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Szanowny Pan Bartłomiej Wróblewski  

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 

 

Szanowny Panie Pośle 

 

            Zwracam się do Pana Posła w imieniu Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. PIPT jako jedyna 

krajowa izba gospodarcza reprezentuje polską branżę targową, w tym organizatorów targów i operatorów obiektów 

targowych, firmy świadczące usługi projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, firmy usług transportu 

i spedycji targowej, a także dostawców wielu innych usług dla branży 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.  

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. 

Podstawowym problemem z jakim borykają się polskie firmy budujące stoiska targowe to pozyskanie wizy 

do Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, wśród wielu rodzajów wiz, w tym pracowniczych, nie ma takiej, która pasowałaby 

do sytuacji – polski pracownik jedzie na 5-7 dni do Wielkiej Brytanii na targi, aby wykonać usługę montażu  

i demontażu stoiska targowego dla wystawcy spoza Wielkiej Brytanii. Po drugie, koszt pozyskania wizy jest bardzo 

wysokie. Koszt wizy dla jednego pracownika to ok. 240 funtów. Na montaż i demontaż stoika targowego jedzie 

średnio 10-15 pracowników, co daje koszt nawet 3 600 funtów na jeden wyjazd i jest to koszt pracodawcy. 

Zważywszy na to, że liczba targów w Wielkiej Brytanii obsługiwanych przez polskie firmy to ok. 15-20 imprez  

w roku – łączny koszt wiz dla jednej firmy budującej stoiska może wynieść nawet 72 000 funtów. Po trzecie, 

pracodawca musi również zapewnić pracownikowi „wystarczającą ilość pieniędzy, aby mógł utrzymać się  

w Wielkiej Brytanii podczas swojego pobytu" – jest to zazwyczaj kwota co najmniej 1 270 funtów. Kwota ta 

pomnożona przez 15 pracowników daje kwotę do zabezpieczenia w wysokości ponad 19 000 funtów. 

  
Od 29 czerwca 2021 roku Izba bezskutecznie interweniuje zarówno po stronie Polski, jak i Wielkiej Brytanii. 

W dniu 29 czerwca i 1 lipca 2021 r. Izba skierowała, zarówno do Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, jak i do 

Ambasadora 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 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; 

https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/koronawirus-w-wielkiej-brytanii--zalecenia-dla-mieszkancow-oraz-podrozujacych2
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• 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 przypadku polskich firm budujących stoiska targowe. 
Przepisy przewidują wiele sytuacji, ale żadne z nich nie odnoszą się do specyficznej sytuacji montażu i demontażu 
stoisk targowych wykonanych w całości w Polsce, przez polskich pracowników, opłacanych przez polskie firmy. 

Wszystko wskazuje na to, że 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 i zmuszają każdorazowo do pozyskania bardzo 
kosztownych, jak wykazałam powyżej, wiz. 

We wrześniu 2021 r. zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Pana Tomasz Jamroza, 
Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej z prośbą pomoc w rozwiązaniu tej trudnej dla naszych firm 
sytuacji i ewentualną interwencję w rządzie Wielkiej Brytanii w sprawie uwzględnienia w przepisach takiej sytuacji, 
jak wyżej opisana.  

Po interwencji MSZ Ambasada RP w Wielkiej Brytania zajęła się lobbowaniem w niniejszej sprawie  
w administracji rządowej Wielkiej Brytanii, jak na razie bezskutecznie.  

W dniu 18 lutego 2022 r. Zarząd Izby spotkał się z przedstawicielem Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie 
Panem Peterem McCrossan. Po przedstawieniu sytuacji przedstawiciel Ambasady Wielkiej Brytanii zadeklarował 
kontakt z Ambasadą RP w Londynie w celu podjęcia wspólnych działań lobbingowych.   

W marcu 2022 roku Izba otrzymała jednak informację, iż jedyną drogą, aby dokonać ewentualnych zmian  
w przepisach, które pozwalałyby w prosty sposób pozyskać wizę dla pracowników wykonujących montaż  
i demontaż stoiska targowego na terenie Wielkiej Brytanii jest zwrócenie się bezpośrednio do Komisji Europejskiej, 
problem bowiem nie dotyczy tylko polskich firm, ale podobnych firm z innych krajów członkowskich.  

Sprawa jest ważna i pilna. Wiele polskich firm podpisało kontrakty na wykonanie stoisk na targach  
w Wielkiej Brytanii z zagranicznymi (spoza Wielkiej Brytanii.) wystawcami i musi za każdym razem przechodzić 
bardzo uciążliwą i drogą procedurę, opisaną powyżej. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Posła z prośbą o wsparcie działań  

Polskiej Izby Przemysłu Targowego w sprawie podjęcia przez Komisję Europejskiej rozmów w Wielką 

Brytanią zmierzających do uproszczenia procedur pozyskiwania wiz dla pracowników jadących jedynie 

na montaż i demontaż stoiska targowego na targach w Wielkiej Brytanii. 

 

  

      

    Z wyrazami szacunku 
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