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Polska Izba Przemysłu Targowego jest ogólnopolską izbą gospodarczą, a zarazem oficjalnym 

przedstawicielem firm branży targowej, w tym organizatorów targów, operatorów obiektów targowych czy 

firm projektujących i budujących stoiska targowe oraz szerokiego spektrum usług na potrzeby targów. 

Polskie firmy tworzące stoiska targowe są uważane za jedne z najlepszych w Europie w tym również  

w Wielkiej Brytanii. Na swoją reputację zasłużyły dbając o wysoką jakość wykonanych konstrukcji, 

fachowość oraz unikalny design.  

Niestety wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało zmianę dotychczasowych 

przepisów, m.in. dotyczących dozwolonych działań na terenie Wielkiej Brytanii. Na dzień dzisiejszy nie ma 

regulacji, które pozwalałby polskim firmom na legalny montaż i demontaż wykonanych w Polsce stoisk 

targowych.  

Stoiska targowe budowane są w Polsce przez polskich pracowników, z polskim wynagrodzeniem  

i ubezpieczeniem, dla klientów z całego świata, którzy wystawiają się na targach w Wielkiej Brytanii. Stoiska 

budowane są z materiałów zakupionych na terenie Unii Europejskiej i wykazanych każdorazowo w karnecie 

ATA. Wszystkie materiały wykorzystane do budowy stoisk po zakończonej imprezie targowej są 

demontowane i transportowane z powrotem do siedzib firm na terenie Polski. Oznacza to, że cały towar 

wwieziony na teren Wielkiej Brytanii nie pozostaje na jej terenie po zakończonej imprezie targowej, tylko 

zostaje przetransportowany z powrotem do naszego kraju. 

 
 

W dniu 29 czerwca i 1 lipca b.r. Izba skierowała, zarówno do Ambasady RP w Wielkiej Brytanii, jak i 
 do Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, oficjalną prośbę o wskazanie stosownych przepisów prawnych  
umożliwiających  montaż i demontaż stoisk targowych na terenie Wielkiej Brytanii. Zostały nam wskazane 
następujące przepisy: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/koronawirus-w-wielkiej-brytanii--
zalecenia-dla-mieszkancow-oraz-podrozujacych2 ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika V.  

Ze wskazanych przez Ambasadę przepisów wynika, że do aktywności, które mogą wykonywać 
obcokrajowcy w UK należą m.in.: 

• Ogólna działalność biznesowa m.in.: branie udziału w seminariach, spotkaniach, konferencjach, 
branie udziału w negocjacjach, podpisywanie umów i kontraktów; uczestniczenie w targach; 
uczestniczenie w wizytacjach i inspekcjach; 

• Działalność w ramach jednego przedsiębiorstwa m.in.: pracownik firmy mającej siedzibę poza 
granicami UK może przyjechać do Wielkiej Brytanii w ramach: udzielania porad i konsultingu, 
diagnostyki, prowadzenia szkoleń, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami; 

• Działalność produkcyjna i dostarczanie produktów do Wielkiej Brytanii: pracownik zagranicznej 
firmy może instalować, demontować, naprawiać, serwisować lub doradzać w kwestii sprzętu, 
oprogramowania jeśli brytyjska firma ma kontrakt z zagranicznym podmiotem na sprzedaż, dostawę 
lub najem tych produktów. 

Niestety żadna z powyższych reguł nie obejmuje naszego przypadku. Przepisy przewidują wiele sytuacji, 
ale żadne z nich nie odnoszą się do specyficznej sytuacji montażu i demontażu stoisk targowych 
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wykonanych w całości w Polsce, przez polskich pracowników, opłacanych przez polskie firmy, dla klientów 
/ wystawców z całego świata nie tylko z Wielkiej Brytanii. 

Obecne przepisy uniemożliwiają polskim firmom legalny montaż i demontaż gotowych, 
wyprodukowanych w Polsce stoisk targowych dla zagranicznych klientów, którzy chcą się 
wystawić na targach w Wielkiej Brytanii. 

Powyższa informacja została wraz z prośbą o pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu przekazana 
przez PIPT do ww. Ambasad jako odpowiedź na wskazane przez Ambasady przepisy. Jednak do dnia 
dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej informacji zwrotnej. Od trzech miesięcy, pomimo naszych starań, 
polskie firmy tworzące stoiska targowe nadal nie mogą legalnie montować i demontować swoich konstrukcji 
w Wielkiej Brytanii 
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w związku z powyższym zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej dla 
naszych firm sytuacji lub ewentualną interwencję w tej prawie w rządzie Wielkiej Brytanii  
w sprawie uwzględnienia w przepisach takich sytuacji, jak wyżej opisana.  

Sprawa jest o tyle ważna i pilna, że wiele polskich firm podpisało kontrakty na wykonanie stoisk na targi  
w Wielkiej Brytanii z zagranicznymi (spoza Wielkiej Brytanii.) wystawcami. Co więcej część z tych stoisk jest 
gotowa, zatem ogromne koszty już zostały poniesione. Jeśli jednak montaż stoisk nie będzie możliwy  
w Wielkiej Brytanii polskie firmy nie otrzymają zapłaty za wykonaną pracę, a renoma polskich wykonawców, 
do tej pory uważanych za jednych z najlepszych w Europie, zostanie zniszczona.  
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