
 

 

Poznań, 09.11.2021 r. 

 
 

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki  

Prezes Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3 

00-583 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 
w imieniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz jej Członków zwracam się do Pana 

Premiera z apelem w sprawie całkowitego umorzenia otrzymanej subwencji wraz nadwyżkami, 

które powstały w wyniku szacunkowego określenia planowanych przepływów finansowych przy 

składaniu wniosku o subwencję PFR Tarcza 2.0. firmom, które z przyczyn obiektywnych do 

września 2021 r. nie mogły osiągnąć przychodów wystraczających na pokrycie bieżących kosztów.  

Środki finansowe, które firmy otrzymały w ramach wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0. zostały 
co do zasady wyliczone i wypłacone wg przygotowanych przez te firmy prognoz przychodów i kosztów 
stałych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021r. 

Okres, na który była udzielona pomoc, zakończył się 31 marca 2021 r. i zgodnie z Regulaminem 
Programu niewydatkowaną kwotę subwencji należy zwrócić przy jej formalnym rozliczeniu.  

Targi zostały formalnie odmrożone w czerwcu 2021 r., czyli 2 miesiące po zakończeniu Tarczy PRF 
2.0. Ponieważ na przygotowanie imprezy targowej potrzebne są 2-3 miesiące, pierwsze imprezy targowe 
mogły odbyć się dopiero we wrześniu 2021r. toteż firmy branży targowej, mając problemy z utrzymaniem 
do tego czasu płynności finansowej, wykorzystały nadwyżki na bieżące koszty utrzymania.  

Pomimo naszych wielokrotnych apeli do Pana Premiera oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii  
o przedłużenie wsparcia z Tarczy rządowej 9.0 (która zakończyła się w kwietniu 2021 r,) dla firm z branż 
najbardziej poszkodowanych przez COVID-19 (w tym branżę targową), a pozostających przez kolejne 
miesiące w zastoju, wsparcie to nie zostało przedłużone.  

Jako branża targowa mamy ogromne poczucie niesprawiedliwości. Przy rozliczaniu subwencji  
z Tarczy PFR 2.0 firmy branży targowej są stawiane na równi z firmami branż, które zostały odmrożone  
w kwietniu czy w maju 2021r. i mogły natychmiast podjąć działania komercyjne. Firmy targowe, pomimo 
odmrożenia branży w czerwcu 2021 r., mogły w praktyce pozyskać pierwsze przychody dopiero 5 miesięcy 
później tj. we wrześniu 2021 r. Od kwietnia do września 2021 r. były one niemal całkowicie 
pozbawione przychodów. Dlatego raz jeszcze zwracamy się z prośbą o całkowite umorzenie otrzymanej 
subwencji. 
 

 
Do wiadomości:  
Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju 

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 
Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej 

Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan 

   
 
 
     Z wyrazami szacunku 
 

Dr Beata Kozyra 
Prezes zarządu 

Polska Izba Przemysłu Targowego 

 
 

 


