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Szanowny Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Szanowny Panie Premierze,
Branża targowa w wyniku obostrzeń epidemicznych w ciągu ostatnich dwóch lat była w zastoju przez 18
miesięcy, całkowicie pozbawiona przychodów. Pomimo odmrożenia branży w czerwcu 2021 r. targi mogły ruszyć
dopiero od września 2021 r. Te kilka ostatnich miesięcy działania branży nie pozwoliły jej na odzyskanie stabilnej
kondycji finansowej. Jednym z powodów tego stanu rzeczy była m.in. konieczność opłacenia wynagrodzeń
pracowników i zobowiązań składkowych w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu br., kiedy to dalszym ciągu firmy branży
targowej nie mogły prowadzić swojej działalności.
W dniu 05.07.2021 r. Polska Izba Przemysłu Targowego zwróciła się do Pana Premiera Morawickiego
z apelem o przedłużenie wsparcia z Tarcz na miesiące maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.
Rząd złożył publiczną deklarację, iż dla firm branż najdłużej pozostających bez możliwości działania ze
względu na obostrzenia wsparcie z Tarczy 9. będzie wypłacone za maj 2021 r. Jednak deklaracja ta nigdy nie została
spełniona pomimo, że Rząd rozpoczął przed kilkoma miesiącami pracę nad rozporządzeniem Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek
pandemii COVID-19 (RD 397). Projekt rozporządzenia uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych
i programowych Rady Ministrów 28 lipca 2021 roku. W dniu 9 sierpnia 2021 w odpowiedzi na pismo Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
i Inwestycji poinformowała, że pracę nad nim zakończą się w trzecim kwartale 2021 roku. Zbliżamy się do końca
czwartego kwartału a rozporządzenie w dalszym ciągu nie zostało wydane.
W związku z powyższym, w imieniu firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego,
zwracam się do Pana Premiera z apelem o podjęcie działań w celu wydania rozporządzenia, które
umożliwiałoby wypłacenie naszej branży zaległego wsparcia z tytułu ograniczenia możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej z powodu obostrzeń epidemicznych.
Załączniki:
Pismo PIPT do Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 5 lipca 2021 roku
Pismo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Olgi Semeniuk do Rzecznika MŚP z 9 sierpnia 2021 roku
Do wiadomości:
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Marek Kłoczko, Prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej
Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
Łukasz Adamowicz, Prezes zarządu Federacja Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń
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