
 

 

 

Aktualizacja na dzień 30.06.2020 

o WEBINAR – Fiskus vs przedsiębiorcy w czasie korona-kryzysu, czyli na co mogą 

liczyć firmy? 

o  

Aktualizacja na dzień 29.06.2020 

o informacje z ZUS - dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

 

Aktualizacja na dzień 26.06.2020 

o Niezwykła kabina mobilna do dezynfekcji w Targach Kielce 

o Targi w Niemczech - komunikat AUMA 

 

 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/TARGI_nie_rezygnuj_www-01.png
http://rzppzl.pl/zaproszenie-webinar-fiskus-vs-przedsiebiorcy-w-czasie-korona-kryzysu-czyli-na-co-moga-liczyc-firmy/
http://rzppzl.pl/zaproszenie-webinar-fiskus-vs-przedsiebiorcy-w-czasie-korona-kryzysu-czyli-na-co-moga-liczyc-firmy/
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/3449060
https://echodnia.eu/niezwykla-kabina-mobilna-do-dezynfekcji-w-targach-kielce-zdjecia/ar/c1-15044294
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/AUMA-materiał-prasowy-22.06.2020.pdf


Aktualizacja na dzień 25.06.2020 

o Przedsiębiorcy będą zwolnieni z podatku minimalnego - Konfederacja Lewiatan 

o Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ZUS 

o ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 

 

Aktualizacja na dzień 22.06.2020 

o Tarcza 4.0 po uwzględnieniu przyjętych poprawek Senatu 

o Zamieszanie wokół MSPO 2020. Impreza jednak z Polską Grupą Zbrojeniową? Są 

różne stanowiska. 

o Letni Targ Ogrodniczy na MTP: W maseczkach, ale z torbami pełnymi roślin. 

Międzynarodowe Targi Poznańskie znów otwarte. Zobacz zdjęcia 

 

Aktualizacja na dzień 19.06.2020 

o TARGI W NIEMCZECH – TARGI A IMPREZY MASOWE 

o Zestawienie komentarzy PIPT i jej Członków w mediach z ostatnich 3 miesięcy. 

 

Aktualizacja na dzień 18.06.2020 

o Tarcza antykryzysowa dla MŚP Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

Aktualizacja na dzień 17.06.2020 

o Wytyczne dla organizatorów targów to krok naprzód. Potrzebne wsparcie dla firm 

targowych - Wirtualne Media 

o Targi Kielce przyciągają ludzi. 300 tys. gości gruntownie zmieniło miasto - Gazeta 

Wyborcza 

Aktualizacja na dzień 16.06.2020 

o 26-29.08.2020 - rusza AMBERIF Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii w 

Gdańsku 

o e-Akademia Lewiatana: Bezpłatne webinarium o Tarczy PFR dla dużych firm - 

18/06/2020 

o Jesień nie poprawi kondycji firm wystawienniczych - Tomasz Kobierski (Grupa MTP) 

i Grażyna Grabowska(Targi w Krakowie) w Pulsie Biznesu 

o Od dzisiaj ruszają dotacje dla średnich firm, które odnotowały spadek obrotów - 

Konfederacja Lewiatan 

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/przedsiebiorcy_beda_zwolnieni_z_podatku_minimalnego_
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/2595013
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ustawa-z-dnia-19-czerwca-2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ustawa-z-dnia-19-czerwca-2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ustawa-z-dnia-19-czerwca-2020.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/382_u/$file/382_u.pdf
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,26045804,targi-kielce-mspo-2020-jednak-z-polska-grupa-zbrojeniowa.html?disableRedirects=true
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,26045804,targi-kielce-mspo-2020-jednak-z-polska-grupa-zbrojeniowa.html?disableRedirects=true
https://gloswielkopolski.pl/letni-targ-ogrodniczy-na-mtp-w-maseczkach-ale-z-torbami-pelnymi-roslin-miedzynarodowe-targi-poznanskie-znow-otwarte-zobacz/ar/c8-15037012
https://gloswielkopolski.pl/letni-targ-ogrodniczy-na-mtp-w-maseczkach-ale-z-torbami-pelnymi-roslin-miedzynarodowe-targi-poznanskie-znow-otwarte-zobacz/ar/c8-15037012
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/TARGI-W-NIEMCZECH.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/zestawienie-publikacji.pdf
https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/wytyczne-dla-organizatorow-targow-to-krok-naprzod-potrzebne-wsparcie-dla-firm-targowych
https://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/wytyczne-dla-organizatorow-targow-to-krok-naprzod-potrzebne-wsparcie-dla-firm-targowych
https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,173931,26033401,targi-kielce-przyciagaja-ludzi-300-tys-gosci-gruntownie-zmienilo.html
https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,173931,26033401,targi-kielce-przyciagaja-ludzi-300-tys-gosci-gruntownie-zmienilo.html
http://amberif.amberexpo.pl/title,rejestracja,pid,4556.html
http://amberif.amberexpo.pl/title,rejestracja,pid,4556.html
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/6/1/eakademia_lewiatana_najczesciej_zadawane_pytania_o_tarcze_pfr_dla_duzych_firm
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/6/1/eakademia_lewiatana_najczesciej_zadawane_pytania_o_tarcze_pfr_dla_duzych_firm
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/puls_biznesu_2020_06_15_jesien_nie_poprawi_kondycji_firm_wystawienniczych__pdf_bn_k.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/puls_biznesu_2020_06_15_jesien_nie_poprawi_kondycji_firm_wystawienniczych__pdf_bn_k.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/__od_dzisiaj_ruszaja_dotacje_dla_srednich_firm_ktore_odnotowaly_spadek_obrotow
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/__od_dzisiaj_ruszaja_dotacje_dla_srednich_firm_ktore_odnotowaly_spadek_obrotow


 

Aktualizacja na dzień 15.06.2020 

 

o Włochy odmrażają targi! 

o Wytyczne dla organizacji pracy biurowej - Ministerstwo Rozwoju 

o Prezes zarządu PIPT Beata Kozyra o odmrażaniu tragów. TVP: GOSPODARKA W 

KWARANTANNIE: ODC. 37 

o Targi pełną parą ruszą pod koniec sierpnia. Przed branżą kolejne miesiące bez 

przychodów - Komentarz PIPT w sprawie odmrażania targów. 

o Branża targowa apeluje o wydłużenie wsparcia z tarcz antykryzysowych - WNP 

o Andrzej Gut-Mostowy: Będziemy walczyć o kolejne formy wsparcia dla turystyki - 

Property News 

o Wytyczne dla organizatorów targów to krok naprzód - Signs.pl 

Aktualizacja na dzień 10.06.2020 

 

o Zapis wideokonferencji PIPT na temat odmrażania targów 

o Od soboty, 13 czerwca granice Polski z państwami UE zostaną otwarte.  Od 16 

czerwca możliwe też będą loty międzynarodowe - Dziennik.pl 

 

Aktualizacja na dzień 09.06.2020 

o Już jutro o 11:00: 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6678244617109938176/?fbclid=IwAR3L1X7G9FNvuZcnKAF7Y-ESo2yA9Z_k3-oDBJNq_kGGyI5CZHQiKL3h7u8
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biura
https://rzeszow.tvp.pl/47657676/gospodarka-w-kwarantannie
https://rzeszow.tvp.pl/47657676/gospodarka-w-kwarantannie
https://www.propertynews.pl/hotele/targi-pelna-para-rusza-pod-koniec-sierpnia-przed-branza-kolejne-miesiace-bez-przychodow,83193.html
https://www.propertynews.pl/hotele/targi-pelna-para-rusza-pod-koniec-sierpnia-przed-branza-kolejne-miesiace-bez-przychodow,83193.html
https://www.wnp.pl/finanse/branza-targowa-apeluje-o-wydluzenie-wsparcia-z-tarcz-antykryzysowych,400080.html
https://www.propertynews.pl/opinie/andrzej-gut-mostowy-bedziemy-walczyc-o-kolejne-formy-wsparcia-dla-turystyki,83245.html
https://www.propertynews.pl/opinie/andrzej-gut-mostowy-bedziemy-walczyc-o-kolejne-formy-wsparcia-dla-turystyki,83245.html
https://www.signs.pl/wytyczne-dla-organizatorow-targow-to-krok-naprzod,387371,artykul.html
https://www.facebook.com/105405714212139/videos/957632071364415/?notif_id=1591772374457930&notif_t=page_fan
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7741259,granica-polska-otwarcie-koronawirus-obostrzenia-luzowanie-ue-panstwa-data.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7741259,granica-polska-otwarcie-koronawirus-obostrzenia-luzowanie-ue-panstwa-data.html
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Przemys%C5%82u-Targowego-105405714212139/


o Już jutro w Jedynce Polskim Radiu  będzie można posłuchać prezes Beatę Kozyrę 

(PIPT), która będzie mówić o odmrożeniu targów w audycji Cztery Pory Roku 

około godziny 10:20 a następnie w powtórce w Ekspresie Jedynki około 15:40 

Aktualizacja na dzień 08.06.2020 

 

o Na co pozwala rozporządzenie? Jak surowe są wytyczne? Czy branża targowa jest 

przygotowana do organizacji bezpiecznych targów? Kiedy imprezy targowe ruszą 

pełną parą? Jakie są perspektywy? Czy rynek – wystawcy, zwiedzający są gotowi 

na powrót targów? Czy epidemia zmusiła branżę do nowych rozwiązań?  Środa, 

10 czerwca 2020, godz. 11:00 , Facebook Polskiej Izby Przemysłu 

Wideokonferencja Polskiej Izby Przemysłu Targowego z transmisją na żywo: 

Odmrażanie branży targowej.   

o Targi i kongresy wracają do gry - Portal Samorządowy 

Aktualizacja na dzień 06.06.2020 

o Odmrożenie targów w mediach: Wracają targi i kongresy. Oto wytyczne dla 

organizatorów 

o Co z targami zbrojeniowymi? Branża turystyczna w regionie wstrzymuje oddech. 

PIPT trzyma kciuki, aby Targi Kielce miały możliwość rozmowy z Polską Grupa 

Zbrojeniową i wspólnego rozwiązania wszelkich obaw związanych z udziałem w 

targach. 

Aktualizacja na dzień 05.06.2020 

o Międzynarodowe Targi Poznańskie nie istnieją bez pracowników - wywiad z 

Tomaszem Kobierskim, prezesem Grupy MTP 

o Zapraszamy na jubileuszową 10,,Poranną kawę z TUgether". „Nowe procedury i 

rozporządzenia – jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości”. Wydarzenia i turystyka 

zorganizowana poznały swoje wytyczne. Czy jesteśmy otwarci czy raczej pół 

zamknięci? Jak sprawić aby wytyczne zmieniały się wraz ze zmianą sytuacji 

epidemicznej? Czy rynek jest już gotowy na nasz powrót? Czy turyści i klienci 

uwierzą, że już można? Czy my jesteśmy gotowi? Czy to się opłaca? Co zrobić aby 

proces powrotu spotkań był bezpieczny, komfortowy dla uczestników i relatywnie jak 

najszybszy. 

Aktualizacja na dzień 04.06.2020 

o Wytyczne dla spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów 

o WYTYCZNE DLA TARGÓW - jeszcze ciepłe prosto z MR 

o Grażyna Grabowska: Odmrożenie targów jest bardzo ważne dla całej gospodarki 

[wywiad z prezes Targów w Krakowie] 

o Targi w Monachium - "Targi dźwignią stymulującą gospodarkę" - Süddeutsche 

Zeitung 

o 06-07.06 - Letni Kiermasz w Targach Kielce 

o od 1 lipca 2020 można organizować ww Grecji targi i kongresy 

https://www.polskieradio.pl/7,Jedynka
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Przemys%C5%82u-Targowego-105405714212139/
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Przemys%C5%82u-Targowego-105405714212139/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zaproszenie-na-wideokonferencje_PIPT_Odmrażanie-branży-targowej_10.06.2020.pdf
https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/targi-i-kongresy-wracaja-do-gry,188202.html
https://www.propertynews.pl/hotele/wracaja-targi-i-kongresy-oto-wytyczne-dla-organizatorow,83074.html
https://www.propertynews.pl/hotele/wracaja-targi-i-kongresy-oto-wytyczne-dla-organizatorow,83074.html
https://kielce.tvp.pl/48401357/co-z-targami-zbrojeniowymi-branza-turystyczna-w-regionie-wstrzymuje-oddech
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/glos_wielkopolski_2020_06_05_miedzynarodowe_targi_poznanskie_nie_istniej....pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/glos_wielkopolski_2020_06_05_miedzynarodowe_targi_poznanskie_nie_istniej....pdf
https://www.facebook.com/TUgether1/videos/308429783499216/
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/grazyna-grabowska-odmrozenie-targow-jest-bardzo-wazne-dla-calej-gospodarki-wywiad-z-prezes-targow-w-krakowie
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-messe-expo-real-oktober-1.4925717
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-messe-expo-real-oktober-1.4925717
https://www.targikielce.pl/kiermasz-letni
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6674254649006059520/?fbclid=IwAR218pVwLendBQg5IKk5g4RNfB-cVt0mcJKGVqTWRLGGnmW_hYBBFtj0Mic


 

 

Aktualizacja na dzień 03.06.2020 

o „Targi są najważniejsze dla odbudowy gospodarki” – hasłem tegorocznej kampanii 

GED 2020 

 

Aktualizacja na dzień 02.06.2020 

o Organizatorzy targów w blokach startowych, ale wciąż bez wytycznych - 

Rzeczpospolita 

o Stoją w blokach startowych, a wciąż nie ma wytycznych. Ile jeszcze będą czekać? - 

Turyści.pl 

o Poznań i lokalne firmy wracają do gry - Property News 

Aktualizacja na dzień 01.06.2020 

o Zespół ds. odmrażania targów Polskiej Izby Przemysłu Targowego, który 

konsultował z Ministerstwem Rozwoju procedury i wytyczne dla targów - 

DZIĘKUJEMY! 
o Pierwsze po lockdownie targi w Poznaniu - Letni Targ Ogrodniczy - Grupa MTP 

Aktualizacja na dzień 30.05.2020 

 

o Targi ruszają od 6 czerwca!!! Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów. Od dnia 

6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty 

działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządza-niem imprezami takimi, 

jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalne pod 

warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 

osoba na 4m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z 

wyłączeniem obsługi. 

https://polfair.pl/global-exhibitions-day-3-czerwca-2/
https://polfair.pl/global-exhibitions-day-3-czerwca-2/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/GED-2020_1.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/GED-2020_1.jpg
https://turystyka.rp.pl/trendy/30360-organizatorzy-targow-czekaja-w-blokach-startowych-ale-wciaz-nie-maja-wytycznych
https://turystyka.rp.pl/trendy/30360-organizatorzy-targow-czekaja-w-blokach-startowych-ale-wciaz-nie-maja-wytycznych
https://turysci.pl/targi-010620-bw-nie-ma-wytycznych
https://turysci.pl/targi-010620-bw-nie-ma-wytycznych
https://www.propertynews.pl/polityka-i-spoleczenstwo/poznan-i-lokalne-firmy-wracaja-do-gry,82914.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zespół-ds.-odmrażania-targów-Polskiej-Izby-Przemysłu-Targowego-1.jpg
https://www.facebook.com/events/s/letni-targ-ogrodniczy/263839018356336/
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000096401.pdf#page=1&zoom=auto,-274,842


Aktualizacja na dzień 29.05.2020 

o Odmrażamy targi - komentarz PIPT w mediach:  

o https://ceo.com.pl/iv-etap-odmrazania-promyk-nadziej-dla-

branzowych-imprez-sektor-targowy-czeka-na-rozporzadzenia-i-

zalecenia-30106   

o https://www.signs.pl/iv-etap-odmrazania-%E2%80%93-promyk-

nadziej-dla-branzowych-imprez,387204,artykul.html  

o http://www.outsourcingportal.eu/pl/nastal-iv-etap-odmrazania-szansa-

na-powrot-branzowych-imprez-sektor-targowy-czeka-na-

rozporzadzenia-i-zalecenia  

o https://www.wnp.pl/finanse/branza-targowa-czeka-na-kolejny-etap-

odblokowywania-gospodarki,397560.html  

o Targi Książki we Frankfurcie odbędą się 14-18.10.2020 

Aktualizacja na dzień 28.05.2020 

o IV etap odmrażania – ROZPORZĄDZENIE. Nadal czekamy na szczegóły wynikające 

z zaleceń.  

o Limit 150 osób zda egzamin w pierwszej fazie odmrażania rynku spotkań - komentarz 

PIPT - Property News 

o CARAVAN SALON 2020 Messe Duesseldorf - wytyczne sanitarne szczegóły 

o Projekt stoiska podczas pandemii Covid - Targi w Monachium 

o Organizatorzy targów tracą 150 mln zł miesięcznie. „Jesteśmy lepiej przygotowani niż 

centra handlowe” - Wprost 

Aktualizacja na dzień 27.05.2020 

 

o IV etap odmrażania - promyk nadziej dla targów. Czekamy na rozporządzenia i 

zalecenia.  

o Apel do premiera o wprowadzenie 8 zmian, które wzmocnią Tarczę Antykryzysową - 

Konfederacja Lewiatan 

 

Aktualizacja na dzień 26.06.2020 

o Rada Przedsiębiorczości apeluje do KE o akceptację polskiej Tarczy Finansowej - 

Konfederacja Lewiatan 

Aktualizacja na dzień 25.05.2020 

o „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” – startuje cykl edukacyjnych wideokonferencji 

dla przedsiębiorców - PARP 

o Ekspert: targi branżowe muszą przetrwać - WNP 

o Niedzielna Kawa z #Tugether z przedstawicielem PIPT 

o Targi nakręcają gospodarkę - TTG 

https://ceo.com.pl/iv-etap-odmrazania-promyk-nadziej-dla-branzowych-imprez-sektor-targowy-czeka-na-rozporzadzenia-i-zalecenia-30106
https://ceo.com.pl/iv-etap-odmrazania-promyk-nadziej-dla-branzowych-imprez-sektor-targowy-czeka-na-rozporzadzenia-i-zalecenia-30106
https://ceo.com.pl/iv-etap-odmrazania-promyk-nadziej-dla-branzowych-imprez-sektor-targowy-czeka-na-rozporzadzenia-i-zalecenia-30106
https://www.signs.pl/iv-etap-odmrazania-%E2%80%93-promyk-nadziej-dla-branzowych-imprez,387204,artykul.html
https://www.signs.pl/iv-etap-odmrazania-%E2%80%93-promyk-nadziej-dla-branzowych-imprez,387204,artykul.html
http://www.outsourcingportal.eu/pl/nastal-iv-etap-odmrazania-szansa-na-powrot-branzowych-imprez-sektor-targowy-czeka-na-rozporzadzenia-i-zalecenia
http://www.outsourcingportal.eu/pl/nastal-iv-etap-odmrazania-szansa-na-powrot-branzowych-imprez-sektor-targowy-czeka-na-rozporzadzenia-i-zalecenia
http://www.outsourcingportal.eu/pl/nastal-iv-etap-odmrazania-szansa-na-powrot-branzowych-imprez-sektor-targowy-czeka-na-rozporzadzenia-i-zalecenia
https://www.wnp.pl/finanse/branza-targowa-czeka-na-kolejny-etap-odblokowywania-gospodarki,397560.html
https://www.wnp.pl/finanse/branza-targowa-czeka-na-kolejny-etap-odblokowywania-gospodarki,397560.html
https://www.buchmesse.de/en/press/press-releases/2020-05-27-frankfurter-buchmesse-2020-set-take-place
https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-3?fbclid=IwAR1OPzZT5YbCBvtnwC-S9pU5EKJt8_pGpL_RVec7p5pQOFA-vzqg7QVJ720
https://www.propertynews.pl/opinie/beata-kozyra-limit-150-osob-zda-egzamin-w-pierwszej-fazie-odmrazania-rynku-spotkan,82843.html
https://www.propertynews.pl/opinie/beata-kozyra-limit-150-osob-zda-egzamin-w-pierwszej-fazie-odmrazania-rynku-spotkan,82843.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/CARAVAN-SALON-2020-wytyczne-sanitarne-szczegóły.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Projekt-stoiska-podczas-pandemii-Covid-Targi-w-Monachium.pdf
https://premium.wprost.pl/10329223/organizatorzy-targow-traca-150-mln-zl-miesiecznie-jestesmy-lepiej-przygotowani-niz-centra-handlowe.html
https://premium.wprost.pl/10329223/organizatorzy-targow-traca-150-mln-zl-miesiecznie-jestesmy-lepiej-przygotowani-niz-centra-handlowe.html
https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_apel_do_premiera_o_wprowadzenie_8_zmian_ktore_wzmocnia_tarcze_antykryzysowa_
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_apel_do_premiera_o_wprowadzenie_8_zmian_ktore_wzmocnia_tarcze_antykryzysowa_
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/rada_przedsiebiorczosci_apeluje_do_ke_o_akceptacje_polskiej_tarczy_finansowej
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/rada_przedsiebiorczosci_apeluje_do_ke_o_akceptacje_polskiej_tarczy_finansowej
https://www.parp.gov.pl/tarcza
https://www.parp.gov.pl/tarcza
https://www.wnp.pl/finanse/ekspert-targi-branzowe-musza-przetrwac,395943.html
https://www.facebook.com/TUgether1/videos/283524986022623/?__xts__%5b0%5d=68.ARCZwxr-SissBWbeM2L_mXwKp_8Lk4qvLpVBjpq1G2zkUD0eJoQPESvrIkl4u3yOkugJJeXYjDnLzt1nvGj_lming7ilBh4XDebz5vI7qQv1BloV-Dw2PF1ZV7Uo84D5flsfDzD-3dXGuWSl5imOjaNq2aPE6NnWddn1fFCF7gQbYvk3PJs42mi7QpwTTDf_pBfvkbkxD-CPjjF9qVP0eN4kDitSBMCtDi9QtJUgjwAD9iXnPGSfWlhBruAbLaPVVyNLWd_Ez4u5NVzMe7dqU0PRfnVp6XiJGZXhXgx7RE5ndnMH1GhT_YU2NOohWNMLeM0ybxLzyIgLjpIbM9QCLGVEWIdwOHpGVj1XXzfA57cBK14OkBNHQK5_o9DtnZXY-oSW0OyhxTaSwvLQXRqOQf__MiY2t0Hz8QrCKwZqlLuA9nsifw6VeW3gy1nF_ftbVNf3FzDGIyG9IC66wu3nmzwW2yNj8mFaMTibt2lmY4ZPm_lFkm8&__tn__=k*F&tn-str=k*F
http://ttg.com.pl/targi-nakrecaja-gospodarke-teraz-licza-na-pomoc/


 

Aktualizacja na dzień 23.05.2020 

o Serdecznie zapraszamy  "Poranną kawę z #TUgether"   Międzynarodowe targi, 

kongresy, konferencje, turystyka incoming indywidualna i grupowa, otwarcie 

granic przeloty samolotowe - czyli co zrobić z wyrwą ponad 16 milionów 

turystów którzy co roku odwiedzają Polskę❓❓▶  Live odbędzie się w niedzielę  

24.05.2020, o godzinie 11:11 na profilu TUgether 

o Ekspert: targi branżowe muszą przetrwać - wnp.pl 

Aktualizacja na dzień 22.05.2020 

o Grabowska: Potrzebne jest zielone światło dla targów. Ten stan hibernacji nie może 

trwać wiecznie - Polska Times 

o Co dalej z Targami Kielce? Będą kiermasze rowerowe i sportowe - Radio Kielce 

o Targi w Krakowie ramię w ramię z branżą - Plastech 

o Drugie spotkanie sekcji organizatorów targów i dostawców usług targowych za 

granicą 

o Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa - wyniki badań 

CMSG 

o Targi w Czechach czekają na zielone światło - Newseria 

o Wydarzenia do 50 osób już w czerwcu niewykluczone, przyznaje minister Jadwiga 

Emilewicz - Money.pl 

 

Aktualizacja na dzień 21.05.2020 

o Targi IFA się odbędą i będą otwarte dla dziennikarzy - PC Lab 

o art. 15g obniżony wymiar czasu pracy, przestój ekonomiczny - pismo z MRPiPS 

o Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Aktualizacja na dzień 20.05.2020 

o Bon 1000 + - opinie Konfederacji Lewiatan 

o Expo XXI Warszawa gotowe na organizację targów - OOH Event 

 

 

Aktualizacja na dzień 19.05.2020 

o Wideokonferencja z Premier Jadwigą Emilewicz i Minister Olgą Semeniuk z 

Ministerstwo Rozwoju 

o Wyjaśnienia do specustawy funduszowej - Konfederacja Lewiatan 

o Bezrobocie może przyspieszyć jesienią - Konfederacja Lewiatan 

https://www.facebook.com/hashtag/tugether?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBUtba5b3JnoM-f5w25Cqv1qX4zOxulddJ2VT8a4ELlzT7qBeyrq6QeIVH-LI-l9lDoDt1P9LR-3ezZyUgaJ9uEm19r-rEZrUIN6zoUmVU_EJBkOXJ-uwHyo7R9JjTJUPqXFcP42htTD83JkIMikH_FAcQLUaWjGAuGsvqYKZAqFskxZiwqY_i6oAfN2wJjERhHIzJBExHx467i9MaA2P5wHcq1gas4Eg1MwEjk_3V2bM59fF63H0YX1T_UaUjAkXfAc5nAVkikHcUSq4SiskfhboOWtYMxzU5sgRSWeHQUwqboUDRAAJaFXI7haLYzvAWoOb7ur3DnhJfPcKsvwdIzCIfmvQWvNVeAQo6NAyKXuymedwdaszuU6N7QjtPb1rgT2GdpVbouAaBHe3zTB4Hl6WJn5_f02lIRRyB4KMlm8wbTIwXbh3f3ZhBXAcEVUEEnl39-XM2fNe445IVtlzak0LnkBHnZHzSXs67Y83lzed3VOfU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/143171913973326/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/143171913973326/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/143171913973326/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/143171913973326/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/?__tn__=K-R&eid=ARASemY0nubpl8oUIGPzQPFG6bYpERiAdrGQuuClfHZysxU8YtcGY5D7cZU9xSLqVNV5FQIQpInoESkm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUtba5b3JnoM-f5w25Cqv1qX4zOxulddJ2VT8a4ELlzT7qBeyrq6QeIVH-LI-l9lDoDt1P9LR-3ezZyUgaJ9uEm19r-rEZrUIN6zoUmVU_EJBkOXJ-uwHyo7R9JjTJUPqXFcP42htTD83JkIMikH_FAcQLUaWjGAuGsvqYKZAqFskxZiwqY_i6oAfN2wJjERhHIzJBExHx467i9MaA2P5wHcq1gas4Eg1MwEjk_3V2bM59fF63H0YX1T_UaUjAkXfAc5nAVkikHcUSq4SiskfhboOWtYMxzU5sgRSWeHQUwqboUDRAAJaFXI7haLYzvAWoOb7ur3DnhJfPcKsvwdIzCIfmvQWvNVeAQo6NAyKXuymedwdaszuU6N7QjtPb1rgT2GdpVbouAaBHe3zTB4Hl6WJn5_f02lIRRyB4KMlm8wbTIwXbh3f3ZhBXAcEVUEEnl39-XM2fNe445IVtlzak0LnkBHnZHzSXs67Y83lzed3VOfU
https://www.wnp.pl/finanse/ekspert-targi-branzowe-musza-przetrwac,395943.html
https://polskatimes.pl/grabowska-potrzebne-jest-zielone-swiatlo-dla-targow-ten-stan-hibernacji-nie-moze-trwac-wiecznie/ar/c3-14985022
https://polskatimes.pl/grabowska-potrzebne-jest-zielone-swiatlo-dla-targow-ten-stan-hibernacji-nie-moze-trwac-wiecznie/ar/c3-14985022
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-106603
https://www.plastech.pl/wiadomosci/Targi-w-Krakowie-ramie-w-ramie-z-branza-15256
https://polfair.pl/drugie-spotkanie-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/wp-content/uploads/2018/06/CMSG_maj2020_prezentacja_badanie_final.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/CMSG_maj2020_prezentacja_badanie_final.pdf
https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/gospodarka/targi-w-czechach-czekaja,b2032588747
https://www.money.pl/gospodarka/wydarzenia-do-50-osob-juz-w-czerwcu-niewykluczone-przyznaje-minister-jadwiga-emilewicz-6512644400584321a.html?fbclid=IwAR1VQCvMZpcn2OKFU2910Ooex28yjCbMmThYwrQxMkpDXOhsj8kMx4r4U0k&utm_campaign=Money-push&utm_campaign=sgf&utm_medium=push&utm_medium=mny&utm_source=pushpushgo&utm_source=fb
https://www.money.pl/gospodarka/wydarzenia-do-50-osob-juz-w-czerwcu-niewykluczone-przyznaje-minister-jadwiga-emilewicz-6512644400584321a.html?fbclid=IwAR1VQCvMZpcn2OKFU2910Ooex28yjCbMmThYwrQxMkpDXOhsj8kMx4r4U0k&utm_campaign=Money-push&utm_campaign=sgf&utm_medium=push&utm_medium=mny&utm_source=pushpushgo&utm_source=fb
https://pclab.pl/news84389.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/pismo-z-MPiPS.pdf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/20200520_bon-turystyczny-1000_opinia.pdf
https://oohevent.pl/ludzie/expo-xxi-gotowe-na-organizacje-targow/?fbclid=IwAR0cHOSAGCtAouE_MaST8Ee1zxr19Z7FAx8x56K2vasQkDDd5h9C5pDHOAQ
https://polfair.pl/wideokonferencja-z-ministerstwem-rozwoju/
https://polfair.pl/wideokonferencja-z-ministerstwem-rozwoju/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/wyjasnienia_do_specustawy_funduszowej
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/bezrobocie_moze_przyspieszyc_jesienia


Aktualizacja na dzień 18.05.2020 

o KINTEX kolejne targi w dobie COVID 19 za nami ! - OOH Event 

o Branża targowa chce ruszyć w połowie sierpnia. Bez rządowego wsparcia jej restart 

może doprowadzić do upadku wielu firm 

o Targi Kielce już otwarte. Można było nabyć wszystko do ogrodu 

 

Aktualizacja na dzień 16.05.2020 

 

o Serdecznie zapraszamy  "Poranną kawę z #TUgether"   PIONIERZY SPOTKAŃ W 

ERZE PRZYSPIESZONEJ DIGITALIZACJI ▶  Live odbędzie się w niedzielę 

17.05.2020, o godzinie 11:11 na profilu TUgether 

o Powrót do normalności czy nowa rzeczywistość "postcovidowa" 

 

Aktualizacja na dzień 15.05.2020 

o PFR - informacje po wideokonferencji z Prezesem PFR Pawłem Borysem 

o Tarcza Antykryzysowa i Finansowa - praktyczne doświadczenia z procesów 

pozyskiwania wsparcia - webinarium Konfederacji Lewiatan 

 

Aktualizacja na dzień 14.05.2020 

 

o Wytyczne dla branży targowej w Niemczech na 11 maja br - plan dotyczący 

poszczególnych landów - AUMA 

o Centrum kongresowe RAI Amsterdam gotowe do otwarcia - OOH Event 

o Kontrola graniczna na polskich granicach wewnętrznych zostaje przedłużona do 12 

czerwca 2020 r. 

Aktualizacja na dzień 13.05.2020 

 

o Branża targowa gotowa do startu. Padają konkretne terminy - Property News 

o Kiedy pierwsze eventy i targi? Jest propozycja warunków odmrożenia branży - 

Property News 

Aktualizacja na dzień 12.05.2020 

 

https://oohevent.pl/agencje/kintex-pierwsze-targi-w-dobie-covid-19-za-nami/?fbclid=IwAR0DvEzqYK1jMfFj7BBn-vKri8bdhgyIRoRzb6KmZT2YJ2-ZpjdBKbcluhU
https://biznes.newseria.pl/news/branza-targowa-chce,p1610105072?fbclid=IwAR37EZscDnCtAfIgbzlVJ8d9ps25IXnR-oXHTTzDNzBPPrgJ1PrRiNBaBaw
https://biznes.newseria.pl/news/branza-targowa-chce,p1610105072?fbclid=IwAR37EZscDnCtAfIgbzlVJ8d9ps25IXnR-oXHTTzDNzBPPrgJ1PrRiNBaBaw
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-106334
https://www.facebook.com/hashtag/tugether?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBUtba5b3JnoM-f5w25Cqv1qX4zOxulddJ2VT8a4ELlzT7qBeyrq6QeIVH-LI-l9lDoDt1P9LR-3ezZyUgaJ9uEm19r-rEZrUIN6zoUmVU_EJBkOXJ-uwHyo7R9JjTJUPqXFcP42htTD83JkIMikH_FAcQLUaWjGAuGsvqYKZAqFskxZiwqY_i6oAfN2wJjERhHIzJBExHx467i9MaA2P5wHcq1gas4Eg1MwEjk_3V2bM59fF63H0YX1T_UaUjAkXfAc5nAVkikHcUSq4SiskfhboOWtYMxzU5sgRSWeHQUwqboUDRAAJaFXI7haLYzvAWoOb7ur3DnhJfPcKsvwdIzCIfmvQWvNVeAQo6NAyKXuymedwdaszuU6N7QjtPb1rgT2GdpVbouAaBHe3zTB4Hl6WJn5_f02lIRRyB4KMlm8wbTIwXbh3f3ZhBXAcEVUEEnl39-XM2fNe445IVtlzak0LnkBHnZHzSXs67Y83lzed3VOfU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/140398157584035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/140398157584035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/?__tn__=K-R&eid=ARASemY0nubpl8oUIGPzQPFG6bYpERiAdrGQuuClfHZysxU8YtcGY5D7cZU9xSLqVNV5FQIQpInoESkm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUtba5b3JnoM-f5w25Cqv1qX4zOxulddJ2VT8a4ELlzT7qBeyrq6QeIVH-LI-l9lDoDt1P9LR-3ezZyUgaJ9uEm19r-rEZrUIN6zoUmVU_EJBkOXJ-uwHyo7R9JjTJUPqXFcP42htTD83JkIMikH_FAcQLUaWjGAuGsvqYKZAqFskxZiwqY_i6oAfN2wJjERhHIzJBExHx467i9MaA2P5wHcq1gas4Eg1MwEjk_3V2bM59fF63H0YX1T_UaUjAkXfAc5nAVkikHcUSq4SiskfhboOWtYMxzU5sgRSWeHQUwqboUDRAAJaFXI7haLYzvAWoOb7ur3DnhJfPcKsvwdIzCIfmvQWvNVeAQo6NAyKXuymedwdaszuU6N7QjtPb1rgT2GdpVbouAaBHe3zTB4Hl6WJn5_f02lIRRyB4KMlm8wbTIwXbh3f3ZhBXAcEVUEEnl39-XM2fNe445IVtlzak0LnkBHnZHzSXs67Y83lzed3VOfU
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Świat-na-nowo-czy-powrót-do-normalności-.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/PFR-informacje-po-wideokonferencji-z-Prezesem-PFR-Pawłem-Borysem.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/5/1/eakademia_lewiatana_tarcza_antykryzysowa_i_finansowa__praktyczne_doswiadczenia_z_procesow_pozyskiwania_wsparcia
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/5/1/eakademia_lewiatana_tarcza_antykryzysowa_i_finansowa__praktyczne_doswiadczenia_z_procesow_pozyskiwania_wsparcia
https://www.auma.de/de/ausstellen/recht/landesregelungen-zu-veranstaltungen?fbclid=IwAR3QXxb0oGt14S4ZnsEpbIhUF0YdRXfF6M9SyPF-OJEWrdmPF8aZIeHXt6w
https://www.auma.de/de/ausstellen/recht/landesregelungen-zu-veranstaltungen?fbclid=IwAR3QXxb0oGt14S4ZnsEpbIhUF0YdRXfF6M9SyPF-OJEWrdmPF8aZIeHXt6w
https://oohevent.pl/ludzie/centrum-kongresowe-rai-amsterdam-gotowe-do-otwarcia/?fbclid=IwAR0PS6Q8EzTF5YaUwYuZr0R2AsRsquPeHjcYPV89aboiOcSi3YH0-8gyBRc
https://www.facebook.com/168379169855729/posts/3624876904205921/?d=n
https://www.facebook.com/168379169855729/posts/3624876904205921/?d=n
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-gotowa-do-startu-padaja-konkretne-terminy,82461.html?fbclid=IwAR0u6M67ej_Wmb0flAqFsWgV2j0Kf1oqnq7Myy1eyDHFF1SdKsVQtPABvw4
https://www.propertynews.pl/hotele/kiedy-pierwsze-eventy-i-targi-jest-propozycja-warunkow-odmrozenia-branzy,82411.html
https://www.propertynews.pl/hotele/kiedy-pierwsze-eventy-i-targi-jest-propozycja-warunkow-odmrozenia-branzy,82411.html


o Polska Izba Przemysłu Targowego konsultantem Ministerstwa Rozwoju przy 

tworzeniu procederu bezpieczeństwa na targach 

o TUgether - podsumowanie działalności w social mediach 

o Nowa wersja wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) na PUE ZUS 

o "Targi będą bezpieczne" - Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP dla 

Money 

o Pierwsze imprezy targowe w Niemczech – już od 30 maja - Signs.pl 

o II Wideokonferencja PFR 

o Sektor targów wie, jak się odmrozić - Puls Biznesu 

Aktualizacja na dzień 11.05.2020 

 

o Procedury odmrażania w Niemczech - informacja z AUMA 

o „Impuls energii dla Polski” – pakiet rozwiązań dla gospodarki przygotowany przez 

Forum Energii i Lewiatana 

Aktualizacja na dzień 09.05.2020 

 

o Niemcy odmrażają gospodarkę i ruszają z targami - wnp.pl 

o Międzynarodowe Targi Gdańskie na zakręcie. "Nie stać nas, by przegrać z rosnącą po 

pandemii globalną konkurencją" - Paweł Orłowski, wiceprezes MTG dla Property 

News 

Aktualizacja na dzień 08.05.2020 

 

o Niemcy robią pierwszy krok do reaktywacji branży targowej. Europa weźmie 

przykład? - Property News 

o Chiny uruchamiają targi - UFI 

o Analiza wpływu koronakryzysu na stan przedsiębiorstw (kwiecień 2020) - CMSG + 

ankieta do wypełnienia (dane za maj 2020) 

o Kolejny webinbar TuGether - tuby Sztabu Kryzysowego branż turystycznej, MICE  i 

targowej: Efektywne narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej miast i 

regionów w czasach COVID-19, 10 maja 2020, godz. 11:11. 

o Targi w Niemczech nie są sklasyfikowane w grupie imprez masowych - materiał 

prasowy AUMA 

o Niemieccy politycy wysyłają pierwsze sygnały o wznowieniu targów - AUMA 

o Targi Kielce wracają do gry. Pierwsza impreza w przyszły weekend - Radio Kielce 

 

Aktualizacja na dzień 07.05.2020 

o Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 - 

UODO 

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/TUgether_podsumowanie.png
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowa-wersja-wniosku-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek-rdz-na-pue-zus/3395124
https://www.mtp.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/targi-b%C4%99d%C4%85-bezpieczne/
https://www.mtp.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/targi-b%C4%99d%C4%85-bezpieczne/
https://www.signs.pl/pierwsze-imprezy-targowe-w-niemczech-%E2%80%93-juz-od-30-maja,386949,artykul.html?fbclid=IwAR2Ij1P9I8-wCFsfB4slgfizm5qrAa-omjrO2UNaUDH4ud5wrJq_B7iXPls
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/II-Wideokonferencja-PFR.pdf
https://www.pb.pl/sektor-targow-wie-jak-sie-odmrozic-990787
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Procedury-odmrażania-w-Niemczech.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/impuls_energii_dla_polski__pakiet_rozwiazan_dla_gospodarki_przygotowany_przez_forum_energii_i_lewiatana
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/impuls_energii_dla_polski__pakiet_rozwiazan_dla_gospodarki_przygotowany_przez_forum_energii_i_lewiatana
https://www.wnp.pl/finanse/niemcy-odmrazaja-gospodarke-i-ruszaja-z-targami,392669.html
https://www.propertynews.pl/hotele/miedzynarodowe-targi-gdanskie-na-zakrecie-nie-stac-nas-by-przegrac-z-rosnaca-po-pandemii-globalna-konkurencja,82228.html
https://www.propertynews.pl/hotele/miedzynarodowe-targi-gdanskie-na-zakrecie-nie-stac-nas-by-przegrac-z-rosnaca-po-pandemii-globalna-konkurencja,82228.html
https://www.propertynews.pl/hotele/niemcy-robia-pierwszy-krok-do-reaktywacji-branzy-targowej-europa-wezmie-przyklad,82295.html
https://www.propertynews.pl/hotele/niemcy-robia-pierwszy-krok-do-reaktywacji-branzy-targowej-europa-wezmie-przyklad,82295.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6664505889405317120/?fbclid=IwAR1pHbU2_tTVawk7xyBtECX3cPlPzG6HmAMsyKmKKFhZkTWfowqYoYXhgOU
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wyniki_Prezentacja_CMSG_04_2020.pdf
https://www.research.net/r/CMSG_0520a
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/LIVE-TUGETHER_Efektywne-narzędzia-budowania-przewagi-konkurencyjnej-miast.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/LIVE-TUGETHER_Efektywne-narzędzia-budowania-przewagi-konkurencyjnej-miast.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/German-politics-sends-first-signals-for-trade-fair-restart_Targi-NIE-sa-imprezą-masową.pdf
https://www.auma.de/en/media/reports/press-2020-17
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-105686
https://uodo.gov.pl/pl/138/1516
https://uodo.gov.pl/pl/138/1516


o Walka ze skutkami pandemii koronowirusa: Fundusze pożyczkowe dla MŚP i 

elastyczność PARP 

 

Aktualizacja na dzień 06.05.2020 

o Wideokonferencja Członków PIPT z dr Grzesiowskim 

o Jak zmieni się branża? materiał UFI - Światowego Stowarzyszenia Przemysłu 

Targowego 

o RYNEK NIEMIECKI W OBLICZU PANDEMII 
o Międzynarodowe Targi Gdańskie na zakręcie. Straty wynieść w tym roku mogą od 4 

do nawet 9 mln zł. - CEO.com 

o Przetrwać kryzys. Targi Kielce z nową ofertą 

o Za dwa miesiące gospodarka ruszy? “Być może unikniemy fali bezrobocia” – Targi 

Kielce 

o Nowy Plan Marshalla dla Europy – wieloletni budżet UE narzędziem do odbudowy 

gospodarczej Europy po pandemii – webinarium Konfederacji Lewiatan 

 

 

Aktualizacja na dzień 05.05.2020 

 

o W dniu wczorajszym PIPT przesłało na ręce Pani Minister propozycje 

procedur bezpieczeństwa na targach wraz z pismem przewodnim 

o Wideokonferencja dla Członków PIPT: "Życie i praca w czasach 

koronawirusa". Prelegent: Dr Paweł Grzesiowski 

o W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie w nowej odsłonie Sekcji 

Organizatorów Targów i Dostawców Usług Targowych za 

Granicą. Rozmawiano o odmrażaniu targów w kontekście międzynarodowym. 

o ZAPRASZAMY na WEBINARIUM:  “Praca zdalna – nowe możliwości 

dla firm“, Czwartek: 07.05.2020 godz. 14.00 
o ZAPRASZAMY na WEBINARIUM: “Wybrane aspekty działalności 

gospodarczej w czasie kryzysu (RODO i pomoc 

publiczna)“, Wtorek: 12.05.2020 godz. 14.00   

o Zalecenia odnośnie ponownego otwierania targów branżowych B2B po 

COVID-19 UFI - wideokonferencja w dniu 30.04.2020 r. 

o Komentarz PIPT o odmrażaniu targów: "Czy polska gospodarka może wyjść 

z zapaści dzięki pomocy dla targów branżowych?" 

Aktualizacja na dzień 04.05.2020 

  

o ZAPRASZAMY na WEBINARIUM: "Tarcza finansowa dla MMSP 

(instrumenty PFR)", Wtorek: 05.05.2020 godz. 15.00   

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/60727:walka-ze-skutkami-pandemii-koronowirusa-fundusze-pozyczkowe-dla-msp-i-elastycznosc-parp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/60727:walka-ze-skutkami-pandemii-koronowirusa-fundusze-pozyczkowe-dla-msp-i-elastycznosc-parp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp
https://polfair.pl/wideokonferencja-czlonkow-pipt-z-dr-grzesiowskim/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Jak-zmieni-się-branża_UFI.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Jak-zmieni-się-branża_UFI.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/RYNEK-NIEMIECKI-W-OBLICZU-PANDEMII-4.05.2020.pdf
https://ceo.com.pl/miedzynarodowe-targi-gdanskie-na-zakrecie-straty-wyniesc-w-tym-roku-moga-od-4-do-nawet-9-mln-zl-88080?fbclid=IwAR0xGGZFFNGPufMlsAOPl3KYFJ873Pdjkik5or7f-1bCh4RtLLnwjYF0GFg
https://ceo.com.pl/miedzynarodowe-targi-gdanskie-na-zakrecie-straty-wyniesc-w-tym-roku-moga-od-4-do-nawet-9-mln-zl-88080?fbclid=IwAR0xGGZFFNGPufMlsAOPl3KYFJ873Pdjkik5or7f-1bCh4RtLLnwjYF0GFg
https://kielce.tvp.pl/47875356/przetrwac-kryzys-targi-kielce-z-nowa-oferta
https://dorzeczy.pl/kraj/138905/za-dwa-miesiace-gospodarka-ruszy-byc-moze-unikniemy-fali-bezrobocia.html
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/5/1/nowy_plan_marshalla_dla_europy__wieloletni_budzet_ue_narzedziem_do_odbudowy_gospodarczej_europy_po_pandemii
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2020/5/1/nowy_plan_marshalla_dla_europy__wieloletni_budzet_ue_narzedziem_do_odbudowy_gospodarczej_europy_po_pandemii
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/PIPT_pismo-przewodnie-do-Minister-Olgi-Semeniuk_05.05.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zaproszenie-Wideokonferencji_dr-Grzesiowski.png
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zaproszenie-Wideokonferencji_dr-Grzesiowski.png
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Sekcja-org-zagr.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Sekcja-org-zagr.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Sekcja-org-zagr.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Praca-zdalna-nowe-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-dla-firm-.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Praca-zdalna-nowe-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-dla-firm-.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Wybrane-aspekty-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej-w-czasie-kryzysu-.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Wybrane-aspekty-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej-w-czasie-kryzysu-.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020.04.30-UFI-Connect-konferencja-Komitetu-Stowarzyszeń-UFI-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020.04.30-UFI-Connect-konferencja-Komitetu-Stowarzyszeń-UFI-1.pdf
https://centruminformacji.net/czy-polska-gospodarka-moze-wyjsc-z-zapasci-dzieki-pomocy-dla-targow-branzowych/
https://centruminformacji.net/czy-polska-gospodarka-moze-wyjsc-z-zapasci-dzieki-pomocy-dla-targow-branzowych/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Tarcza-Finansowa.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Tarcza-Finansowa.pdf


o ZAPRASZAMY na WEBINARIUM:  "Tarcza Antykryzysowa" dla 

małych i średnich przedsiębiorstw (instrumenty ARP) -  

Wtorek: 05.05.2020 godz. 14.00 

o ZAPRASZAMY na bezpłatne szkolenie online PFR i Konfederacji 

Lewiatan: "Tarcza finansowa PFR dla mikro-, małych i średnich firm",  w 

środę 6 maja w godzinach 11.00-12.30. Zapisy TUTUAJ 

o Dzisiaj, 04.05.2020. o godz. 15:00 odbyła się wideokonferencja Sztabu 

Zespołu ds. odmrażania targów w czasie, której była kontynuowana praca nad 

procedurami bezpieczeństwa na targach.  

o CO TARGI DAJĄ MIASTU I REGIONOWI? - Paweł Orłowski 

o Targi przed wielką niewiadomą. Czas działa na ich niekorzyść - Portal 

Samorządowy 

o Targi Balt Military Expo i InterMarE South Baltic przełożone na 2021 rok - 

Portal Morski 

Aktualizacja na dzień 02.05.2020 

  

o W najbliższą niedzielę 03.05.2020, o godz. 11:11 zapraszamy na spotkanie z 

naszymi gośćmi podczas ,,Porannej Kawy z TUgether", nt. Uruchomienia 

hoteli i kolejnych etapów odmrożenia w branży MICE 
o Uruchamianie gospodarki - powrót do business as usual? Kolejne wartościowe 

opracowanie Sztabu Kryzysowego branż turystycznej, MICE i targowej 

(którego członkiem jest PIPT) oraz Zespołu TUhether 

Aktualizacja na dzień 01.05.2020 

  

o EUROPEJSKI PRZEMYSŁ TARGOWY – CO DALEJ? Obradował 

Oddział Europejski UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego 

o Targów nie odbuduje się natychmiast. Firmy projektujące i budujące stoiska w 

katastrofalnej sytuacji - Krzysztof Szofer, firma Abyss dla propertynews.pl 

 

Aktualizacja na dzień 30.04.2020 

o Odpowiedź Rzecznika MŚP na apel PIPT 

o II wideokonferencja Zespołu ds. odmrażania targów - konsultacje z wirusologiem 

 

Aktualizacja na dzień 29.04.2020 

o Jak rozruszać biznes po spowolnieniu - Tomasz Kobierski, wiceprezes Grupy MTP w 

Rzeczpospolitej 

o Targi Kielce korzystają z Tarczy Antykryzysowej - Echo Dnia 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Tarcza-Antykryzysowa.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Webinar_Tarcza-Antykryzysowa.pdf
https://html.transmisjeonline.pl/558-069-599
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Co-targi-dają-miastu-i-regionowi_Paweł_Orłowski_24042020.pdf
https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/targi-przed-wielka-niewiadoma-czas-dziala-na-ich-niekorzysc,177390.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/targi-przed-wielka-niewiadoma-czas-dziala-na-ich-niekorzysc,177390.html
https://www.portalmorski.pl/inne/45098-targi-balt-military-expo-i-intermare-south-baltic-przelozone-na-2021-rok
https://www.portalmorski.pl/inne/45098-targi-balt-military-expo-i-intermare-south-baltic-przelozone-na-2021-rok
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/135232824767235/?type=3&theater
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Uruchamianie-gospodarki-powrót-do-business-as-usual_TUgether.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020.04.27-UFI-Connect-Konferencja-OE-UFI-Europejski-przemysł-targowy-co-dalej-1.pdf
https://www.propertynews.pl/hotele/targow-nie-odbuduje-sie-natychmiast-firmy-projektujace-i-budujace-stoiska-w-katastrofalnej-sytuacji,82130_1.html
https://www.propertynews.pl/hotele/targow-nie-odbuduje-sie-natychmiast-firmy-projektujace-i-budujace-stoiska-w-katastrofalnej-sytuacji,82130_1.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Odp.-Rzecznika-MŚP-na-apel-PIPT.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/II-wideokonferencja-Zespołu-ds.-odmrażania-targów_konsultacje-z-wirusologiem.pdf
https://www.rp.pl/Wywiady/304279998-Jak-rozruszac-biznes-po-spowolnieniu.html
https://www.rp.pl/Wywiady/304279998-Jak-rozruszac-biznes-po-spowolnieniu.html
https://echodnia.eu/targi-kielce-korzystaja-z-tarczy-antykryzysowej-na-dofinansowanie-do-wynagrodzen-pracownikow-firma-otrzymala-prawie-400-tysiecy/ar/c3-14938144


o Zapraszamy na serię bezpłatnych Webinariów organizowanych przez Pracodawców 

RP. 

o I wideokonferencja Zespołu PIPT ds. odmrażania targów 

o EEIA PL Oficjalne stanowisko europejskiej grupy branży targowej 

o Głos Polskiej Izby Przemysłu Targowego o odmrażaniu targów w mediach:  

o Czy polska gospodarka może wyjść z zapaści dzięki pomocy 

dla targów branżowych? - BiznesCiti.com 

o Czy polska gospodarka może wyjść z zapaści dzięki pomocy 

dla targów branżowych? - Centrum PR 

o Branża targowa została pominięta w planie odmrażania 

gospodarki 

Aktualizacja na dzień 28.04.2020 

 Polski Fundusz Rozwoju i banki uruchomią obsługę wniosków o subwencje w ramach 

Tarczy Finansowej PFR 

o Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

o UWAGA! Dzisiaj o 16:00 webinar dotyczący Tarczy Finansowej PFR organizowany 

przez BNP Paribank. Zapisy TUTAJ 

o Apel PIPT (na ręce Rzecznika MŚP) do Premiera RP o domrożenie gospodarki - 

Akcja Rady Przedsiębiorców. 

o Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników - PFR zaprasza na bezpłatne szkolenia 

 

 

Aktualizacja na dzień 27.04.2020 

o Głos Polskiej Izby Przemysłu Targowego o odmrażaniu targów w mediach: 

o Branża targowa pominięta w Tarczach - Signs.pl 
o Branża targowa apeluje o rządowe wsparcie - WNP 
o Branża targowa poza czterema etapami odmrażania gospodarki - 

Property News 
o B. Kozyra apeluje o wsparcie rządu dla branży targowej - ISB Tech 

o Stanowisko europejskiego przemysłu targowego - EEIA i EMECA 

o #SolidarnizBiznesem: Polecane materiały dla izb i przedsiębiorców - Krajowa Izba 

Gospodarcza 

o ZASADY KUMULACJI POMOCY Z POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI 

KOMUNIKATU KOMISJI 

o Lewiatan proponuje zmiany dotyczące rynku finansowego i prawa handlowego w 

związku z pandemią COVID-19 

o Luzowanie restrykcji przyspieszy? PiS rozważa przesunięcia z trzeciego etapu na 

drugi - Dziennik.pl 

o Wstępny projekt Tarczy 3.0 - załącznik nr jeden, nr dwa , nr trzy 

o Emilewicz zapowiada odmrożenie gospodarki do końca czerwca - Money.pl 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zaproszenie-na-serię-bezpłatnych-webinariów-od-Pracodawcy-RP.docx
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/I-wideokonferencja-Zespołu-ds.-odmrażania-targów_dla-Członków.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020.04.24-EEIA-PL-Oficjalne-stanowisko-europejskiej-grupy-branży-targowej.pdf
https://biznesciti.com/firmy/item/12205-czy-polska-gospodarka-mo%C5%BCe-wyj%C5%9B%C4%87-z-zapa%C5%9Bci-dzi%C4%99ki-pomocy-dla-targ%C3%B3w-bran%C5%BCowych.html
https://biznesciti.com/firmy/item/12205-czy-polska-gospodarka-mo%C5%BCe-wyj%C5%9B%C4%87-z-zapa%C5%9Bci-dzi%C4%99ki-pomocy-dla-targ%C3%B3w-bran%C5%BCowych.html
https://centrumpr.pl/artykul/czy-polska-gospodarka-moze-wyjsc-z-zapasci-dzieki-pomocy-dla-targow-branzowych,136156.html
https://centrumpr.pl/artykul/czy-polska-gospodarka-moze-wyjsc-z-zapasci-dzieki-pomocy-dla-targow-branzowych,136156.html
https://rzesy.tv/branza-targowa-zostala-pominieta-w-planie-odmrazania-gospodarki/
https://rzesy.tv/branza-targowa-zostala-pominieta-w-planie-odmrazania-gospodarki/
https://pfr.pl/aktualnosci/pfr-i-banki-uruchomia-obsluge-wnioskow-o-subwencje-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr.html?fbclid=IwAR2iptUmvcMwzkyMtH0SIWi6WEJv1zDx1-AjETowdh4ow-YI2j-HW7n86z8
https://pfr.pl/aktualnosci/pfr-i-banki-uruchomia-obsluge-wnioskow-o-subwencje-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr.html?fbclid=IwAR2iptUmvcMwzkyMtH0SIWi6WEJv1zDx1-AjETowdh4ow-YI2j-HW7n86z8
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-150-2020/$file/9-020-150-2020.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-150-2020/$file/9-020-150-2020.pdf
https://event.webcaster.pl/live/bnp-paribas/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pismo_do_Premiera_terminx_3.2.02_1_.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDjP8EaiOOjVJowvAYdoxDnRUNDAxNElZSTFZUUdEUTVHS0gySURQRDZSMyQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR0JdVclGNYvCtwO-vAKQcPnQjFL6xZboV6-6GLELbNWgXEOz_5Ct6N5iWo
https://www.signs.pl/branza-targowa-pominieta-w-tarczach,386749,artykul.html
https://www.wnp.pl/finanse/branza-targowa-apeluje-o-rzadowe-wsparcie,390035.html
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-poza-czterema-etapami-odmrazania-gospodarki,81993.html
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-poza-czterema-etapami-odmrazania-gospodarki,81993.html
https://www.isbtech.pl/2020/04/b-kozyra-apeluje-o-wsparcie-rzadu-dla-branzy-targowej/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/The-European-Exhibition-Industry-Alliance.pdf
https://kig.pl/rozwiazania-dla-firm-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-badz-na-biezaco/
https://kig.pl/rozwiazania-dla-firm-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-badz-na-biezaco/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_files/2020_04/Zasady_kumulacji_pomocy_z_poszczeg_lnych_sekcji_Komunikatu_Komisji.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_files/2020_04/Zasady_kumulacji_pomocy_z_poszczeg_lnych_sekcji_Komunikatu_Komisji.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/lewiatan_proponuje_zmiany_dotyczace_rynku_finansowego_i_prawa_handlowego_w_zwiazku_z_pandemia_covid19
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/lewiatan_proponuje_zmiany_dotyczace_rynku_finansowego_i_prawa_handlowego_w_zwiazku_z_pandemia_covid19
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/7681119,luzowanie-restrykcje-przyspieszenie-pis-przesuniecia-etapy-koronawirus.html
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/7681119,luzowanie-restrykcje-przyspieszenie-pis-przesuniecia-etapy-koronawirus.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OSŁONOWA-PROJEKT-USTAWY-NA-SKRM-23.04-GODZ.-21.00_.docx
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/SKRM-_projekt_ustawa_o_dopłatach-do-oprocentowania_autopoprawka_ost.docx
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/SKRM_Projekt_ustawy_o_dopłatach-do-oprocentowania-002.docx
https://www.money.pl/gospodarka/emilewicz-zapowiada-odmrozenie-gospodarki-do-konca-czerwca-6504308838467713a.html


Aktualizacja na dzień 26.04.2020 

o W dniu dzisiejszym odbył się kolejny LIVE pod hasłem "Poranna Kawa z TUgether". 

Dzisiejszym tematem było odmrażanie gospodarki. Tradycyjnie gospodarzem i 

moderatorem spotkania była Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK i 

Magazyn THINKTANK. Wśród zaproszonych gości była m.in. Beata Kozyra prezes 

zarządu PIPT. Nagranie spotkanie można obejrzeć TUTAJ 

Aktualizacja na dzień 25.04.2020 

o Odmrażanie tragów w Niemczech - stanowisko AUMA 

o Już w najbliższą niedzielę 26.04.2020 zapraszamy na kolejną odsłonę, Porannej Kawy 

z TUgether. Rozpoczynamy punktualnie o godzinie 11:11 .Gośćmi Porannej Kawy 

m.in Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego. 

Aktualizacja na dzień 24.04.2020 

o Po majówce wielkie odmrożenie gospodarki. Poznaliśmy plany rządu - Wirtualna 

Polska 

o Główne wydanie "Wydarzeń"w Polsacie - krótki materiał o ciężkiej sytuacji w branży 

targowej (od 16:19) 

o W dniu 23.04.2020. PIPT wzięło udział w V Wideokonferencji Rady Przedsiębiorców 

z Rzecznikiem MŚP, Adamem Abramowiczem, Minister Olgą Siemieniuk - 

Ministerstwo Rozwoju oraz Agatą Wiśniewską dyrektor departamentu realizacji 

dochodów Centrali ZUS. Tematem było: POMOC PAŃSTWA DLA MŚP – ZUS, 

URZĘDY PRACY, PFR. Prezentacja TUTAJ. 

o Nowy termin targów POZNAŃ MOTOR SHOW - 08-11.04.2021 

 

Aktualizacja na dzień 23.04.2020 

 

o Branża targowa, bez wsparcia rządu, może nie przetrwać kryzysu wywołanego przez 

COVID-19 - Konfederacja Lewiatan 

o e-Akademia Lewiatana: Pomoc finansowa dla firm, prawo pracy, zamówienia 

publiczne – 27 -30 kwietnia 2020, szkolenia w formie webinariów 

Aktualizacja na dzień 22.04.2020 

 

o Stanowisko EEIA: Targi branżowe ratunkiem dla gospodarki 

o Wideokonferencji UFI. 21.04,2020. Sytuacja na rynkach targowych i potrzeba 

odmrażania targów – w centrum uwagi profesjonalistów targowych z całego świata. 

o 2020.04.21 Podsumowanie wideokonferencji Członków PIPT - "Odmrażanie targów" 

 

https://www.facebook.com/TUgether1/videos/254088789304735/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Odmrażanie-tragów-w-Niemczech_stanowisko-AUMA.pdf
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/132841768339674/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/132841768339674/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/132841768339674/?type=3&theater
https://wiadomosci.wp.pl/po-majowce-wielkie-odmrozenie-gospodarki-poznalismy-plany-rzadu-6503287384249985a?fbclid=IwAR2sCHUVAabJ_QySKHeU803TbG3KozCgPqOAKwHVPxa7p7d_aX_IP9e7lXw
https://wiadomosci.wp.pl/po-majowce-wielkie-odmrozenie-gospodarki-poznalismy-plany-rzadu-6503287384249985a?fbclid=IwAR2sCHUVAabJ_QySKHeU803TbG3KozCgPqOAKwHVPxa7p7d_aX_IP9e7lXw
https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20200423-wydarzenia-1850_6769107/
https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20200423-wydarzenia-1850_6769107/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Prezentacja-23-kwietnia-Rada-Przedsiębiorców-p.pdf
https://motorshow.pl/pl/aktualnosci/informacja-o-przesunieciu-terminu-bloku-targow-motoryzacyjnych/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/branza_targowa_bez_wsparcia_rzadu_moze_nie_przetrwac_kryzysu_wywolanego_przez_covid19
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/branza_targowa_bez_wsparcia_rzadu_moze_nie_przetrwac_kryzysu_wywolanego_przez_covid19
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium
https://targi.krakow.pl/pl/aktualnosci/eeia-oglasza-stanowisko-dla-przemyslu-wystawienniczego-na-czas-kryzysu-covid-19.html?fbclid=IwAR0Zsm9VQ21rNviFc7hvVBTJD96Q28Z_zNiyjf_X07gZiI_gFsF4_1k4DN4
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wideokonferencja-UFi-21.04.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wideokonferencja-UFi-21.04.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wideokonferencja-PIPT_21.04.2020._PODSUMOWANIE.pdf


Aktualizacja na dzień 21.04.2020 

o Monitoring kryzysowy UE - podsumowanie menadżerskie - Puls Biznesu 

o Jak sięgnąć po 100 mld zł wsparcia z PFR - Puls Biznesu 

o wideokonferencja Członków PIPT "Bezpieczne Targi" godz. 11.00 

o otwarte webinarium „Tarcza antykryzysowa - wybrane elementy wsparcia 

finansowego” - Pracodawcy RP 

 

Aktualizacja na dzień 20.04.2020 

 

o W dniu dzisiejszym został wysłany do Premier Jadwigi Emilewicz apel Polskiej Izby 

Przemysłu Targowego wraz z postulatami, propozycjami rozwiązań, wynikami badań 

ankietowych, a także z deklaracją PIPT dotyczącą zaangażowania się we współpracę z 

MR w celu ochrony i odmrażania targów w Polsce. Kopie pisma zostały wysłane do 

następujących osób: 

1.Pan Mateusz Morawiecki, Premier RP 

2.Pan Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w MR  

3.Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich 

Przedsiębiorców  

4.Pan Rafał Szlachta, Dyrektor Departamentu Turystyki MR  

5.Pan Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan  

6.Pan Krzysztof Kajda Zastępca Dyrektora Generalnego, Szef 

Pionu Ekspertów Konfederacji Lewiatan 

o Tarcza antykryzysowa - praktyczny przewodnik sztabu kryzysowego branży targowej, 

MICE i turystycznej TUgether 

o Międzynarodowe Targi Poznańskie: Żadnych targów i wydarzeń nie będzie co 

najmniej do września. Spółka jednak nie zwalnia - Głos Wielkopolski 

Aktualizacja na dzień 17.04.2020 

o Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych 

o Nowy Plan Marshalla dla Europy. Już 2,8 bln euro na walkę z kryzysem - 

Konfederacja Lewiatan 

o Czesi zaprezentowali plan odmrażania gospodarki - Business Insider 

 

Aktualizacja na dzień 16.04.2020 

o Wspierajmy szpitale w walce z COVID-19 

o BuyPoland.pl na pomoc gospodarce - Tomasz Kobierski (prezes Grupy MTP)  

Rzeczpospolita 

o Praktyczny przewodnik po instrumentach wsparcia i rozwiązaniach antykryzysowych 

- Konfederacja Lewiatan 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020_04_17_PB_Forecast_MAKRO_UE_koronawirus_pM7G.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Jak-siegnac-po-100-mld-wsparcia-z-PFR-Puls-Biznesu.pdf
https://pracodawcyrp.pl/webinaria/webinarium-tarcza-antykryzysowa-wybrane-elementy-wsparcia-finansowego?fbclid=IwAR0xxhPIDysylSVaOBgFI39uXBblat1_fDxsJGVoiMZIx6pCNRZ9_WJ6eBY
https://pracodawcyrp.pl/webinaria/webinarium-tarcza-antykryzysowa-wybrane-elementy-wsparcia-finansowego?fbclid=IwAR0xxhPIDysylSVaOBgFI39uXBblat1_fDxsJGVoiMZIx6pCNRZ9_WJ6eBY
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/List-do-Wicepremier-J.-Emilewicz..pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-1_Postulaty-Polskiej-Izby-Przemysłu-Targowego.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załacznik-2_Ankieta_Koronawirus_2-m-ce-po_PIPT2020_17.04.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załacznik-2_Ankieta_Koronawirus_2-m-ce-po_PIPT2020_17.04.2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Tarcza.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Tarcza.pdf
https://gloswielkopolski.pl/miedzynarodowe-targi-poznanskie-zadnych-targow-i-wydarzen-nie-bedzie-co-najmniej-do-wrzesnia-spolka-jednak-nie-zwalnia/ar/c1-14925812
https://gloswielkopolski.pl/miedzynarodowe-targi-poznanskie-zadnych-targow-i-wydarzen-nie-bedzie-co-najmniej-do-wrzesnia-spolka-jednak-nie-zwalnia/ar/c1-14925812
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_nowy_plan_marshalla_dla_europy_juz_28_bln_euro_na_walke_z_kryzysem
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_nowy_plan_marshalla_dla_europy_juz_28_bln_euro_na_walke_z_kryzysem
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/odmrazanie-gospodarki-w-czechach-jest-plan/ezz3j2q
https://www.wsparciedlaszpitala.pl/
https://www.rp.pl/Gospodarka/304159858-BuyPolandpl-na-pomoc-gospodarce.html?fbclid=IwAR2ECUqNE5wtJwF99_x3UCLRoUKRa_TPopOpuZb9FT9QR7UGrEmos1yWqAQ
https://www.rp.pl/Gospodarka/304159858-BuyPolandpl-na-pomoc-gospodarce.html?fbclid=IwAR2ECUqNE5wtJwF99_x3UCLRoUKRa_TPopOpuZb9FT9QR7UGrEmos1yWqAQ
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_files/2020_04/Praktyczny_przewodnik_po_instrumentach_wsparcia_i_rozwiazaniach_antykryzysowych_final_v2.pdf?fbclid=IwAR1IRWLY236jdHW6isphWcVqb4YtDwSJ5OSjFiOT28cXOayZz7xv7-B7IEg
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_files/2020_04/Praktyczny_przewodnik_po_instrumentach_wsparcia_i_rozwiazaniach_antykryzysowych_final_v2.pdf?fbclid=IwAR1IRWLY236jdHW6isphWcVqb4YtDwSJ5OSjFiOT28cXOayZz7xv7-B7IEg


o Raport z międzynarodowej wideokonferencji pt. „COVID-19: Analiza i środki 

zaradcze dla przemysłu wystawienniczego" 

 

Aktualizacja na dzień 15.04.2020 

o Wideokonferencja Sekcji Organizatorów Targów i Operatorów Obiektów Targowych 

15 kwietnia (środa) o godz. 11:00 – 12:30 

Aktualizacja na dzień 14.04.2020 

o Podsumowanie wideokonferencji PFR z udziałem Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

o Czego potrzebujemy do odmrożenia gospodarki? - Konfederacja Lewiatan 

o Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - rozporządzenia 

o Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym - ZUS 

Aktualizacja na dzień 10.04.2020 

o Koronawirus a straty polskiej branży targowej "2 MIESIĄCE PO". Ankieta Polskiej 

Izby Przemysłu Targowego 

o Odpowiedzi ekspertów Konfederacji Lewiatan - pytania na temat tarczy 

antykryzysowej 

o Branża targowa przed olbrzymimi wyzwaniami 

Aktualizacja na dzień 09.04.2020 

o 100 mld zł trafi do kieszeni polskich firm na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy 

Finansowej - portal gov.pl 

o Program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych przedsiębiorstw 

– wsparcie finansowe w związku ze zwalczaniem skutków epidemii Covid-19 w 

Polsce 

o Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników 

o Czy koronawirus zadusi branżę targową? - Plastech 

o Branża targowa cały czas z nadzieją na korzystne zapisy - Property News 

 

Aktualizacja na dzień 08.04.2020 

o Andrzej Mochoń o trudnej sytuacji Targów Kielce - Echo Dnia 

o Targi Krakdent we wrześniu 

 

Aktualizacja na dzień 07.04.2020 

o Projekt Tarcza 2.0. 

o Wyjaśnienia w zakresie art. 15g ustawy antykryzysowej - Konfederacja Lewiatan 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport-z-międzynarodowej-wideokonferencji-rynku-targowego.pt_.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport-z-międzynarodowej-wideokonferencji-rynku-targowego.pt_.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wideokonferencja-z-PFR_14-04-2020.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/czego_potrzebujemy_do_odmrozenia_gospodarki
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/D2020000065901.pdf
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/3264328
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwzFHgpSBMJiPRQxG_-ASNA-ajDHLsJS6rMgpQ5PixtNc5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwzFHgpSBMJiPRQxG_-ASNA-ajDHLsJS6rMgpQ5PixtNc5A/viewform
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ODPOWIEDZI-EKSPERTÓW-KONFEDERACJI-LEWIATAN-PO-WIDEOKONFERENCJI-PIPT_ODP..pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ODPOWIEDZI-EKSPERTÓW-KONFEDERACJI-LEWIATAN-PO-WIDEOKONFERENCJI-PIPT_ODP..pdf
https://www.autoexpert.pl/aktualnosci/Branza-targowa-przed-olbrzymimi-wyzwaniami,15101,1
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/100-mld-zl-trafi-do-firm-w-ramach-tarczy-finansowej?fbclid=IwAR0n_7vbSb1e93lWKDP8mGfFNpQP7SbS-NqGl9ZCqkKZPmROZ6-fYE8ZR1A-
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/100-mld-zl-trafi-do-firm-w-ramach-tarczy-finansowej?fbclid=IwAR0n_7vbSb1e93lWKDP8mGfFNpQP7SbS-NqGl9ZCqkKZPmROZ6-fYE8ZR1A-
https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDh6GoHhj6NZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u
https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDh6GoHhj6NZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u
https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDh6GoHhj6NZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html?fbclid=IwAR1jgCSaOrJieBX1Rdb6eeN857SSwHyWs_5KlbxindAyJhI30smGIAOM0Ts
https://www.plastech.pl/wiadomosci/Czy-koronawirus-zadusi-branze-targowa-15068
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-caly-czas-z-nadzieja-na-korzystne-zapisy,81571.html
https://echodnia.eu/gosc-dnia-andrzej-mochon-o-trudnej-sytuacji-targow-kielce/ar/c3-14903081
https://dentonet.pl/targi-krakdent-we-wrzesniu-sytuacja-trudniejsza-niz-ktokolwiek-mogl-przypuscic/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/08/Projekt-Tarcza-2.0..docx
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wyja¶nienia_w_zakresie_art._15g_ustawy_antykryzysowej.pdf


o Wideokonferencja Sekcji Firm Projektujących i Budujących Stoiska Targowe 7 

kwietnia (wtorek) o godz. 10:00 – 11.30 
o Wideokonferencja Sekcji Organizatorów Targów i Operatorów Obiektów Targowych 

7 kwietnia (wtorek) o godz. 12:30 – 14:00 
o Wideokonferencja Sekcji Spedycji i Transportu Targowego 8 kwietnia (środa) o 

godz. 11:00 – 12.30 
o Wakacje od ZUS tylko dla wybranych? "Żadna firma nie przetrzyma dłużej niż 3-4 

miesiące bez zwalniania" - Business Insider 

Aktualizacja na dzień 06.04.2020 

o Koronawirus firmy ogólnie tracą na pandemii - Strefa Biznesu 

o II live na FB - “Poranna Kawa z TUgether” - zapraszamy do obejrzenia 

Aktualizacja na dzień 05.04.2020 

 

o  TuGether w TVN24 Bis 

o #RadaPrzedsiębiorczości wystosowała apel do rządzących “dotychczas przyjęte 

rozwiązania nie chronią odpowiednio firm i miejsc pracy przed likwidacją, apelujemy 

o pilne wypracowanie, we współpracy z organizacjami gospodarczymi, Tarczy 

Antykryzysowej 2.0.” 

Aktualizacja na dzień 04.04.2020 

o Turystyka pierwszą ofiarą kryzysu, zwolnienia sięgają 50-70 proc. "Stan agonalny" - 

Business Insider 

o Jutro w niedzielę 05.04.2020 o godz. 11:00 zapraszamy w imieniu Sztabu 

Kryzysowego na drugą “Poranną kawę z TUgether” 

o Branża turystyczna wyjdzie z kryzysu ostatnia, jeśli przetrwa 

Aktualizacja na dzień 03,04.2020 

o Program Pomocowy dla Przedsiębiorców - bezpłatna infolinia Polskiego Związku 

Zarządzania Wierzytelnościami 

o Wideokonferencja z ekspertami Konfederacji Lewiatan - do obejrzenie na Facebooku 

PIPT 

o Bez pomocy rządu, polskie targi przeniosą się do Niemiec i Francji - Property News 

Aktualizacja na dzień 02.04.2020 

 

o Kolejny Apel Sztabu Kryzysowego Tugether do min. Emilewicz w sprawie tzw. 

tarczy antykryzysowej 

o Targi przemysłowe w obliczu epidemii koronawirusa - Magazyn Przemysłowy MM 

o #RZECZoBIZNESIE: Andrzej Mochoń: Niecała branża targowa wytrzyma zastój do 

jesieni 

o Prezes Expo XXI: MICE zasługuje na pionierski plan wsparcia - Property News 

https://businessinsider.com.pl/biznesvscovid/tarcza-antykryzysowa-rozszerza-wsparcie-ale-nieznacznie/t1e7jcw
https://businessinsider.com.pl/biznesvscovid/tarcza-antykryzysowa-rozszerza-wsparcie-ale-nieznacznie/t1e7jcw
https://strefabiznesu.pl/koronawirus-firmy-ogolnie-traca-na-pandemii-sa-jednak-i-takie-ktore-na-walce-z-epidemia-zyskuja-w-jaki-sposob-5042020-r/ar/c3-14865339
https://www.facebook.com/TUgether1/videos/2819281561454184/?__xts__%5b0%5d=68.ARAC1XFakStEtaBA5Ez6Xkoy9TxYp7Jicbh6Zg3saFBZPdXhxDj2sSgoLwRyd2-OTa64YsrbVABFvfwKkacYbL1wtyFGp6ZpvnfQn7Xa2atKJ_GMsXnK_cqfniTa6wwVwVT3GpVxy1IHZ106SMS8L6vTCoVirgrR1v9Rc-x4CYTC97oVLFA-2Z4dGL4NuqWQSR_pMWsTq09R_YXw9FdKhl7CTXwBryRVlQPBTsLuJgi2qMQihbq1zO76KNJzigkz4JrI2bNuj0qbIf2xiLwRi9Hg9hppGMtV6gF4QKRymgopNBGxPlzlYFr293fZ4XDNBwBSzxvHJDAKeIPOsWc-YFz6nuOFF4McGuUm-w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/TUgether1/videos/705065926880668/UzpfSTExNTU5MDYyNzA6Vks6Njk1NDczNjY0MzI2MzMy/
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/04/2020-04-03-apel-rady-przedsiebiorczosci-rp.pdf?fbclid=IwAR1g6UUXJt1UEyPtcon3gRc8IfK7XJcO5xm8XgEw1bX5dNtSSa7JXGAvvYk
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/04/2020-04-03-apel-rady-przedsiebiorczosci-rp.pdf?fbclid=IwAR1g6UUXJt1UEyPtcon3gRc8IfK7XJcO5xm8XgEw1bX5dNtSSa7JXGAvvYk
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/04/2020-04-03-apel-rady-przedsiebiorczosci-rp.pdf?fbclid=IwAR1g6UUXJt1UEyPtcon3gRc8IfK7XJcO5xm8XgEw1bX5dNtSSa7JXGAvvYk
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/04/2020-04-03-apel-rady-przedsiebiorczosci-rp.pdf?fbclid=IwAR1g6UUXJt1UEyPtcon3gRc8IfK7XJcO5xm8XgEw1bX5dNtSSa7JXGAvvYk
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/koronawirus-turystyka-ostatnia-wyjdzie-z-kryzysu-o-ile-przetrwa/42egdd9?fbclid=IwAR1jpGPefJI8Ws7-Fq3rJ5ImJ0Nn9uRC3IOWBTiY1AiOD719rtxj5TpdgFo
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/koronawirus-turystyka-ostatnia-wyjdzie-z-kryzysu-o-ile-przetrwa/42egdd9?fbclid=IwAR1jpGPefJI8Ws7-Fq3rJ5ImJ0Nn9uRC3IOWBTiY1AiOD719rtxj5TpdgFo
https://www.facebook.com/TUgether1/photos/a.109391157351402/123556009268250/?type=3&theater
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/koronawirus-turystyka-ostatnia-wyjdzie-z-kryzysu-o-ile-przetrwa/42egdd9?fbclid=IwAR1jpGPefJI8Ws7-Fq3rJ5ImJ0Nn9uRC3IOWBTiY1AiOD719rtxj5TpdgFo
https://pzzw.pl/program-wsparcia-przedsiebiorcow/
https://pzzw.pl/program-wsparcia-przedsiebiorcow/
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Przemys%C5%82u-Targowego-105405714212139/
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Przemys%C5%82u-Targowego-105405714212139/
https://www.propertynews.pl/hotele/bez-pomocy-rzadu-polskie-targi-przeniosa-sie-do-niemiec-i-francji,81408.html
https://sar.org.pl/public/content/TUGETHER/SYTUCJA-W-BRAN%C5%BBY_0204.pdf?fbclid=IwAR22GJ2YmxzXm8sB_BCJCSh2T1VNgi2dQgr4ruVnHgvXoWfNxUt3hNFKoyU
https://sar.org.pl/public/content/TUGETHER/SYTUCJA-W-BRAN%C5%BBY_0204.pdf?fbclid=IwAR22GJ2YmxzXm8sB_BCJCSh2T1VNgi2dQgr4ruVnHgvXoWfNxUt3hNFKoyU
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/Targi-przemyslowe-w-obliczu-epidemii-koronawirusa
https://www.rp.pl/artykul/1424275--RZECZoBIZNESIE--Andrzej-Mochon--Niecala-branza-targowa-wytrzyma-zastoj-do-jesieni.html
https://www.rp.pl/artykul/1424275--RZECZoBIZNESIE--Andrzej-Mochon--Niecala-branza-targowa-wytrzyma-zastoj-do-jesieni.html
https://www.propertynews.pl/hotele/prezes-expo-xxi-mice-zasluguje-na-pionierski-plan-wsparcia,81360.html?fbclid=IwAR2650MdyYXaCKwW5Dcj5U0dUbg1kW4enN9j66Oy5oO6ptxTmfysw8cn8SY


Aktualizacja na dzień 01.04.2020 

o Szansa na wsparcie bezpośrednio w województwach! Sprawdzacie w swoich 

Urzędach! Przykład Małopolski TUTAJ 

o Rzecz o biznesie - Andrzej Mochoń (Targi Kielce) w RzeczpospolitaTV 

o Tarcza antykryzysowe - gov.pl 

o Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, materiał napisany przez ekspertów 

Grupy PFR. 

o USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw 

o Od dziś firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników! 

o Tarcza antykryzysowa. Branża targowa oczekuje wsparcia - WNP 

Aktualizacja na dzień 31.03.2020 

o Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w 

poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte -GOV.PL 

o Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego o kryzysie 

o Gminy przyjazne przedsiębiorcom - zestawienie 

o Tarcza antykryzysowa uchwalona przez Senat RP 

o Wczoraj Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął specustawę dot. tzw.tarczy 

antykryzysowej wprowadzając do niej  następujące POPRAWKI 

o Tarcza antykryzysowa wpędzi nas... W większy kryzys? Onet / Fakt 

o Ponad 60% firm z branży targowej planuje zwolnienia - Carpatia Biznes 

o Przykład dla Polski. Szwedzka tarcza antykryzysowa robi wrażenie - Konfederacja 

Lewiatan 

 

Aktualizacja na dzień 30.03.2020 

o Akcja Rzecznika MSP #RatujBiznes 

o PIPT: Ponad 26% firm z branży targowej rozważa zawieszenie działalności - artykuły 

w:  

o Gazecie Wyborczej;  

o Business Insider 

o Property News 

o Forsal 

o Money.pl 

o Inwestycje.pl 

o Stooq.pl 

 

o Trzeba natychmiast wprowadzić Tarczę i rozpocząć pilne prace nad jej 

nowelizacją – apel Rady Przedsiębiorczości 

o Na MICE padł blady strach przed spiralą bankructw i falą bezrobocia. 

Podsumowanie tygodnia - Property News 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/malopolska-tarcza-antykryzysowa-informacje
https://www.youtube.com/watch?v=9mKBmo8gx7M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_g_xSU-1Zv-Omq4VMXSYc6nK8OFODoC5YGZ8ZsX4FsMzhZpIk2xHM0o
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ustawa-COVID-19.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ustawa-COVID-19.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ustawa-COVID-19.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ustawa-COVID-19.pdf
https://www.facebook.com/KonfederacjaLewiatan/photos/a.248353744696/10158233518859697/?type=3&theater
https://www.wnp.pl/praca/tarcza-antykryzysowa-branza-targowa-oczekuje-wsparcia,383662.html
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
https://polfair.pl/prezes-rady-polskiej-izby-przemyslu-targowego-o-kryzysie/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Gmina-Przyjazna-Turystyce.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Tarcza-uchwalona-przez-Senat.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/91049540_10158146367668147_3648845116208054272_n.jpg
https://www.carpatiabiznes.pl/ponad-60-firm-z-branzy-targowej-planuje-zwolnienia/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/przyklad_dla_polski_szwedzka_tarcza_antykryzysowa_robi_wrazenie
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/przyklad_dla_polski_szwedzka_tarcza_antykryzysowa_robi_wrazenie
https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/
https://wyborcza.biz/biznes/1,100969,25830515,pipt-ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci.html
https://businessinsider.com.pl/biznesvscovid/pipt-ponad-26-proc-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci/kk0m9gj
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-rozczarowana-potrzeby-firm-minely-sie-z-propozycjami-rzadu,81259.html
https://forsal.pl/artykuly/1465085,pipt-ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci.html
https://www.money.pl/gielda/pipt-ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci-6494488921958018a.html
https://inwestycje.pl/gospodarka/ponad-26-firm-z-branzy-targowej-rozwaza-zawieszenie-dzialalnosci/
https://stooq.pl/n/?f=1344714&c=1&p=4+22
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/trzeba_natychmiast_wprowadzic_tarcze_i_rozpoczac_pilne_prace_nad_jej_nowelizacja__apel_rady_przedsiebiorczosci?fbclid=IwAR39Tf-lKMTCfzm0qfEkZTAk8Hz1wer7lWoGpTbAYRzjGcF2uMi_hdyClVw
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/trzeba_natychmiast_wprowadzic_tarcze_i_rozpoczac_pilne_prace_nad_jej_nowelizacja__apel_rady_przedsiebiorczosci?fbclid=IwAR39Tf-lKMTCfzm0qfEkZTAk8Hz1wer7lWoGpTbAYRzjGcF2uMi_hdyClVw
https://www.propertynews.pl/hotele/na-mice-padl-blady-strach-przed-spirala-bankructw-i-fala-bezrobocia-podsumowanie-tygodnia,81229.html
https://www.propertynews.pl/hotele/na-mice-padl-blady-strach-przed-spirala-bankructw-i-fala-bezrobocia-podsumowanie-tygodnia,81229.html


 

 

 

Aktualizacja na dzień 29.03.2020 

o Wypowiedź Pawła Montewki (Pracownia Sztuk Plastycznych) 

Aktualizacja na dzień 28.03.2020 

o Pierwsza autopoprawka do rządowego projektu ustawy z dnia 26.03. -  Druk nr 299-A 

o Targi Kielce w gotowości. - Jesteśmy do dyspozycji, jeśli będzie konieczność 

przygotowania szpitala polowego - Echo Dnia 

Aktualizacja na dzień 27.03.2020 

o Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej 

o Apel Krajowej Izby Gospodarczej #SolidarnizeSzpitalami oraz lista szpitali (stan na 

27.03.2020) 

o Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej do tarczy antykryzysowej 

o Sztab kryzysowy podsumowuje projekt specustawy 

 

Aktualizacja na dzień 26.03.2020 

o UWAGA! Tarcza antykryzysowa w Europie - przykłady z innych Państw! Dane 

zebrane i opracowane przez nasz Sztab Kryzysowy! Wrzucajcie do swoim social 

mediów niech się rozniesie! GRAFIKA 1, GRAFIKA 2, GRAFIKA 3, GRAFIKA 4 

o Działamy! Wspieramy! Jesteśmy aktywni! Dla naszych członków, ich pracowników, 

dla ich rodzin! Jesteśmy Waszym głosem teraz i chcemy być nim w lepszych czasach. 

W ostatnich tygodniach eksperci PIPT są stałymi rozmówcami mediów!  

ZESTAWIENIE TU 

o Podsumowanie najnowszych zmian w projekcie pakiety Tarcza Antykryzysowa - 

PIPT nadal walczy. 

o Nie mamy żadnych konkretów - Paweł Montewka (PSP) w TVN24 

o List Prezes PIPT do Premiera RP 

o List Rzecznika MŚP do Premiera RP 

o Targi nie istnieją bez usług budowy stoisk! - informacja prasowa IFES       

o Targi Kielce: Przemysł spotkań nie wyzdrowieje tak szybko jak inni - Property News 

o Tarcza nakręci spiralę bankructw - Property News 

 

Aktualizacja na dzień 25.03.2020 

 

https://www.facebook.com/RobertBiedron/videos/2298727830432660/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Autopoprawka-do-ustawy-Tarcza-299-A.pdf
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/koronawirus-targi-kielce-w-gotowosci-jestesmy-do-dyspozycji-jesli-bedzie-koniecznosc-przygotowania-szpitala-polowego/ar/c1-14879281
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/koronawirus-targi-kielce-w-gotowosci-jestesmy-do-dyspozycji-jesli-bedzie-koniecznosc-przygotowania-szpitala-polowego/ar/c1-14879281
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Stanowisko-Rzecznika-MŚP-w-sprawie-projektu-Tarczy-Antykryzysowej.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020_03_17_Solidarni-ze-Szpitalami.docx
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/200326_AKTUALNA-LISTA-POTRZEBUJĄCYCH.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/200326_AKTUALNA-LISTA-POTRZEBUJĄCYCH.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Uwagi-KIG-do-projektu-ustawy-tarcza-antykryzysowa.pdf
http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,413,sztab-kryzysowy-podsumowuje-projekt-specustawy.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polska_Węgry.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polska_W.-Brytania.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polska_Holandia.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polska_Francja.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020_03_26_PIPT-versus-korona.png
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Prezentacja_COVID_RMŚP_III-wideokonferencja.pptx.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Prezentacja_COVID_RMŚP_III-wideokonferencja.pptx.pdf
https://tvn24bis.pl/wideo/pawel-montewka-nie-mamy-zadnych-konkretow,1926769.html?fbclid=IwAR2oARD4QDFzdOG_4EfWh7I8ffwxfQESJkFRCdWxhgo1RoC82Gqpf6i37is
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Przedsiebiorcy_jak_rolnicy_.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/List-Rzecznika-do-PRP.png
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020-03-26-Informacja-prasowa-IFES-z-20-03-PL.pdf
https://www.propertynews.pl/hotele/targi-kielce-przemysl-spotkan-nie-wyzdrowieje-tak-szybko-jak-inni,81115.html
https://www.propertynews.pl/hotele/tarcza-nakreci-spirale-bankructw,81171.html


o Ochrona firm i pracowników. Znamy szczegóły rządowych obietnic - TVN24 

o PARP daje firmom więcej czasu na złożenie wniosków 

o Koronawirus: Wszystkie firmy zwolnione ze składek ZUS. Nie musisz udowadniać 

spadku przychodów. 

o EXPO Kraków: Specustawa omija branżę targową - Property News 

o Koronawirus a niemiecki przemysł targowy - informacja AUMA 

o Akcja branży targowej w mediach zainicjowana przez Pawła Montewkę (Pracownia 

Sztuk Plastycznych) 

o Największe organizacje biznesu jednoczą siły w walce z kryzysem - Konfederacja 

Lewiatan 

 

Aktualizacja na dzień 24.03.2020 

o EXPO Kraków: Specustawa omija branżę targową - Property News 

o Onet Rano - Bartosz Bieszyński ze sztabu kryzysowgo TUgether o sytuacji w branży 

targowej / MICE 

o Koronawirus - sytuacja w polskich firmach - ankieta Konfederacji Lewiatan 

o Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące pakietu antykryzysowego 

o Branża targowa o prezydenckich propozycjach dla przedsiębiorców - Signs.p 

o Tarcza antykryzysowa dobra i… z drewna. Tak polski biznes ocenia propozycje rządu 

- Dziennik Gazeta Prawna 

o Elżbieta Roeske, wiceprezes MTP: Branża targowa domaga się bezzwrotnej pomocy - 

Property News 

o Tarcza antykryzysowa dziś nie chroni dostatecznie miejsc pracy i firm przed upadkiem 

- Konfederacja Lewiatan 

o Za mało pieniędzy na wsparcie firm w tarczy antykryzysowej - Konfederacja Lewiatan 

 

 

Aktualizacja na dzień 23.03.2020 

o Branża targowa chce ciąć zatrudnienie - Puls Biznesu 

o Branża targowa o prezydenckich propozycjach dla przedsiębiorców: "Za krótki krok 

prezydenta" 

o Krok w dobrą stronę… tyle, że za krótki – branża targowa o prezydenckich 

propozycjach dla przedsiębiorców 

o Wspólny apel wielu branż do rządu. Będzie 5 mln bezrobotnych, jak nie zrobicie 

więcej! 

o Propozycje do specustawy Senatora RP Adama Szejnfelda, Wiceprzewodniczącego 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które powstały w czasie 

zaproponowanych przez Senatora konsultacji na podstawie m.in. sugestii PIPT. 

o Targi ITM Industry Europe w Poznaniu przełożone 

o Koronawirus ostro zaatakował polski biznes - artykuł Newsweek 

 

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/tarcza-antykryzysowa-najwazniejsze-rozwiazania,1010334.html
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59106:parp-daje-firmom-wiecej-czasu-na-zlozenie-wnioskow?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp
https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-wszystkie-firmy-zwolnione-ze-skladek-zus-nie-musisz-udowadniac-spadku-przychodow.htm?fbclid=IwAR2yzC0Umsbxu6aGPYZ7jS098kt4yTgr1Uc5XoSAxVJTQWr51YcUhtAmdss
https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-wszystkie-firmy-zwolnione-ze-skladek-zus-nie-musisz-udowadniac-spadku-przychodow.htm?fbclid=IwAR2yzC0Umsbxu6aGPYZ7jS098kt4yTgr1Uc5XoSAxVJTQWr51YcUhtAmdss
https://www.propertynews.pl/hotele/expo-krakow-specustawa-omija-branze-targowa,81101.html?fbclid=IwAR2Yfz8T5gca8YV44Ueeqxa3Q2vTAkI5HXGm6rlYQtGVVVYAJ9Vp-RvNGYc
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020-03-24-Koronawirus-inf-prasowa-AUMA-PL.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Monitoring-akcji-Newseria.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Monitoring-akcji-Newseria.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/najwieksze_organizacje_biznesu_jednocza_sily_w_walce_z_kryzysem?fbclid=IwAR0od3GMx0CeBUiSRNBjAwu9FcZgSToxHKmbhkXE6ldaN_49whd45pkAHy4
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/najwieksze_organizacje_biznesu_jednocza_sily_w_walce_z_kryzysem?fbclid=IwAR0od3GMx0CeBUiSRNBjAwu9FcZgSToxHKmbhkXE6ldaN_49whd45pkAHy4
https://www.propertynews.pl/hotele/expo-krakow-specustawa-omija-branze-targowa,81101.html
https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-bartosz-bieszynski-2403/915198k?fbclid=IwAR20-4pVIm9jaheLbiIsO8VAgKUNNomm8mlFL-41xPCn56yef9byy29wX64
https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-bartosz-bieszynski-2403/915198k?fbclid=IwAR20-4pVIm9jaheLbiIsO8VAgKUNNomm8mlFL-41xPCn56yef9byy29wX64
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Stanowisko_do_pakietu_antykryzysowego.pdf
https://www.signs.pl/branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow,386225,artykul.html
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1463102,tarcza-antykryzysowa-ocena-przedsiebiorcy.html
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1463102,tarcza-antykryzysowa-ocena-przedsiebiorcy.html
https://www.propertynews.pl/hotele/elzbieta-roeske-wiceprezes-mtp-branza-targowa-domaga-sie-bezzwrotnej-pomocy,81052.html
https://www.propertynews.pl/hotele/elzbieta-roeske-wiceprezes-mtp-branza-targowa-domaga-sie-bezzwrotnej-pomocy,81052.html
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/tarcza_antykryzysowa_dzis_nie_chroni_dostatecznie_miejsc_pracy_i_firm_przed_upadkiem
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/tarcza_antykryzysowa_dzis_nie_chroni_dostatecznie_miejsc_pracy_i_firm_przed_upadkiem
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/za_malo_pieniedzy_na_wsparcie_firm_w_tarczy_____antykryzysowej
https://www.pb.pl/branza-targowa-chce-ciac-zatrudnienie-986087?fbclid=IwAR3k3oymQDx9ee_j1t6Eo1tAnCl9B_L37OBZ1_vEEPgD3HJC7rtZyfSIuV4
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow-za-krotki-krok-prezydenta,81031.html
https://www.propertynews.pl/hotele/branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow-za-krotki-krok-prezydenta,81031.html
https://ceo.com.pl/krok-w-dobra-strone-tyle-ze-za-krotki-branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow-62537
https://ceo.com.pl/krok-w-dobra-strone-tyle-ze-za-krotki-branza-targowa-o-prezydenckich-propozycjach-dla-przedsiebiorcow-62537
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pilne-rozwiązania-potrzebne-dla-firm-A.Szejnfeld.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pilne-rozwiązania-potrzebne-dla-firm-A.Szejnfeld.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pilne-rozwiązania-potrzebne-dla-firm-A.Szejnfeld.pdf
https://itm-europe.pl/
https://www.newsweek.pl/biznes/koronawirus-w-polsce-straty-polskiego-biznesu-beda-szly-w-miliardy/yj62sj7?utm_source=fb_social&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw


 

Aktualizacja na dzień 22.03.2020 

o Rządowe wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem - 

przykłady działań w państw w Europie 

o Monitoring kryzysowy - podsumowanie menadżerskie - Puls Biznesu 

o Branża turystyczna i hotelarska uważa, że rządowa "tarcza" nie wytrzyma kryzysu. 

Chce zmian, ma konkretne propozycje - Business Insider 

Aktualizacja na dzień 21.03.2020 

o OFICJALNE OŚWIADCZENIE BRANŻ_MICE, TURYSTYCZNEJ, 

TARGOWEJ 

o Tarcza Antykryzysowa - stanowisko PIPT dla Wiceprzewodniczącego Komisji 

Gospodarki Adama Szejnfelda 

o Koronawirus a gospodarka - prezentacja Rzecznika MŚP 

o #Tarcza nie starcza - jak jest naprawdę - film stworzony przez Sztab Kryzysowy 

branż: MICE, turystycznej i targowej - prośba o rozpropagowanie dalej! 

o Komentarz PIPT odnoście "Tarczy antykryzysowej" w kolejnych mediach:  

o wnp.pl 

o biznesmeblowy.pl 

o polskieradio.24.pl 

o wnp.pl 

 

 

Aktualizacja na dzień 20.03.2020 

o "Koronawirus a straty w polskiej branży targowej" - wyniki badania 

ankietowanego przygotowanego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego 

o List otwarty Rzecznika MŚP do Premiera RP w sprawie tarczy 

antykryzysowej 

o Opinia Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie tarczy antykryzysowej 

o Komentarz PIPT odnoście "Tarczy antykryzysowej" w mediach: 

o Meeting Planner 

o Radio Maryja 

o NaTemat 

 

Aktualizacja na dzień 19.03.2020 

o Branża leasingowa pomoże klientom w czasie epidemii koronawirusa- 

Lewiatan 
o Odpowiedź inwestycyjna Komisji Europejskiej 

o Komentarz PIPT odnoście "Tarczy antykryzysowej" w mediach:  

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020.03.22-Corona_aid-wsparcie-państw.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020.03.22-Corona_aid-wsparcie-państw.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020_03_PB_Forecast_MAKRO_UE_koronawirus_98mbX.pdf
https://businessinsider.com.pl/firmy/koronawirus-w-polsce-tarcza-antykryzysowa-rzadu-branza-turystyczna-i-hotelarska/tes6htg?fbclid=IwAR26cCzU5b54_oGQO8vibWWzrONZd-Lbo_ob4xjYIafxJTGCbmOn31TqAOU
https://businessinsider.com.pl/firmy/koronawirus-w-polsce-tarcza-antykryzysowa-rzadu-branza-turystyczna-i-hotelarska/tes6htg?fbclid=IwAR26cCzU5b54_oGQO8vibWWzrONZd-Lbo_ob4xjYIafxJTGCbmOn31TqAOU
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OFICJALNE-OŚWIADCZENIE-BRANŻ_MICE-TURYSTYCZNEJ-TARGOWEJ.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OFICJALNE-OŚWIADCZENIE-BRANŻ_MICE-TURYSTYCZNEJ-TARGOWEJ.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Tarcza-Antykryzysowa_stanowisko-PIPT-dla-Wiceprzewodniczącego-Komisji-Gospodarki-3.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Tarcza-Antykryzysowa_stanowisko-PIPT-dla-Wiceprzewodniczącego-Komisji-Gospodarki-3.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Prezentacja_COVID_RMŚP_poprawiona.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W0sMZK08tB8
https://www.wnp.pl/finanse/przemysl-spotkan-moze-ucierpiec-jeszcze-bardziej-niz-turystyka-czy-lotnictwo,380867.html
https://www.biznesmeblowy.pl/rynek_mebli/111/pipt_tarcza_antykryzysowa_to_dobry_krok_potrzebne_jednak_bezzwrotne_wsparcie_finansowe,18236.html%20%20https:/twnews.pl/pl-news/branza-targowa-tarcza-do-poprawki
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2475813,Wiceszef-MSZ-akcja-LOTdoDomu-bedzie-prowadzona-do-odwolania
https://www.wnp.pl/finanse/pipt-tarcza-antykryzysowa-to-dobry-krok-potrzebne-jednak-bezzwrotne-wsparcie-finansowe,380403.html%20%20https:/www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/pipt-tarcza-antykryzysowa-to-dobry-krok-potrzebne-jednak-bezzwrotne-wsparcie-finansowe,163059.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Ankieta_Koronawirus_PIPT2020.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Ankieta_Koronawirus_PIPT2020.pdf
https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/List-Rzecznika-M%C5%9AP-do-Premiera-Morawieckiego-w-sprawie-uproszczenia-procedur-z-ZUS.pdf
https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/List-Rzecznika-M%C5%9AP-do-Premiera-Morawieckiego-w-sprawie-uproszczenia-procedur-z-ZUS.pdf
https://kig.pl/opinia-kig-do-gospodarczej-i-spolecznej-tarczy-antykryzysowej-wraz-z-propozycjami-jej-rozszerzenia/
https://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,403,beata-kozyra-pakiet-tarcza-antykryzysowa-wymaga-uzupelnienia.html?fbclid=IwAR1mrpqASV2OMTUAwdceCMA5bqHcNWk7RQfgE8AvWl4EU5f33Ecu6qeAV30
https://www.radiomaryja.pl/informacje/trwaja-prace-nad-pakietem-antykryzysowym/
https://natemat.pl/302955,branza-turystyczna-i-eventowa-upada-przez-koronawirusa-gigantyczne-straty?force_rwd=1&fbclid=IwAR0w4EF1lPMGsHZjKcFxyI65YiKMgo1EgvvfGyQn9nvy-ydHFU_TYdDGtG4
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/branza_leasingowa_pomoze_klientom_w_czasie_epidemii_koronawirusa
https://www.pap.pl/europap/608717%2Codpowiedz-inwestycyjna-komisji-europejskiej-na-pandemie-w-trybie-pilnym-w?fbclid=IwAR3kvcqFVMTYMlimBn8kTz4APe-rHCKzTPZ7wr-3sHKGNYmh-NLBZO59LPU


o Komentarz PIPT odnoście "Tarczy antykryzysowej" w mediach:  
o TVN 24 Bis 
o Forsal 
o CEO.com 
o Rzeczpospolita 
o SINGS 
o WNP 

 

o Koronawirus w Europie - materiał opracowany przez Sztab 

Kryzysowy branż MICE, turystycznej i targowej 

o Koronawirus - pomoc UE - materiał opracowany przez Sztab 

Kryzysowy branż MICE, turystycznej i targowej 

 

 

Aktualizacja na dzień 18.03.2020 

 

o Pakiet “Tarcza antykryzysowa” – komentarz PIPT 

o Komisja Europejska odpowiada EEIA 

o Rząd i prezydent proponują pakiet pomocowy “tarczę antykryzysową” dla 

przedsiębiorców oraz gospodarki w związku ze skutkami pandemii 

koronawirusa 

o “Pakiet antykryzysowy”. Prezydent o wsparciu dla przedsiębiorców i 

pracowników 

o Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem - informacja z ZUS 

o Koronawirus: ZUS zawiesi składki na 3 miesiące – Rzeczpospolita 

o Media o działaniach Sztabu Kryzysowego, w którym działa również Polska 

Izba Przemysłu Targowego: 

o PRESS https://www.press.pl/tresc/60823,branza-mice-uruchomila-

platforme-informacji-kryzysowej-na-facebooku  

o Meeting Planner: http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art, 

401,podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice.html 

o Brief: https://brief.pl/stanowisko-przedstawicieli-branzy-mice-dot-sytuacji-

zwiazanej-z-koronawirusem/ 

o OHHEvent https://oohevent.pl/wydarzenia/podsumowanie-dzialan-sztabu-

kryzysowego-branzy-mice/  

o ThinkMice https://www.thinkmice.pl/news/2167-sztab-kryzysowy-branzy-

mice-fanpage-tugether-i-podsumowanie-dzialan  

o MicePoland http://www.micepoland.com.pl/aktualnosci/ 

1319,,,,komunikat_dotyczacy_wspolnych_dzialan_ 

branzowychw_obliczu_wyzwania_jakim_jest_pandemia.html  

o Mediasol http://www.mediasol.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether- 

podsumowanie-działań-sztabu-kryzysowego-organizacji-branżowych  

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/tarcza-antykryzysowa-dla-przedsiebiorcow-komentarz-pracodawcow-rp-bcc-oraz-pipt,1009651.html?fbclid=IwAR2HlsM0uTq5fITyYziSsntafBsT904znS_FZFQiJHvFxgun5zr6XEcZvVw
https://forsal.pl/amp/1461832,pipt-tarcza-antykryzysowa-to-dobry-krok-potrzebne-jednak-bezzwrotne-wsparcie-finansowe.html?fbclid=IwAR3EsDoJLVClRSYUoS0BQS2pMxAQmEHGCPHUhN-eDJBlHznyqSPFtGJW5Lk
https://ceo.com.pl/pakiet-tarcza-antykryzysowa-wymaga-uzupelnienia-63898
https://www.rp.pl/Komercyjne/303189836-Branza-targowa-tarcza-do-poprawki.html
https://www.signs.pl/polska-izba-przemyslu-targowego%3A-pakiet-_tarcza-antykryzysowa_-wymaga-uzupelnienia,386149,artykul.html
https://www.wnp.pl/praca/beata-kozyra-prezes-pipt-potrzebne-jest-bezzwrotne-wsparcie-finansowe,380242.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Koronawirus-w-Europie-18.03.20.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Unia-Europejska-pomoc.pdf
https://polfair.pl/pakiet-tarcza-antykryzysowa-msp-dostana-jedynie-lizaka-na-pocieszenie/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2020-03-13-Informacja-prasowa-EEIA-Coronavirus-PL.pdf
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow-oraz-gospodarki/tk9qxr1?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2&fbclid=IwAR2Fne3G1SStDKR8JLMo1O1kFeEFoEPcSgYMQQLX6K0RPjvCO7t_VQXhK24
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow-oraz-gospodarki/tk9qxr1?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2&fbclid=IwAR2Fne3G1SStDKR8JLMo1O1kFeEFoEPcSgYMQQLX6K0RPjvCO7t_VQXhK24
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow-oraz-gospodarki/tk9qxr1?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2&fbclid=IwAR2Fne3G1SStDKR8JLMo1O1kFeEFoEPcSgYMQQLX6K0RPjvCO7t_VQXhK24
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-18/rada-gabinetowa-tylko-z-prezydentem-i-premierem-ministrowie-wezma-udzial-zdalnie/?ref=slider
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-18/rada-gabinetowa-tylko-z-prezydentem-i-premierem-ministrowie-wezma-udzial-zdalnie/?ref=slider
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283?fbclid=IwAR3jaZttKQI9xlXOCHZftlQN0lc8Y0-U8EalygdKg9U8ZU7rKPrTVQmVrP4
https://www.rp.pl/ZUS/303179973-Koronawirus-ZUS-zawiesi-skladki-na-3-miesiace.html
https://www.press.pl/tresc/60823,branza-mice-uruchomila-platforme-informacji-kryzysowej-na-facebooku
https://www.press.pl/tresc/60823,branza-mice-uruchomila-platforme-informacji-kryzysowej-na-facebooku
http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,401,podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice.html
http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,401,podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice.html
https://brief.pl/stanowisko-przedstawicieli-branzy-mice-dot-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/
https://brief.pl/stanowisko-przedstawicieli-branzy-mice-dot-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/
https://oohevent.pl/wydarzenia/podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice/
https://oohevent.pl/wydarzenia/podsumowanie-dzialan-sztabu-kryzysowego-branzy-mice/
https://www.thinkmice.pl/news/2167-sztab-kryzysowy-branzy-mice-fanpage-tugether-i-podsumowanie-dzialan
https://www.thinkmice.pl/news/2167-sztab-kryzysowy-branzy-mice-fanpage-tugether-i-podsumowanie-dzialan
http://www.micepoland.com.pl/aktualnosci/1319,,,,komunikat_dotyczacy_wspolnych_dzialan_branzowychw_obliczu_wyzwania_jakim_jest_pandemia.html
http://www.micepoland.com.pl/aktualnosci/1319,,,,komunikat_dotyczacy_wspolnych_dzialan_branzowychw_obliczu_wyzwania_jakim_jest_pandemia.html
http://www.micepoland.com.pl/aktualnosci/1319,,,,komunikat_dotyczacy_wspolnych_dzialan_branzowychw_obliczu_wyzwania_jakim_jest_pandemia.html
http://www.mediasol.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether-podsumowanie-dzia%C5%82a%C5%84-sztabu-kryzysowego-organizacji-bran%C5%BCowych
http://www.mediasol.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether-podsumowanie-dzia%C5%82a%C5%84-sztabu-kryzysowego-organizacji-bran%C5%BCowych


o All-inclusive http://www.all-inclusive.com.pl/najnowsze-

wiadomosci/15409-tugether- 

podsumowanie-działań-sztabu-kryzysowego-organizacji-branżowych   

 

Aktualizacja na dzień 17.03.2020 

o Polsat o sytuacji w branży targowej - główne wydanie "Wydarzeń" z 

16.03.2020 - od 15m 19 s 

Aktualizacja na dzień 16.03.2020 

 

o Dzisiaj wieczorem odbyła się kolejna statusowa video-konferencja sztabu 

kryzysowego złożonego z przedstawicieli branż: targowej, MICE oraz 

turystycznej działającego przy Ministerstwie Rozwoju z udziałem m.in. 

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pana Andrzeja Guta-

Mostowego wraz z kierownictwem Departamentu Turystyki. Celem 

rozmowy było omówienie statusu prac nad rządowym pakietem ustaw 

osłonowych dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem 

specyfiki naszego sektora. Zgodnie z relacją Pana Ministra prace po stronie 

rządu są już na ukończeniu i jest duża szansa na ich przyjęcie w ramach 

jutrzejszego posiedzenia Rady Ministrów. Czekamy na te informacje i jako 

sztab jesteśmy w pełni gotowi do natychmiastowego rozpoczęcia prac 

legislacyjnych, m.in. z udziałem naszych partnerów z Konfederacji 

Lewiatan i ekspertów.  

o Komunikat Związku Banków Polskich 

o Pilne konsultacje! - postulaty zebrane Lewiatana dla Minister Rozwoju, do 

pobrania TUTAJ 

o Ocena wpływu ostatnich zdarzeń na pracodawców - Ankieta Lewiatana dla 

Ministerstwa Rozwoju, do pobrania TUTAJ 

o Koronawirus – zmiany w prawie ważne dla przedsiębiorców - PARP.GOV 

o Wakacje kredytowe na trzy miesiące? Wkrótce propozycje - artykuł z 

Business Insider 

o Koronawirus zabija branżę targową. Firmom grozi bankructwo - artykuł w 

Newseria Biznes 

 

 

Aktualizacja na dzień 15.03.2020 

 

o Praca zdalna – przeciwdziałanie COVID-19 

 

http://www.all-inclusive.com.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether-podsumowanie-dzia%C5%82a%C5%84-sztabu-kryzysowego-organizacji-bran%C5%BCowych
http://www.all-inclusive.com.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether-podsumowanie-dzia%C5%82a%C5%84-sztabu-kryzysowego-organizacji-bran%C5%BCowych
http://www.all-inclusive.com.pl/najnowsze-wiadomosci/15409-tugether-podsumowanie-dzia%C5%82a%C5%84-sztabu-kryzysowego-organizacji-bran%C5%BCowych
https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20200316-wydarzenia-1850_6767414/
https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20200316-wydarzenia-1850_6767414/
https://polfair.pl/komunikat-zwiazku-bankow-polskich/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pismo-JE-Najpilniejsze-działania-osłonowe-COVID19-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Ankieta-dla-Ministerstwa-Rozowju.docx
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58934:koronawirus-zmiany-w-prawie-wazne-dla-przedsiebiorcow
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zawieszenie-splacania-kredytow-wakacje-kredytowe-na-trzy-misiace/qhefpez?fbclid=IwAR19CYTuU1hsFcphGk0jF-xgHQftiLNmLdaCanqaRnLCIfBslOD7Gu4WFgQ
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zawieszenie-splacania-kredytow-wakacje-kredytowe-na-trzy-misiace/qhefpez?fbclid=IwAR19CYTuU1hsFcphGk0jF-xgHQftiLNmLdaCanqaRnLCIfBslOD7Gu4WFgQ
https://biznes.newseria.pl/news/koronawirus-zabija,p648216925?fbclid=IwAR0L2POXo4as155UC3cVqIhgai5NAb8e-qz6G42EvdMIZoGtx5-obtlUZhI
https://polfair.pl/praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19/


Aktualizacja na dzień 13.03.2020 

 

o Koronawirus a straty w polskiej branży targowej - ankieta 

 

Aktualizacja na dzień 11.03.2020 

 

o Prezydent RP Andrzej Duda - informacja z Twittera 

o Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem 

o Sztab kryzysowy obraduje w Warszawie 

o Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem - informacje z 

Ministerstwa Rozwoju 

o UFI - Ocena wpływu koronawirusa na światowy przemysł targowy 

o Koronawirus zabija branżę targową - artykuł z Rzeczpospolitej 

o wywiad ze Sławomirem Majmanem (Zarząd Targów Warszawskich) - 

video z Rzeczpospolitej 

 

 

Aktualizacja na dzień 10.03.2020 

o The European Exhibition Industry Alliance (EEIA) w imieniu całej 

europejskiej branży targowej wysłała w dniu wczorajszym list do Ursuli 

von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej ej dotyczący 

negatywnych konsekwncji "koronawirusa" dla europejskiej branży 

targowej.  

o Wypowiedź Prezesa Rady PIPT dotycząca sytuacji branży targowej dla 

WNP.PL Portal Gospodarczy 
o Wypowiedzi Członków PIPT na łamach Pulsu Biznesu cz.1 / cz. 2. 

o Koronawirus sieje spustoszenie. Przedsiębiorcy apelują o pomoc! 

Aktualizacja na dzień 09.03.2020 

o W dniu wczorajszym tj. 08.03.2020 odbyło się w Poznaniu spotkanie z 

Minister Jadwigą Emilewicz. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Rady PIPT 

Przemysław Trawa, prezes zarządu PIPT Beata Kozyra oraz Prezes Grupy 

MTP Tomasz Kobierski. Na spotkaniu zostały przedstawione konsekwencje 

oraz szacunkowe koszty odwoływania targów w Polsce i Europie dla polskich 

firm i polskiej gospodarki oraz został przekazany list z propozycją rozwiązań 

dla branży targowej, z którego kopią można się zapoznać TUTAJ 

o Targi AGROTECH w Kielcach przełożone 

o Targi Look & Beauty Vision w Poznaniu przełożone 

o Targi Bike Show w Poznaniu przełożone 

https://www.survio.com/survey/d/T7I6K4J7T2D4H4A4C
https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1237686214255394817
https://polfair.pl/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem/
https://polfair.pl/sztab-kryzysowy-obraduje-w-warszawie/
https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem?fbclid=IwAR3hLxYuXq3qLzxvjqkFO7v1gsT-pTNR9pe4eVIbQk3DVHxDJLQXyojn-Ys
https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem?fbclid=IwAR3hLxYuXq3qLzxvjqkFO7v1gsT-pTNR9pe4eVIbQk3DVHxDJLQXyojn-Ys
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/03/PR_Economic_impact_of_Coronavirus.pdf
https://www.rp.pl/Nieruchomosci/303109894-Koronawirus-zabija-branze-targowa.html?fbclid=IwAR3hoGv20xMMDRK-wFGr0oZwnoue24_2f6IOcLcivqWaJC-VDmyVap_CVEY
https://www.rp.pl/RZECZoBIZNESIE/200319955-Slawomir-Majman-Przejscie-na-prace-zdalna-nie-jest-takie-proste.html?fbclid=IwAR2zQbmuSZkwlpkpZF0wQuUYPYh49St686fIBg8C0tH8xCsqwPW8iN55WOI
https://www.rp.pl/RZECZoBIZNESIE/200319955-Slawomir-Majman-Przejscie-na-prace-zdalna-nie-jest-takie-proste.html?fbclid=IwAR2zQbmuSZkwlpkpZF0wQuUYPYh49St686fIBg8C0tH8xCsqwPW8iN55WOI
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/03/EEIA_Coronavirus-impact_on_exhibition_industry_Letter_to_Commission_President.pdf
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/03/EEIA_Coronavirus-impact_on_exhibition_industry_Letter_to_Commission_President.pdf
https://www.wnp.pl/finanse/setki-milionow-strat-przemysl-targowy-apeluje-o-wsparcie,377365.html?fbclid=IwAR0EjgB1cMDECXs6x3FYYNBgmAW2Rwl1uIC7AvQjkY3A1qTD_joCPUvv4mc
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Puls-Biznesu-cz.-1.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Puls-Biznesu-cz-2.pdf
https://businessinsider.com.pl/finanse/firmy-juz-licza-straty-spowodowane-koronawirusem/0m6z8hh?fbclid=IwAR3EGc-jR01jrcpLZ_-8X1oLfyhWZ9rD3Pg60TwKOSRruQPLYUkrbQRtKvM
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/fotobueno_08032020_201.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/fotobueno_08032020_201.jpg
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Konsekencje-odwoływania-targów.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Konsekencje-odwoływania-targów.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/List-do-minister-Emilewicz_8-marca_1.pdf
https://www.targikielce.pl/agrotech
https://beautyvision.mtp.pl/pl/aktualnosci/look-i-beautyvision-nowy-termin/
https://bikeshow.pl/pl/aktualnosci/nowy-termin-bike-show/


o Targi Poznań Sport Expo przełożone 

o Cavaliada Warszawa odwołona 

Aktualizacja na dzień 07.03.2020 

o W środę, tj. 11.03.2020 w Warszawie odbędzie się spotkanie szeroko-pojętej 

branży turystycznej dotyczące uzgodnień dotyczących dalszych działań na 

rzecz ochrony branż: turystycznej MICE oraz targowej. W spotkaniu będą 

uczestniczyć Prezes Rady PIPT Przemysław Trawa oraz prezes zarządu PIPT 

Beata Kozyra 

o W dniu jutrzejszym, tj. 08.03.2020 odbędzie się w Poznaniu spotkanie z 

Minister Jadwigą Emilewicz. W spotkaniu będą uczestniczyć Prezes Rady 

PIPT Przemysław Trawa oraz prezes zarządu PIPT Beata Kozyra. 

o W dniu dzisiejszym zostało wysłane opracowanie dotyczące konsekwencji 

oraz szacunkowych kosztów odwoływania targów w Polsce i Europie dla 

polskich firm i polskiej gospodarki do ekspertów Konfederacji Lewiatan.  

o Senatorowie opozycji przyjęli specustawę w obecnym brzmieniu. Ale chcą ją 

znowelizować i wprowadzić pomoc finansową dla przedsiębiorców, którzy 

poniosą straty z powodu kwarantanny pracowników lub zamknięcia 

zakładu pracy. Więcej Gazeta Wyborcza TUTAJ 

Aktualizacja na dzień 06.03.2020 

o W dniu wczorajszym na prośbę Prezesa MTP w uzdolnieniu z prezes zarządu 

PIPT odbyło się spotkanie zwołane w trybie nadzwyczajnym z firmami 

budującymi stoiska. Prezes Trawa oraz Prezes Kobierski przedstawili obecną 

trudną sytuację spowodowaną "koronawirusem" z punktu wiedzenia 

organizatora imprez targowych i jej konsekwencje dla firm budujących stoiska. 

Zaproponował tymczasowe rozwiązania. Zapewnił, że obie grupy, zarówno 

organizatorzy, jaki i firmy wystawiennicze stoją po jednej stronie 

o Izba wysłała prośbę o wsparcie naszych działań do wszystkich wojewodów. 

o Targi Alimentaria w Barcelonie przełożone 

o Targi Automaticon w Warszawie przełożone 

Aktualizacja na dzień 05.03.2020 

o W dniu dzisiejszym Izba wysłała Apele o wsparcie firm branży targowej (o 

podobnym brzmieniu, jak Apel do Premiera RP) do następujących 

przedstawicieli ministerstw i urzędów: Minister Finansów, Minister 

Rozwoju, Prezes ZUS, Rzecznik Rzeczniku Małych i Średnich 

Przedsiębiorców 

o Uszczegółowienie OPINII 2 KANCELARII PRAWNEJ - strefa 

członkowska - Komunikaty dla Członków 

o ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 

r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis. TUTAJ 

o Targi BEAUTY i TOP HAIR w Duesseldorfie przełożone 

o Targi AMBERIF w Gdańsku przełożone 

o Targi Auto Moto Arena w Ostródzie przełożone 

https://sportexpo.mtp.pl/pl/aktualnosci/poznan-sport-expo-edycja-wiosenna-zmiana-terminu
https://cavaliada.pl/warszawa/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Konsekencje-odwoływania-targów.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Konsekencje-odwoływania-targów.pdf
https://wyborcza.pl/7,155287,25765116,spec-ustawa-w-dwoch-odslonach-senat-ja-znowelizuje-w-przyszlym.html
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Mail-do-Wojewody-1.pdf
https://www.alimentaria.com/en/press-release/alimentaria/fira-de-barcelona-moves-the-celebration-of-alimentaria-and-hostelco-to-september/
https://www.automaticon.pl/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Premiera-RP.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/De-minimis-rozporządzenie.pdf
https://www.messe-duesseldorf.com/cgi-bin/md_home/lib/pub/tt.cgi?oid=2167&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
http://amberif.amberexpo.pl/
https://www.facebook.com/automotoarena/


Aktualizacja na dzień 04.03.2020 

o W dniu dzisiejszym Izba wysłała APEL POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU 

TARGOWEGO do PREMIERA RP o wsparcie polskiej branży targowej, 

która z powodu kryzysu spowodowanego przez rozprzestrzenianie się choroby 

COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, znalazła się w bardzo trudnej 

sytuacji. List TUTAJ 

o Apel Polskiej Izby Przemysłu Targowego o wsparcie dla branży targowej 

wysłany w dniu 03.03.2020 do Mrs. Ursuli Von der Leyen Przewodniczącej 

Komisji Europejskiej oraz  Mr. Janeza Lenarčiča Komisarza ds. Kryzysowych 

w Komisji Europejskiej został opublikowany na blogu UFI 

o W związku ze zdarzającymi się przypadkami posługiwania się przez 

dziennikarzy w różnych mediach terminem „imprezy masowej” w odniesieniu 

do targów w kontekście możliwego odwoływania w Polsce z powodu 

zagrożenia koronawirusem COVID, Polska Izba Przemysłu Targowego 

zwróciła  uwagę Polskiej Agencji Prasowej na to, że targi nie są „imprezą 

masową” w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Więcej 

TUTAJ 

o Ścieżka wsparcia rekomendowana przez Konfederację Lewiatan: Zgłoś 

bariery dla przedsiębiorstw wynikające z epidemii koronawirusa 

o OPINIA NR 2 KANCELARII PRAWNEJ z dnia 03.03.2020 dotycząca 

rozwiązań dla przedsiębiorców w związku z sytuacją wywołaną 

koronawirusem - strefa członkowska - Komunikaty dla Członków 

o Targi Logimat w Stuttgarcie odwołane 

o Targi FESPA w Madrycie odwołane 

Aktualizacja na dzień 03.03.2020 

 

Targi Motor Show Poznań przełożone 

o Targi INTERNORGA w Hamburgu przełożone 

o W dniu dzisiejszym Izba przesłała stanowisko PIPT odnoście sytuacji 

spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz apel o 

wsparcie branży targowej do Komisji Europejskiej. List do pobrania 

TUTAJ 
o Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED w 

Poznaniu przesunięte na wrzesień 2020 - powód przesunięcia TUTAJ 

o Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie przesunięte na maj 2020 

- jw. 

o Targi MipTV 2020 w Cannes we Francji jednak nie będą odwołane 

Aktualizacja na dzień 02.03.2020 

o KOMUNIKAT PIPT NR 2. 02.03.2020 

Polska Izba Przemysłu Targowego śledzi na bieżąco wszystkie istotne 

doniesienia dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie i 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Apel-do-Premiera-RP.pdf
http://blog.ufi.org/
https://polfair.pl/targi-nie-sa-impreza-masowa/
http://s.enewsletter.pl/n/231/B3E25/vl.3d578e5f5bde2
http://s.enewsletter.pl/n/231/B3E25/vl.3d578e5f5bde2
https://www.logimat-messe.de/en/press/press-releases-downloads/press-releases/press-release-logimat-2020-canceled
https://www.fespa.com/en/news-media/press-releases/fespa-2020-event-postponed
https://www.motorshow.pl/pl/aktualnosci/nowa-data-poznan-motor-show/
https://www.internorga.com/en/news-details/article/internorga-to-be-postponed/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/PCEI-position-coronavirus-disease-covid-19.pdf
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/targi-miptv-2020-nie-beda-odwolane-pomimo-epidemii-koronawirusa-i-zalecen-francuskich-wladz-jak-sie-chronic-przed-koronawirusem-jak-rozpoznac-koronawirusa-gdzie-kupic-maseczke
https://www.krakdent.pl/pl/aktualnosci/komunikat-profilaktyka-przeciwwirusowa.html
https://www.krakdent.pl/pl/aktualnosci/komunikat-profilaktyka-przeciwwirusowa.html


podejmowanych w związku z tym faktem działaniach. Jednocześnie, w oparciu 

o aktualną wiedzę, pozyskaną na podstawie informacji ze stron Światowej 

Organizacji Zdrowia WHO, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Polska Izba Przemysłu Targowego – na chwilę obecną – nie 

widzi przeciwwskazań, aby targi odbywały się zgodnie z planem na rok 2020 

pod warunkiem zachowania ostrożności i działań zgodnych z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzja o organizacji targów należy 

do indywidualnych organizatorów po ocenie ryzyka oraz w porozumieniu 

z lokalnymi sztabami kryzysowymi lub Wojewódzką Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. Zobacz cały komunikat TUTAJ. ENGLISH VERSION 

HERE 

Aktualizacja na dzień 29.02.2020 

o KOMUNIKAT AUMA zobacz TUTAJ 

o Targi ProWein, wire, Tube, Beauty, Top Hair i Energy Storage Europe w 

Dusseldorfie przełożone 

o Targi High End w Monachium odwołane 

Aktualizacja na dzień 28.02.2020 

o Targi ITB w Berlinie przełożone 

o Targi FIBO w Kolonii przełożone 

o Targi METAV w Duesseldorfie przełożone 

o Targi FENSTERBAU FRONTALE und HOLZ-HANDWERK w 

Norymberdze przełożone 

o OPINIA DOTYCZĄCA TZW. SIŁY WYŻSZEJ:  Siła wyższa jako 

przyczyna przekładania terminu lub odwoływania targów 

o Aktualizacja na dzień 28.02.2020 - Szwajcaria -  zakaz organizowania 

wydarzeń powyżej 1000 osób 

Aktualizacja na dzień 27.02.2020 

o Targi IWA w Norymberdze przełożone 

Aktualizacja na dzień 26.02.2020 

o Targi JEC World w Paryżu przełożone 

o Targi Salone del Mobile w Mediolanie przełożone 

Aktualizacja na dzień 25.02.2020 

o Targi MCE w Mediolanie przełożone 

o Targi IHS w Kolonii przełożone 

o Targi Cosmoprof w Bolonii przełożone 

 

 

https://polfair.pl/koronawirus-komunikat-pipt-nr-2-z-02-marca-2020r/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Komunikat-PIPT-02.03.EN_.pdf
https://www.auma.de/en/media/reports/corona-virus-information
https://www.messe-duesseldorf.com/cgi-bin/md_home/lib/pub/tt.cgi?oid=2155&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
https://www.messe-duesseldorf.com/cgi-bin/md_home/lib/pub/tt.cgi?oid=2155&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
https://www.highendsociety.de/high-end-44.html
https://www.itb-berlin.com/Extrapages/HealthInfo/
https://www.fibo.com/en/
https://twitter.com/METAVonline/status/1233385601631768576
https://www.frontale.de/
https://www.frontale.de/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Odwołanie-do-SIŁY-WYŻSZEJ.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Odwołanie-do-SIŁY-WYŻSZEJ.pdf
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bundesrat-ruft-wegen-coronavirus-die-besondere-lage-aus-und-verbietet-grosse-veranstaltungen-ld.1543279
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bundesrat-ruft-wegen-coronavirus-die-besondere-lage-aus-und-verbietet-grosse-veranstaltungen-ld.1543279
https://www.iwa.info/en
https://www.jec-world.events/jec-world-2020-postponed/?fbclid=IwAR0bwfJZZVJdNJZ-zaAwek_yRbCD9Wo0HjvFDtIBn_KVVVL7elfV_BeteBw
https://twitter.com/iSaloniofficial/status/1232388981364580352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1232388981364580352&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elle.pl%2Fdecoration%2Fartykul%2Ftargi-salone-del-mobile-przelozone-na-czerwiec-z-powodu-koronawirusa-200225110322
https://www.mcexpocomfort.it/en/Press/Press_Releases/MCE---MOSTRA-CONVEGNO-EXPOCOMFORT-and-BIE---BIOMASS-INNOVATION-EXPO-Postponed-to-September-8-11-2020-in-Fiera-Milano/
https://www.eisenwarenmesse.com/
https://www.cosmoprof.com/en/official-updates/


Aktualizacja na dzień 24.02.2020 

o Targi Light + Building we Frankfurcie przełożone 

o Targi MIDO w Mediolanie przełożone 

Aktualizacja na dzień 19.02.2020 

o OPINIA KANCELARII PRAWNE z dnia 19.02.2020 w zakresie podjęcia 

działań prawnych w związku z odwołaniem MWC 2020 - strefa członkowska - 

Komunikaty dla Członków 

Aktualizacja na dzień 18.02.2020 

o Oficjalne stanowisko EMECA 

Aktualizacja na dzień 17.02.2020 

o Oficjalne stanowisko UNIMEV na temat targów we Francji 

o Oficjalne stanowisko AUMA na temat targów w Niemczech - . 

Aktualizacja na dzień 14.02.2020 

o Targi MWC w Barcelonie odwołane 

o KOMUNIKAT PIPT NR 1. 14.02.2020 

Organizatorzy targów w Polsce, zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu 

Targowego (PIPT) dbając o bezpieczeństwo i komfort uczestników, w 

związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia stanu zagrożenia 

zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym wdrażają wszystkie 

procedury zalecane przez WHO. Również organizatorzy targów w całej 

Europie wdrożyli lub rozpoczęli implementacje procedur WHO. CZYTAJ 

WIĘCEJ TUTAJ 

 

https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/press/press-releases/light-building/postponed.html?fbclid=IwAR317Bl-Ql0I7OWcRQ3t-OpGAkMDUnpJPjYDx4ilM8cbbG5qnxmDZsdEZtk
https://www.mido.com/pdf/comunicati_stampa/en/coronavirus_news.pdf?v=5
http://blog.ufi.org/2020/02/17/emeca-statement-on-the-novel-corona-virus-outbreak/
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