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Szanowny Pan  
dr Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Komunikat o odmrożeniu targów z dniem 6 czerwca 2021 r. branża targowa przyjęła z zadowoleniem. Dzięki 

powyższej informacji zarówno organizatorzy targów, jak i firmy usług targowych (projektowanie i budowa stoisk, 

spedycja targowa czy IT) mogą teoretyczne rozpocząć przygotowania do wydarzeń targowych oraz negocjacje  

z wystawcami. Teoretycznie, ponieważ wynikający z najnowszego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

4 czerwca 2021 r. limit liczby uczestników targów w wysokości 1 osoba na 15m² ogranicza lub wręcz nie pozwala 

(nawet nie wliczając w limit osób zaszczepionych) na podjęcie decyzji o realizacji imprezy targowej ze względu na 

brak jej rentowności.  

Jesteśmy w pełni świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19. Jedną z naczelnych zasad 

Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest działanie zgodne ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, dlatego 

robimy wszystko, aby targi były bezpieczne i nie zagrażały zdrowiu oraz życiu innych. Branża targowa oraz Izba 

od wielu tygodni deklarują swoją pełną gotowość do organizacji targów w reżimie sanitarnym, ale w reżimie, który 

chroniąc uczestników pozwala jednocześnie na osiąganie zysków z działań biznesowych. Zwracamy również uwagę 

na fakt, iż firmy branży targowej nie mają przychodów od ponad 15 miesięcy i do września b.r. (miesiące wakacyjne 

są okresem martwym dla branży targowej), dopóki targi nie ruszą, ta sytuacja nie ulegnie zmianie. A jeśli zostaną 

utrzymane powyższe limity, organizacja targów nie będzie rentowna aż do ich zmniejszenia.  
 

Aktualnie przyjęty limit dla targów jest dla nas niezrozumiały. Mamy wrażenie, że branża targowa  

– w porównaniu z innymi odmrożonymi branżami – została potraktowana dużo bardziej restrykcyjnie. Dlaczego 

na przykład na sali o powierzchni 500 m² może odbywać się impreza okolicznościowa dla 150 osób, co daje  

1 osobę na 3,3 m2, a na targach limit ten jest niemal pięciokrotnie wyższy? Zważywszy na fakt, iż hale targowe to 

w większości przypadków obiekty o bardzo dużej kubaturze, limity dla targów uznajemy za dyskryminujące.  

 

We wrześniu i październiku 2020 r, kiedy na krótko targi zostały odmrożone, organizacja imprez targowych 

zgodnie z obowiązującym wówczas reżimem sanitarnym (1 osoba na 4 m2) sprawdziła się doskonale pomimo dużo 

większej skali zachorowań. Zakładamy, że aktualny limit osób na targach, obowiązujący do 25 czerwca 2021 r. 

zostanie zliberalizowany. Jesteśmy przekonani, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby stopniowo powrócić do limitu 

1 osoba na 4 m2, tym bardziej, że liczba osób zaszczepionych wzrasta, co zwiększa bezpieczeństwo takich imprez, 

jak targi.  
 

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu firm branży targowej zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o zliberalizowane limitów 

dotyczących liczby uczestników targów na 1 m2. Apelujemy o limity, które z jednej strony zapewnią 

bezpieczeństwo uczestnikom i organizatorom targów, a jednocześnie pozwolą na osiąganie zysków  

z działalności. Zyski dla branży targowej są niezbędne, aby odbudować straty z minionych 15 miesięcy (ponad  

2 mld zł) i kolejnych 2-3 miesięcy, aż do uruchomienia imprez targowych. Już dzisiaj wiemy, że odbudowa popytu  

i przychodów w branży targowej będzie długotrwałym procesem. 

 

 

 



 

 

W ramach liberalizacji obostrzeń apelujemy o: 

 
◼ zmianę limitu liczby osób na targach na 1 os. na 4m2 
◼ niewliczanie personelu targowego (obsługi) do liczby ogółem – zapis ten zniknął w grudniu 2020 r. 
◼ wycofanie obowiązku wypełniania ankiet epidemiologicznych dla zwiedzających i wystawców 
◼ wycofanie obowiązku rejestracji wszystkich uczestników imprez, które nie są imprezami typu B2B 
◼ umożliwienie sprzedaży biletów również stacjonarnie w kasach (podobnie jak w kinach czy sprzedaż  

w sklepach) 
◼ powrót do możliwości rozdawania materiałów / ulotek 
◼ rezygnacja z wyznaczenia osobnych dróg komunikacji (wejście / wyjście) dla gości (w kinach, galeriach, 

sklepach to nie obowiązuje). 
 

 
 
 

Do wiadomości:  
Mateusz Morawiecki, Premier RP 
Jarosław Gowin, Prezes Rady Ministrów 
Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz stanu MRPiT 
Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu MZ 

Olga Semeniuk, Podsekretarz stanu MRPiT 
Damian Jakubik, Dyrektor Departamentu Prawnego MZ 
Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP 

Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Dr Beata Kozyra 

 

Prezes zarządu 

Polska Izba Przemysłu Targowego  

 

 


