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Adam Szejnfeld       Warszawa, 29 września 2020r. 

Senator RP 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

skierowane do pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie potrzeby pilnego udzielenia przez państwo pomocy przedsiębiorcom 

 i pracownikom firm branży targowej oraz branż pokrewnych.   

 

 

 

 

Szanowny Panie Premierze. 

Pandemia koronawirusa zbiera swoje negatywne żniwo wśród większości sektorów i branż 

polskiej gospodarki, ale w sposób szczególny dotknęła branżę targowo-wystawienniczą oraz 

branże pokrewne. W Polsce jest wiele firm organizujących imprezy targowe, a jedną z nich są 

słynne w Europie i na całym świecie Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP). Między innymi 

dlatego jako senator z Wielkopolski, a swojego czasu przewodniczący Rady Programowej 

Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jestem bardzo zaniepokojony 

sytuacją na rynku targowym i wystawienniczym.  

 

Panie Premierze. 

Panująca pandemia doprowadziła do dramatycznej sytuacji w polskiej branży targowej. Grozi 

ona ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi negatywnymi skutkami nie tylko dla 

przedsiębiorstw targowych ich pracowników, ale może wywołać też falę bankructw firm 

współpracujących z branżą targową i wystawienniczą. Sytuacja taka skutkowałaby upadkiem 

całej gałęzi tego przemysłu, który ma swoje ogromne znaczenie nie tylko w Polsce, ale i za 

granicą. Sytuacja jest o tle groźna, że na przemysł, o którym piszę składają się nie tylko 

przedsiębiorstwa targowe, ale także bardzo wiele branż pokrewnych, współpracujących z 

organizatorami wystaw i targów. Na przykład operatorzy obiektów targowych, firmy świadczące 

usługi projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, firmy usług logistyki, transportu 

i spedycji targowej, a także dostawcy wielu innych jak usługi estradowe, nagłośnieniowe, czy 

dostawców nowoczesnych technik i technologii wykorzystywanych na imprezach targowych. Co 

bardzo ważne, z branżą targową bezpośrednie powiązanie posiadają także przemysł koncertowy, 

konferencyjny oraz hotelarski, zwłaszcza ten o podwyższonym standardzie usług (tzw. hotele 

biznesowe). Wszystkie te firmy współtworzą system naczyń powiązanych, w którym, jeśli nie 

działa jedno ogniwo, to negatywne skutki odbijają się i na pozostałych.   

 

Z szacunków Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT) wynika, że firm, dla których usługi 

targowe stanowią główną działalności i które w ponad 60% osiągają przychody z usług na rzecz 

targów jest w Polsce ponad 600, a roczny ich obrót wynosi nawet 3 mld zł. Niestety, z badań 

PIPT wynika, że prawie 80 procent tych firm straciło swoje jedyne źródło przychodu. Tym 

samym ta branża odczuwa ok. 150 mln zł miesięcznie ubytków w przychodach, co może 

doprowadzić do strat w skali roku sięgających ponad miliarda zł. Ale przemysł targowy, to nie 

tylko przedsiębiorstwa, lecz i ludzie. Warto zatem wspomnieć, iż rynek targowy zatrudnia w 

Polsce ok. 40.000 pracowników. Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP, największego operatora 

targowego w kraju, w związku z tym podkreśla, że przez 99 lat działalności MTP nie było takiej 

sytuacja, jaką obserwuje się obecnie. To pokazuje skalę zagrożenia.  
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Niestety, pomoc, jaką polskiej gospodarcze, przedsiębiorcom i ich pracownikom, przygotował i 

wprowadził rząd uchwalonymi do tej pory ustawami zwanymi „tarczami” w sposób 

niewystarczający wyszła na przeciw potrzebom przemysłu targowego i co gorsza, w zasadzie 

wcale nie wsparła branż pokrewnych współdziałających z branżą targową. Z tych też powodów 

pragnę zapytać Pana Premiera czy rząd zamierza uwzględnić postulaty pracowników, 

przedsiębiorców, w końca stowarzyszeń oraz izb gospodarczych reprezentujących sektor tego 

przemysłu w następnych swoich inicjatywach i przygotować kolejne oraz bardziej adekwatne 

formy pomocy dla przedsiębiorców tego sektora? Jeśli nie to, dlaczego, a jeśli tak, to kiedy i 

jakich instrumentów wsparcia można się spodziewać? Sprawa jest o tyle ważna i pilna, że wiele, 

zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz polskich małych i średnich firm w obecnej sytuacji może 

nie dotrwać nawet do końca bieżącego roku, a już na pewno do odrodzenia się rynku 

wystawienniczego i targowego w Polsce i w Europie.   

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Adam Szejnfeld 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

 

 


