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1. Podstawowe informacje dotyczące statystyk rocznych: 

◼ Targi w Polsce mają ponad 100-letnią tradycję.  

◼ Targi w Polsce są niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej  

i liczącym się graczem w Europie i na świecie.  

◼ Ok. 600 targów rocznie w Polsce  

◼ Ponad 47 000 wystawców w tym ponad 11 000 zagranicznych. 

◼ Ponad 3 000 000 zwiedzających.  

◼ ok. 200 targów poddanych audytowi CENTREX – Międzynarodowego  Związku 

Statystyk Targowych. 

2. Wielkość branży  

◼ W branży targowej działało ok 5 000 firm, dla których targi stanowią źródło 

przychodów, w minimum 30% i w tym ok 600 firm, dla których targi stanowią 

główne źródło przychodów: 

o Organizatorzy targów w Polsce 16,9% 

o Operatorzy obiektów targowych, którzy nie organizują imprez targowych  2,5%* 

o Firmy projektujące i budujące stoiska targowe 42,8% 

o Firm spedycji i transportu targowego  12,2% 

o Przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce 3,5% 

o Organizatorzy wystąpień targowych za granicą 10,8% 

o Firmy innych usług targowych, jak: IT, catering, wydawnictwo, promocja, itp. 59,7% 
         

*  Część operatorów obiektów targowych to również organizatorzy tragów. 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru przez respondentów więcej niż jednego segmentu   

 

 
1 Badania Urzędu Statystycznego z września 2020 r. (Załącznik 1), badania własne PIPT 
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3. Wartość branży  

◼ Branża targowa generowała łączne obroty w wysokości ok. 4,9 mld zł. 

◼ Do budżetu państwa co roku wpływało z branży targowej ok. 0,5 mld zł podatku 

VAT. 

4. Zatrudnienie w branży 

◼ Na polskim rynku targowym zatrudnionych było ok. 97 tysięcy pracowników,  

w tym 60% na umowach cywilno-prawnych.   

5. Powiązania branży targowej  

◼ Branża targowa jest ściśle powiązana z innymi segmentami rynku: 
o rynek hotelowy 

o rynek lotniczy i rynek przewozów 

o transport miejski 

o gastronomia 

o branża eventowa 

o segment incentive 

o turystyka kongresowa i konferencyjna 

o promocja i marketing 

 

1. Korzyści dla miast i regionów, w których odbywają się targi: 

◼ Znaczące wpływy finansowe dla biznesu, szczególnie z segmentów takich, jak: 

hotele, gastronomia, transport, rozrywka, marketing, turystyka kongresowa  

i konferencyjne. Turyści biznesowi, przyjeżdżający na 2-3 dniowe targi, 

pozostawiają na miejscu od 1 500 do 2 000 zł, co nie jest bez znaczenia dla 

przychodów tych branż. 

◼ Wyższe podatki dla miasta z tytułu: 

o podatku od nieruchomości 

o podatku od środków transportowych 

o użytkowania wieczystego gruntu 

o opłat za gospodarowanie odpadami 

o udziału w podatkach PIT i CIT 

◼ Dodatkowe miejsca pracy. 

◼ Wzrost atrakcyjności osiedleńczej – szereg wydarzeń jest organizowanych dla 

mieszkańców i podnosi jakość życia. 

◼ Kształtowanie pozytywnego wizerunku miast, regionów. 

2. Korzyści dla krajowej gospodarki 

◼ Targi to platforma kontaktów biznesowych niezbędna do odbudowy relacji 

biznesowych polskich firm i organizacji po okresie spowolnienia gospodarczego.  

◼ Dzięki targom polskie firmy – zwłaszcza MŚP – będą mogły odzyskać utracone 

pozycje na rynku.  

◼ Targi to szansa dla małego i średniego biznesu na odzyskanie swojej sprawności 

biznesowej. 
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◼ Targi to źródło najnowszej wiedzy i rozwiązań technologicznych, transfer 

innowacji, niezbędnej, aby rozwijać firmy w nowym zmienionym wirusem świecie. 

◼ Targi wywołują tzw. efekt mnożnikowy w innych branżach, n.in. takich, jak: hotele, 

przewozy, przeloty, gastronomia.  

◼ Targi są dźwignią eksportu oraz nośnikiem polskiej marki – polskie produkty  

i polskie firmy będą mogły również powrócić szybko na arenę międzynarodową. 

◼ Targi pozwolą utrzymać pozycję Polski na światowej mapie biznesu i utrzymać 

swoja pozycją na tle zagranicznej konkurencji.  

 

◼ Firmy branży targowej od końca lutego 2020 do czerwca 2020 z powodu 

zamrożenia sektora i związanych z tym restrykcji nie mogły organizować targów. 

◼ Oficjalnie targi zostały odmrożone w dniu 06 czerwca 2020. 

◼ Polskie firmy targowe wdrożyły wytyczne MR i GIS i są w pełni gotowe do 

organizacji imprez targowych 

◼ Jednak pomimo odmrożenia firmy branży targowej w dalszym ciągu nie mają 

możliwości pełnego działania, ponieważ:  
o nie wszyscy wystawcy i zwiedzający chcą wrócić na targi - obawiają się oni, iż z powodu 

koronawirusa na targi nie przyjdą zwiedzający (zwłaszcza biznesowi) 

o wystawcy i zwiedzający tną koszty i skupiają się na odbudowaniu własnych biznesów 

o obawiają się  zakażenia koronawirusem swoich pracowników 

o realizację wydarzeń, w szczególności międzynarodowych, uniemożliwia również ponowne 

„uszczelnienie” granic oraz wstrzymanie ruchu lotniczego pomiędzy Polską a ponad 40 krajami. 

o następuje wzrost zachorowań na COVID-19 i powoli miasta targowe „wpadają” do strefy 

czerwonej, w której jest zakaz organizacji targów.  

◼ Oznacza to, że firmy targowe nie mają źródła przychodu na kolejne kilka miesięcy!  

◼ Do września 2020 roku straty branży wynoszą ponad 1 mld zł.  

 

 

1. Zagrożenia dla branży targowej  

◼ Z badań Urzędu Statystycznego2 wynika, że w 80% firm targowych obroty spadły 

co najmniej 50%, w tym w połowie przypadków nawet o 90%.  

◼ Redukcja zatrudnienia spowodowana Covid-19 w branży targowej dotknęła już ok 

60 tys. osób.  

◼ Badania PIPT pokazują natomiast, że w najbliższym czasie co czwarta firma zwolni 

ponad 50% pracowników.  

2. Konsekwencje „braku targów” dla regionów i miast, w której do tej pory odbywały 

się targi 

◼ Znacznie niższe wpływy dla biznesu, szczególnie z segmentów takich, jak: hotele, 

gastronomia, transport, rozrywka, marketing, czy turystyka kongresowa. 

 
2 Badania Urzędu Statystycznego z września 2020 r. (Załącznik 1), badania własne PIPT 
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◼ Niższe podatki dla miasta z tytułu: 
o podatku od nieruchomości 

o podatku od środków transportowych 

o użytkowania wieczystego gruntu 

o opłat za gospodarowanie odpadami 

o udziału w podatkach PIT i CIT 

◼ Większe bezrobocie + większe wydatki na zasiłki dla bezrobotnych. 

◼ Spadek atrakcyjności osiedleńczej.  

◼ Osłabienie pozytywnego wizerunku miast, regionów. 

 

3. Konsekwencje „braku targów” dla gospodarki  

◼ Tysiące osób, które zasilą szeregi bezrobotnych i zgłoszą się po wypłatę zasiłku! 

Przy założeniu, że jedynie 1/3 pracowników branży targowej, która utraciła pracę 

zgłosi się po zasiłek, miesięczny koszt zasiłku dla 20 000 tys. pracowników to ok. 

28 mln zł miesięcznie! 

◼ Wiele topowych, znanych, największych międzynarodowych imprez targowych 

organizowanych w Polsce przez polskich organizatorów targów zostanie przejęta 

przez silniejszą zagraniczną konkurencję.  

◼ Brak targów to utrudnione kontakty biznesowe co uniemożliwia skuteczną 

odbudową relacji biznesowych polskich firm i organizacji, a co za tym idzie 

zagrożenie dla małego i średniego biznesu.  

◼ Brak targów to ograniczony dostęp do najnowszej wiedzy i rozwiązań 

technologicznych, ograniczone możliwości transferu innowacji, niezbędnej, aby 

rozwijać firmy w nowym zmienionym wirusem świecie. 

◼ Brak targów to osłabienie innych branż polskiej gospodarki n.in. takich, jak: hotele, 

przewozy, przeloty, gastronomia (efekt mnożnikowy) 

◼ Brak targów to to brak skutecznego nośnika polskiej marki – polskie produkty będą 

miały utrudniony powrót na arenę międzynarodową. Część z nich przestanie się 

liczyć i zostanie zastąpiona przez zagraniczne produkty. 

◼ Część  polskich firm zniknie ze światowej mapy biznesu lub zostanie przegoniona  

przez zagraniczną konkurencję.  

 

◼ Dotychczasowa pomoc rządowa, w postaci kolejnych Tarcz oraz wsparcie 

finansowe z PFR pozwoliły przetrwać firmom targowym ostatnie pół roku przy 

maksymalnym ograniczeniu własnych kosztów.  

◼ Wykorzystane przez Członków Izby narzędzia wsparcia do września 2020 zostały 

przedstawione w tabeli poniżej. 

LP. INSTRUMENTY WSPARCIA TAK NIE 

1.  
     

Dotacje obrotowe udostępnionych 15.06.2020: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/dotacje-obrotowe-dla-srednich-firm-ruszaja-15-
czerwca-2020 

14% 86% 

2.  
     

Jeśli nie, to dlaczego? 

a)      nie miałem/em informacji na temat ww. dotacji 14% 

b)      moja Firma nie spełniała kryteriów pozyskania dotacji 70% 

https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/dotacje-obrotowe-dla-srednich-firm-ruszaja-15-czerwca-2020
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/dotacje-obrotowe-dla-srednich-firm-ruszaja-15-czerwca-2020
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/dotacje-obrotowe-dla-srednich-firm-ruszaja-15-czerwca-2020
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c)      procedury były zbyt skomplikowane  - 

d)      zapomniałem/am  - 

e)      inna przyczyna: brak środków dla woj.. Śląskiego x2, niezrozumiała odmowa 5% 

3.  
     

Inne narzędzia wsparcia: 

a)  Abolicja / odroczenie składek ZUS 70% 

b)  Dopłaty do wynagrodzeń pracowników 81% 

c)  Dopłaty do postojowego 19% 

d)  Pomoc dla osób samozatrudnionych i pracujących na umowy zlecenia  
     i o dzieło 

14% 

e)  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 5% 

f)   Odroczenie (zawieszenie) spłaty kredytu na 3 miesiące 30% 

g)  Bezzwrotna pożyczka dla mikro firm 32% 

h)  Automatyczne wznowienie kończącego się kredytu obrotowego  - 

i)   Wsteczne rozliczenie strat podatkowych w PIT i CIT  - 

j)   Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej 5% 

k)  Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych dla przedsiębiorców   

l)   Dotacja z PFR 81% 

m) Regionalne dotacje na pożyczki obrotowa 16% 

n)  Inne: 5% 

Jakie: Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności z PUP / Bony Rekompensacyjne / 

Odroczenie terminu płatności składek ZUS / Ulga 50% składki ZUS za m-c 05/2020 
1% 

  

◼ Przedłużająca się epidemia koronawirusa nie pozwala działać branży targowej na 

tyle, aby firmy targowe mogły generować przychody pozwalające utrzymać 

przedsiębiorstwo i pracowników.  

◼ Rząd RP uruchomił pomoc sektorową dla szeroko pojętej branży turystycznej, do 

której zaliczana jest również branża targowa oraz eventowo-kulturalna, w postaci 

ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 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.  

◼ Jednak branża targowa nie otrzymała praktycznie żadnej sektorowej pomocy  

z wyjątkiem abolicji składek ZUS dla firm posługujących się PKD 82.30.Z – a to 

oznacza jedynie kilkadziesiąt firm, które skorzystają z „tarczy turystycznej”.  

◼ Branża turystyczna otrzymała pomoc sektorową, m.in. w postaci bonu 

turystycznego oraz przedłużenia niektórych instrumentów wsparcia dla wielu 

segmentu branży turystycznej.  

◼ Branża eventowo-kulturalna otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 400 mln pomocy. Tak ważna dla rozwoju gospodarki branża targowa 

nie doczekała swojej sektorowej tarczy, bez której firmy targowe ogłoszą upadłość 

lub zostaną wykupione za bezcen przez obcy kapitał. 

◼ Branża targowa została bez wsparcia! 

 

◼ Apelujemy o uruchomienie wsparcia sektorowego, dedykowanego branży 

targowej, które nie tylko wesprze, ale stanie się impulsem dla całej branży, która 

choć obecnie znajduje się w trudnej sytuacji, może stać się lokomotywą polskiego 

rozwoju gospodarczego na najbliższe lata.  
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◼ Propozycje wsparcia sektorowego przedstawiamy w Załączniku: Postulaty PIPT.  

◼ Uruchomienie instrumentów finansowych dla branży targowej znajdującej się  

w trudnej sytuacji nie można traktować jako zapomogi ani kosztu dla budżetu 

państwa, a jako inwestycję w polski potencjał branży i stworzenie szansy na jego 

ekspansję. 

 

◼ Polska branża targowa oferuje wykorzystanie kompetencji, wiedzy eksperckiej, 
znajomości rynków zagranicznych, sieci przedstawicieli handlowych, a także 
sprawdzonych formatów matchmakingowych (wystąpienia targowe, misje 
gospodarcze zagranicznych klientów i mediów branżowych do Polski, programy 
hostedbyuersowe i wszelkie inne instrumenty, które pozwalają na budowanie 
nowych relacji biznesowych i zawieranie kontraktów).  

 

 

◼ Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT), jedyna organizacja zrzeszająca polską 

branżę targową - podmioty działające na rynku targowym: organizatorów targów 

i operatorów obiektów targowych, firmy świadczące usługi projektowania, 

budowy i wyposażania stoisk targowych, firmy usług transportu i spedycji 

targowej, a także dostawcy wielu innych usług dla branży targów.  

◼ Polska Izba Przemysłu Targowego działa od 2006 roku jako izba gospodarcza 

przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów, wystaw 

i eventów. W latach 1993-2006 działała jako Polska Korporacja Targowa. Siedzibą 

PIPT jest Poznań. W 2020 roku organizacja obchodzi 27-lecie istnienia. 

◼ Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest: 

o służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego  

w Polsce 

o działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem branżowym, 

wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała  

i chroni interesy gospodarcze członków Izby. 

o być skuteczną płaszczyzną działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego 

o promować udział w targach jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej 

przedsiębiorstw 

o promować najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie danych statystycznych targów  

i podstawowe definicje i pojęcia stosowane w branży targowej 

o działać na rzecz podnoszenia standardów usług targowych w Polsce 

o dostarczać aktualną wiedzę branżową i oferować graczom rynku targowego w Polsce 

możliwości w zakresie edukacji i doradztwa prawnego. 

 

 


