem-kamyszem-prezesem-psl-22-01-2021-r/
https://polfair.pl/polska-izba-przemyslu-targowego-konsultantem-ministerstwa-rozwoju-przy-tworzeniu-procederu-bezpieczenstwa-na-targach/
https://polfair.pl/polska-izba-przemyslu-targowego-konsultantem-ministerstwa-rozwoju-przy-tworzeniu-procederu-bezpieczenstwa-na-targach/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Publikacje-luty-2020-stycze%C5%84-2021.pdf
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/563968667808287
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/132841768339674/
https://www.facebook.com/TUgether1/videos/254088789304735
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/211279510291425/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/211279510291425/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/212205366865506/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/217451219674254/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/221909049228471/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/226877052065004/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/227448152007894/
https://polfair.pl/wideokonferencja-tylko-dla-czlonkow-pipt-zycie-i-praca-w-czasach-koronawirusa-czyli-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-o-koronawirusie-06-maja-2020-godz-1100/
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/143171913973326/
https://www.facebook.com/TUgether1/videos/283524986022623
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/147737693516748/
https://www.facebook.com/TUgether1/videos/308429783499216
https://polfair.pl/rozliczenia-i-zmiany-umow-w-branzy-targowej-w-zwiazku-z-covid-19-webinarium/
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/2625774494333554
https://polfair.pl/obrady-sekcji-organizatorow-targow-i-dostawcow-uslug-targowych-za-granica/
https://polfair.pl/drugie-spotkanie-sekcji-organizatorow-targow-i-dostawcow-uslug-targowych-za-granica/
https://polfair.pl/wideokonferencja-pipt-odmrazanie-branzy-targowej/
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/957632071364415
https://polfair.pl/wideokonferencja-pipt-najnowsze-technologie-w-sluzbie-targow-facebook-pipt-01-07-2020/
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/666047240919279
https://polfair.pl/podsumowanie-sesji-polskiej-izby-przemyslu-targowego-meetings-week-poland-2020/
https://polfair.pl/potkanie-online-czlonkow-polskiej-izby-przemyslu-targowego/
https://polfair.pl/webinar-z-agencja-rozwoju-przemyslu/
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/1075572306198349
https://polfair.pl/zespol-ds-bezpieczenstwa-targow/
https://polfair.pl/zespol-ds-odmrazania-targow/
https://polfair.pl/zespol-ds-pomocy-sektorowej/
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://polfair.pl/zespol-prawny/
https://polfair.pl/prace-zespolu-pipt-ds-ujednolicenia-kodow-pkd-dla-branzy-targowej/
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o Zespół finansowo-księgowy 
o Zespół ds. bezpieczeństwa targów 

a. Zespół ds. bezpieczeństwa targów opracował Znak Polskiej Izby Przemysłu Targowego „BEZPIECZNE TARGI”. 

b. Zespół ds. Odmrażania Targów, 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. 

c. Zespół finansowo-księgowy, złożony ze dyrektorów finansowych oraz księgowych firm targowych tworzy 

platformę wymiany doświadczeń, m.in. w kwestiach związanych z subwencjami PFR i ich rozliczeniem.   

d. Zespół ds. promocji targów – opracował i przeprowadził kampanię promocyjno-informacyjną Targi B2B – Back 

to Business. 

e. Zespół prawny – został powołany w celu bieżącej oceny zmian w zapisach ustawy „covidowej” i interpretacji jej 

zapisów oraz możliwości starania się o odszkodowania za poniesione straty i / lub rekompensaty za utracone 

korzyści spowodowane zamrożenia branży targowej. 

f. Zespół PIPT ds. ujednolicenia PKD dla branży targowej, współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w celu 

uporządkowania rozproszonych kodów PKD pod którymi działają firmy branży targowej. 

g. Zespół ds. pomocy sektorowej – celem Zespołu jest identyfikacja oraz stworzenie możliwości, jakie dają 

poniższe FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla odbudowy branży targowej oraz stworzenia możliwości pozyskania 

wsparcia z instrumentów odbudowy popytu dla targów w Polsce, m.in. Go to Brand, dofinasowania do udziału 

w targach w Polsce, itp. 

 

9. ODBUDOWA POPYTU NA TARGI PO ODMROŻENIU BRANŻY W CZERWCU 2020 R.  

a) 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. 
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b) W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Targi B2B – Back to Business, Izba stworzyła film promujący 

bezpieczne targi. 

 

c) Izba, w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Targi B2B – Back to Business, na bieżąco publikowała na 

swoich kanałach social media wypowiedzi organizatorów targów, ekspertów oraz wystawców podkreślające 

znaczenie targów dla biznesu i gospodarki, m.in.: 

o "Udział w targach branżowych pozwala firmom odtworzyć łańcuch dostaw i zdobycie nowych kontaktów" - uważa 
Marek Łangalis, właściciel firmy Olfor, wystawca na targach Fastener Poland 

https://polfair.pl/zespol-finansowo-ksiegowy/
https://polfair.pl/zespol-ds-bezpieczenstwa-targow/
https://polfair.pl/zespol-ds-bezpieczenstwa-targow/
https://polfair.pl/zespol-pipt-ds-odmrazania-targow-gratulujemy/
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wytyczne-PIPT-dla-Wystawc%C3%B3w-28-07-2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/WZ%C3%93R-ANKIETY-EPIDEMIOLOGICZNEJ_wersja-2-1.pdf
https://polfair.pl/zespol-finansowo-ksiegowy/
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://polfair.pl/zespol-prawny/
https://polfair.pl/powolanie-zespolu-pipt-ds-ujednolicenia-kodow-pkd/
file:///C:/Users/Beata%20Kozyra/Downloads/SPOTKANIE%20ZESPOŁU%20PIPT%20DS.%20UJEDNOLICENIA%20PKD%20Z%20PRZEDSTAWICIELEM%20GUS%2026.11.2020%20r
https://polfair.pl/zespol-ds-pomocy-sektorowej/
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/1711033789048701
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/1711033789048701
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/303798354372873/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/303798354372873/
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o Międzynarodowe Targi Poznańskie to największy gracz na polskim rynku targowym. Prezes Grupy MTP Tomasz 
Kobierski w kilku słowach o roli targów w obecnych czasach 

o Nasza akcja promocyjna ruszyła w poniedziałek, robi się o niej coraz głośniej! 
o Andrzej Mochoń, o roli targów w obecnych czasach 
o Dyrektor sprzedaży S&A Jewellery Design 
o Parafrazując słowa prezes zarządu Targi w Krakowie - Pani Grażyny Grabowskiej - nie możemy pozostać w tyle... 

idźmy zatem bezpiecznie do przodu 
o Kilka słów od Dyrektora Izby Przemysłu Drzewnego 
o Przeczytajcie co o obecności na targach w dobie kryzysu mówi prezes firmy Comarch profesor Janusz Filipiak. 
o Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich – AmberExpo  - pan Paweł Orłowski, w kilku słowach o 

roli targów 
o Oto, co o roli targów mówi Dyrektor Biura International Amber Association - Pani Aleksandra Harasiuk 
o Oto, co o wydarzeniu powiedziała Veerle Van Esbroeck - gość specjalny, członek Komisji ds. Bursztynu, 

Rzeczoznawca Diamentów. 
o Wypowiedź ze strony Dyrektora Biura International Amber Association 
o Parafrazując słowa managera firmy Inter-Metal  - Przemysława Radomskiego - branża łączy się łączy! 
o O udziale w targach mówi przedstawiciel firmy Jesma Vejeteknik A/S 
o Wypowiedź jednego z wystawców  targów Caravans Salon - Grupa Elcamp 
o Dariusz Wawrzyniak: Jednym z istotnych aspektów targów w obecnych czasach jest oczywiście bezpieczeństwo 
o O znaczeniu targów mówi Wiceprezes Zarządu Grupa MTP - Filip Bittner 
o Prezes Mirosław Narojek Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podkreśla rolę targów w promowaniu produktów  

w obecnych czasach 

d) Izba przeprowadzała na swoich kanałach social media Akcję informacyjną #EKSPERCI PIPT mająca na 
celu budowanie świadomości wagi i znaczenia targów dla biznesu, m.in.: 

o Bezsprzecznie targi mają ogromy wpływ na rozwój biznesu i innowacji. 
o Cytując współorganizatora naszej akcji Targi w Krakowie - działamy! To nie jest czas na marazm! 

e) Po odmrożeniu targów Izba promowała wszystkie wydarzenia organizowane przez członków PIPT  
w swoich kanałach na FB i LN oraz w komunikatach na stronie Izby, m.in.: 

o Targi Kielce S.A. – MSPO rusza pełna parą 
o Już za niecały miesiąc startuje Krakdent Międzynarodowe Targi Stomatologiczne 
o Już wkrótce na terenie Targów w Krakowie rozpocznie się Krakdent - Międzynarodowe Targi Stomatologiczne 

Jednym z uczestników będzie Grzegorz Krępa lek. stomatolog 
o TARGI DAJĄ WIĘCEJ DLA POZNANIA!Już pod koniec sierpnia (29-30.08) na terenie MTP - Międzynarodowe Targi 

Poznańskie odbędzie się wydarzenie dedykowane wspieraniu lokalnego biznesu! Inicjatorem wydarzenia jest Grupa 
MTP a nasza Izba współpracuje przy organizacji. 

o Już wkrótce na terenie AmberExpo planowane są targi Amberif International Fair of Amber and Jewellery 2020. 
Świat bursztynu zagości w Gdańsku, wśród uczestników wydarzenia będzie firma Art7 

o Kolejną firmą, która planuje swój udział w Targach Amberif International Fair of Amber and Jewellery jest S&A 
Jewellery Design. Organizatorem targów jest AmberExpo 

o Już w połowie września na terenie Międzynarodowe Targi Poznańskie (Grupa MTP) spotkają się przedstawiciele 
branży drzewnej. Wezmą oni udział w Targi Drema 

o Targi w Krakowie odpowiadają na potrzeby obecnych czasów. Zapraszają na Antycovid EXPO  - targi rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. 

o Już w najbliższych dniach - 24-25.09.2020, na terenie EXPO XXI Warszawa - Międzynarodowe Centrum Targowo-
Kongresowe rozpoczną się Targi Packaging Innovations 

o W dniach 14-15.10.2020 na terenie EXPO Kraków planowana jest kolejna edycja Targi SYMAS/MAINTENANCE, 
organizowane przez Targi w Krakowie 

o Od dziś do 8 października w Targi Kielce S.A.  odbędą się Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
i Gumy Plastpol Fair 

o Już w ten weekend w EXPO XXI Warszawa - Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe odbędą się Targi 
Mieszkań i Domów w Warszawie 

 

Oraz: 

https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/303940071025368/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/303940071025368/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/305432770876098/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/305511984201510/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/308424850576890/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/309225213830187/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/309225213830187/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/315622973190411/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/313971900022185/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/316404349778940/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/316404349778940/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/317336116352430/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/320510489368326/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/320510489368326/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/321536592599049/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/323274785758563/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/337249507694424/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/338780354208006/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/342021067217268/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/342672610485447/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/344518183634223/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/344518183634223/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/277501760335866/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/304723444280364/
https://www.facebook.com/targikielce/photos/a.410058712384388/3262828723774025/
https://www.facebook.com/targi.krakdent/photos/a.170094813091754/2655036154597595/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/305310717554970/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/305310717554970/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/306245084128200/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/306245084128200/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/306245084128200/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.116169369802440/308417647244277/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.116169369802440/308417647244277/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/308424850576890/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/308424850576890/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/315622973190411/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/315622973190411/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/317220059697369/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/317220059697369/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/336430574442984/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/336430574442984/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/337249507694424/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/337249507694424/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/348319169920791/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/348319169920791/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/350833306336044/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/350833306336044/
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f) W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Targi B2B – Back to Business, Izba przeprowadziła na 
FB także akcję informacją TARGI PO PANDEMII o korzyściach w udziale w targach w czasach kryzysu 
wywołanych pandemią koronawirusa, m.in.: 

o Co jest istotą targów, szczególnie w obecnych czasach? Jakie są korzyści z uczestnictwa w nich, zarówno jako 
wystawca czy zwiedzający? 

o Często zastanawiamy się gdzie w obecnej chwili znajduje się nasza konkurencja. Jak reaguje na bieżące wydarzenia? 
Jakie będą jej kolejne kroki w celu odzyskania stabilności? 

o Czy zastanawialiście się nad tym czym są, albo mogą być targi po pandemii? Naszym zdaniem obecna sytuacja może 
stać się dla firm obszarem do rozwoju, a targi jednym z narzędzi, które w tym pomagają. 

g) Izba zorganizowała na swoich social mediach również akcję informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa 
na targach pokazującą, w jaki sposób organizatorzy targów dbają o bezpieczeństwo wystawców oraz 
zwiedzających w czasie imprez targowych, m.in.: 

o Niezwykła kabina mobilna do dezynfekcji w Targach Kielce [ZDJĘCIA] | Echo Dnia 
o O tym, że targi są bezpieczne jesteśmy przekonani - zobaczcie jak przygotowani są członkowie PIPT 

h) W celu przywrócenia popytu na targi Izba była wraz z Grupa MTP współorganizatorem wydarzenia 
Targi Dają Więcej dla Poznania. 

 

10. PUBLIKACJE 

 

11. INNE DZIAŁANIA IZBY 

a) Izba na bieżąco konsultowała z Członkami Izby projekty zmian w ustawie „covidowej” zgłaszane przez 

https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/310087357077306/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/310087357077306/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/319631522789556/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/319631522789556/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/327814971971211/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/327814971971211/
https://echodnia.eu/niezwykla-kabina-mobilna-do-dezynfekcji-w-targach-kielce-zdjecia/ar/c1-15044294?fbclid=IwAR3eYPJV_vxiRJslOlNp2j17IkIsXCOPXSpn2oakMdkW1OGqekqmk29gnrM
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/1711033789048701
https://polfair.pl/targi-daja-wiecej-dla-poznania/
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rząd za pośrednictwem Konfederacji Lewiatan, której Izba jest Członkiem i przekazywała uwagi 
ustawodawcy.  

b) Izba, przy współpracy z kancelarią prawną PIPT oraz prawnikami Członków Izby przygotowywała i 
dzieliła się z Członkami interpretacją zapisów kolejnych nowelizacji ustawy „covidowej”.  

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

d) Izba, dzięki członkostwu w Konfederacji Lewiatan: 

o Miała możliwość konsultowania wielu poprawek i nowelizacji ustaw oraz projektów nowych ustaw w tym 
ustaw „covidowych” 

o Konfederacja Lewiatan wielokrotnie popierała apele PIPT o objęcie pomocą sektorową całej branży 
targowej. 

o Izba uczestniczyła w Telekonferencjach Konfederacji Lewiatan, również w temacie COVID-19 – postulaty 
branż - 16.10.2020 r. 

e) Izba była Członkiem założycielem Sztabu Kryzysowego Branży turystycznej, MICE i targowej (TUgether),  
w którym aktywnie działała.  

f) 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 

g) Izba jest członkiem-założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, które kontynuuje działania 
lobbingowe i interwencyjne w rządzie (podpisanie deklaracji). 

h) 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 prasowych m.in. w Forbsie, Rzeczypospolitej, czy Gazecie Wyborczej, a także 
w wywiadach TVN24, Polsat New, czy w Polskim Radiu i radiu ZET. 

i) Izba zorganizowała wśród Członków oraz na Social media Akcję TARGI_nie_rezygnuj ; (1) Facebook 

j) 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.  

k) Izba na bieżąco informowała o możliwych funduszach wsparcia dla przedsiębiorstw poszkodowanych 
przez COVID-19 zarówno w bieżących komunikatach, jak i w Strefie Członkowskiej. 

l) PIPT wspierała akcje oddolnego Komitetu Obrony Targów członków PIPT, m.in.: 

o Akcja “List do Posła” 
o Akcję PIPT - Podpisz deklarację Uratujmy targi 
o Protest Komitetu Obrony Branży Targowej 
o Akcja KOBT Uratujmy Targi! 
o Akcja PIPT - Podziękowania Członkom za udział w akcji Komitetu Obrony Branży Targowej #UratujmyTargi 
o Akcja Komitetu Obrony Branży Targowej - napisz list do Prezydenta RP 
o List poparcia Komitetu Obrony Branży Targowej PIPT  
o Akcja medialna “Fair4all” 

 

 

 

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/pracodawcy_apeluja_o_objecie_pomoca_sektorowa_calej_branzy_targowej
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/pracodawcy_apeluja_o_objecie_pomoca_sektorowa_calej_branzy_targowej
https://polfair.pl/telekonferencja-konfederacja-lewiatan-w-temacie-covid-19-postulaty-branz/
https://polfair.pl/telekonferencja-konfederacja-lewiatan-w-temacie-covid-19-postulaty-branz/
https://www.facebook.com/TUgether1/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pismo-do-GUS-w-sprawie-jednolitego-PKD.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Propozycja-rozbudowania-PKD.pdf
https://polfair.pl/pipt-czlonkiem-zalozycielem-rady-przemyslu-spotkan-i-wydarzen/
https://polfair.pl/powstala-rada-przemyslu-spotkan-i-wydarzen-we-wtorek-panel-i-podpisanie-deklaracji/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Publikacje-luty-październik_2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Publikacje-luty-październik_2020.pdf
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.105410434211667/212684226817620/
https://www.facebook.com/105405714212139/photos/a.114563533296357/216444633108246/
https://polfair.pl/aktualne-dostepne-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-poszkodowanych-przez-covid/
https://polfair.pl/komitet-obrony-branzy-targowej-akcja-list-do-posla/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/UratujmyTargi-podpisy-pod-deklarcaj%C4%85-wsparcia-KOBT.pdf
https://polfair.pl/protest-komitetu-obrony-branzy-targowej/
https://polfair.pl/uratujmy-targi/
https://polfair.pl/dziekujemy-za-udzial-w-akcji-komitetu-obrony-branzy-targowej-uratujmytargi/
https://www.facebook.com/UratujmyTargi/posts/149286436965844
https://polfair.pl/akcja-medialna-fair4all/

