
 
 

 
 
 
 
 

Poznań 15.02.2021 r.  
 

 

 

Szanowny Pan  

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 
 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Wyjątkowo trudna sytuacja, w jakiej znalazł się przemysł targowy, skłoniła Polską Izbę Przemysłu Targowego 

do zwrócenia się bezpośrednio do Pana Ministra. W marcu 2021 r. minie rok, odkąd branża targowa jest zamrożona, 

z niewielką przerwą w okresie letnim, który dla targów jest sezonem martwym. Firmy targowe pozostają już dziś bez 

przychodów od 12 miesięcy i czeka je kolejne kilka miesięcy wegetacji bez zarobków. Nasza Izba dokłada wszelkich 

starań, aby pomóc branży przetrwać.  

Jesteśmy w pełni świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa. Jedną z naczelnych zasad 

Izby jest działanie zgodne ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, dlatego robimy wszystko, aby nasze działania 

były bezpieczne i nie zagrażały zdrowiu oraz życiu innych. Dlatego też nie zwracamy się dzisiaj do Pana Ministra  

z apelem o jak najszybsze odmrożenie imprez targowych. To, co jednak jest dla nas kluczowe, to informacje, które 

pozwolą zaplanować nasze działania z odpowiednim, kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Specyfika organizacji targów 

niestety nie pozwala nam na przygotowanie targów w czasie krótszym niż 3 do 6 miesięcy. Dlatego informacja  

o planowanych etapach odmrożenia branży targowej, nawet gdyby to miało trwać kilka miesięcy, pozwoliłaby zarówno 

organizatorom targów, jak również obiektom targowym, firmom budującym stoiska oraz firmom innych usług 

targowych zaplanować własne działania związane z przygotowaniem wydarzeń targowych, a także budować stosowną 

komunikację dla klientów.   

W związku z tym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o wskazanie planowanych - choćby w przybliżeniu 

- etapów i harmonogramu odmrażania gospodarki, w tym branży targowej, tak jak to miało miejsce w przypadku 

etapów odmrażania gospodarki od maja 2020 r. Prosimy również o wskazanie, jakie kryteria przyjęło Ministerstwo 

Zdrowia, zgodnie z którymi podejmowane są decyzje dotyczące luzowania lub zacieśniania restrykcji sanitarnych.  

Informacja o prawdopodobnym odmrożeniu targów np. na jesień 2021 r., jeśli zostaną spełnione 

odpowiednie kryteria, czyli np. określony poziom zachorowań oraz liczba osób zaszczepionych, będzie dla firm naszej 

branży informacją bezcenną. Zważywszy na fakt, iż przygotowanie imprezy targowej trwa minimum kwartał, 

odmrożenie targów „z dnia na dzień” byłoby dla branży targowej katastrofą. 

Zwracamy się do Pana Ministra również z prośbą określnie terminu, do którego szpitale tymczasowe 

umieszczone na terenach obiektów targowych w całej Polsce, będą musiały być utrzymane. Data ta jest dla nas 

niezbędna, aby móc przygotować terminarze wydarzeń targowych i równocześnie zaplanować choć w sposób 

szacunkowy nasz plan wpływów, tak istotny dla całej branży targowej. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

  Tomasz Kobierski                                                                                                dr Beata Kozyra  

                   Prezes Rady                                                                                                  Prezes Zarządu  

Polskiej Izby Przemysłu Targowego                                                                Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

                Prezes Zarządu  

Międzynarodowych Targów Poznańskich 

 

 

Do wiadomości: 

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów  
Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP 


