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Poznań, 05.05.2020 
 
       
 

                                                                                                     Szanowna Pani  
                                                                                                     Olga Semeniuk  
                                                                                                               Podsekretarz Stanu 

                                                                                                               Ministerstwo Rozwoju 
                                                                                                               Pl. Trzech Krzyży 3/5 

                                                                                                               00-507 Warszawa 
 

 
Szanowna Pani Minister, 
 

w nawiązaniu do naszej rozmowy podczas wideokonferencji w dniu 30.04.2020 i pozytywnej reakcji Pani 

Minister na deklarację Polskiej Izby Przemysłu Targowego o gotowości współpracy naszych ekspertów 

branżowych z Ministerstwem Rozwoju przy tworzeniu wytycznych sanitarnych w celu umożliwienia odmrożenia 

targów, chciałabym przedstawiać – w załączonym dokumencie Zasady bezpieczeństwa na targach – propozycje Izby  

w zakresie rekomendowanych procedur bezpieczeństwa dotyczących organizacji targów w Polsce. 

 Polska Izba Przemysłu Targowego jest jedyną oficjalną organizacją w Polsce zrzeszającą firmy rynku 

targowego. Wartość tego segmentu rynku szacowało się przed epidemią na 3 mld złotych. Firmy, które działają 

w branży targowej (ponad 500 firm: organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych, firmy projektujące  

i budujące stoiska, firmy spedycji i transportu targowego oraz dostawcy innych usług na rzecz targów) – jeszcze  

w marcu b.r. zatrudniały, w ramach umów o pracę, około 20 tys. osób. Prawie kolejne 20 tys. osób 

współpracowało z branżą targową w ramach umów cywilno-prawnych. Od ponad 2 miesięcy nie odbywają się  

w Polsce podobnie, jak i w całej Europie, żadne imprezy targowe. Przychód branży spadł do 0 zł. Wg ankiety 

Polskiej Izby Przemysłu Targowego aż 72 procent firm zwolniło lub zamierza zwolnić w najbliższym czasie co 

najmniej 5 pracowników. Prawie ¼ tych firm liczy się redukcją załogi nawet o 70%, a ponad 15% z nich planuje 

zwolnić połowę zatrudnionych osób. Straty całej branży targowej w Polsce szacuje się na około 150 mln złotych 

miesięcznie. Jeśli targi nie zostaną odmrożone, od sierpnia 2020 r. większość firm branży targowej będzie 

zmuszona ogłosić upadłość. 

 

Polska Izba Przemysłu Targowego, będąc świadoma zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa, jak również zdając sobie sprawę ze znaczenia targów dla polskiej gospodarki, opracowała 

propozycję procedur, które umożliwią organizację bezpiecznych targów. Bezpieczeństwo uczestników targów 

oraz pracowników firm targowych jest dla nas absolutnym priorytetem. Tak, jak i odbudowanie polskiej 

gospodarki.  

To właśnie targi, szczególnie targi branżowe B2B, będą odgrywały istotną rolę w ożywieniu gospodarczym, 

zapewniając firmom ścieżkę odbudowy ich biznesów i wywołując efekt mnożnikowy w innych branżach, m.in.  

w branży turystycznej, gastronomicznej czy transportowej. Targi to przede wszystkim platforma kontaktów 

biznesowych, która będzie niezbędnym narzędziem do odbudowania relacji biznesowych polskich firm  

i organizacji. Dzięki targom branżowym polskie firmy (zwłaszcza MŚP, na których w ponad 70% opiera się polska 

gospodarka) oraz ich produkty będą mogły powrócić na rodzimy rynek oraz na arenę międzynarodową, w efekcie 

poprawiając pozycję naszego kraju na światowej mapie biznesu.  

Warto również nadmienić, iż organizacja targów przynosi wiele wymiernych korzyści, tak dla miasta, w którym 

się odbywają, jak i całego regionu.  Targi są nierozerwalnie związane z całym lokalnym i regionalnym systemem 

społeczno-gospodarczym. Dzięki nim znacząca ilość środków finansowych trafia bezpośrednio lub pośrednio do 

szeregu interesariuszy w mieście. Dotyczy to sfer biznesowych, usługowych, administracji, czy mieszkańców, jako 

indywidualnych odbiorców oferty. Nie bez znaczenia jest również wzrost atrakcyjności osiedleńczej danego 

regionu – szereg wydarzeń organizowanych dla mieszkańców podnosi jakość ich życia oraz kształtowanie 

pozytywnego wizerunku miasta i regionu. 
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Podstawowym celem proponowanych procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem uczestników targów a także pracowników firm pracujących na 

rzecz danej imprezy targowej. 

 

Pragnę również zwrócić uwagę na cztery istotne kwestie przy ocenie bezpieczeństwa imprez targowych: 

▪ Proponowany termin uruchomienia tragów – połowa sierpnia 2020 – jest dopiero za 3,5 miesiąca 

(ważne dla branży jest, aby zacząć rozmawiać o odmrażaniu targów już dzisiaj, ponieważ przygotowanie 

targów to kilka, kilkanaście tygodni). 

▪ Targi, szczególnie branżowe, są łatwe do monitorowania i zarządzania, zarówno wystawcy, jak  

i uczestnicy są rejestrowani, zatem istnieje możliwość monitorowania wszystkich wchodzących na targi 

osób. Oznacza to, że kontrola uczestników jest nieporównywalnie lepsza niż np. w galeriach handlowych, 

gdzie kupujący są całkowicie incognito.  

▪ Obiekty targowe charakteryzują się ogromną kubaturą oraz dużą powierzchnią zewnętrzną, która 

również jest wykorzystywana na ekspozycję targową, np. w przypadku targów obronnych, jak MSPO, 

targów rolnych. 

▪ Targi, zwłaszcza B2B, nie są imprezami masowymi (festiwale, koncerty, czy mecze piłki nożnej)  

w rozumieniu ustawy o imprezach masowych, jak i dosłownym. Stosowne odległości między uczestnikami 

targów mogą być łatwo zachowane. Więcej informacji na temat różnic między targami a imprezami 

masowymi w Załączniku Targi a imprezy masowe.  

 
 

 

Przesyłając na ręce Pani Minister niniejsze pismo wraz z propozycją wytycznych, mających zapewnić 

bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na targach, wyrażam również pełną gotowość: 

▪ Izby oraz ekspertów Izby do wspólnej pracy nad odmrożeniem targów w Polsce. Proszę, aby nasze prawie 
30-letnie doświadczenie nie poszło na marne. Nasz potencjał w celu ratowania polskiej gospodarki jest do 
Państwa dyspozycji.  

▪ Izby do promowania aplikacji ProteGO Safe, wspierającej ograniczenie tempa i zasięgu rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. 

 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 
1. Pani Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju 

2. Pan Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia 

3. Pan Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny 

4. Pan Julian Żelaznowski, doradca w Ministerstwie Rozwoju 

 
 

Beata Kozyra 
Prezes zarządu 

Polskiej Izby  Przemysłu Targowego 
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