
 

 

Poznań, 24.05.2021 r. 

 

 Szanowny Pan  
Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów  

 

Szanowny Panie Premierze, 

w nawiązaniu do pisma Polskiej Izby Przemysłu Targowego z dnia 30 kwietnia 2021 r. dotyczącego etapów odmrażania 
poszczególnych sektorów gospodarki oraz prośby Izby o wskazanie przybliżonego terminu odmrożenia branży targowej, 
chcieliśmy wyrazić w imieniu firm branży oraz własnym niepokój i zdziwienie, iż do dnia dzisiejszego branża targowa wciąż nie 
została uwzględniona w rządowych planach odmrażania.  
Dziwi nas fakt, że targi nie zostały odmrożone równolegle np. z galeriami handlowymi czy parkami rozrywki, tym bardziej że 
pomiędzy tymi dwoma rodzajami przestrzeni istnieje wiele podobieństw. Obiekty targowe charakteryzuje duża kubatura, często 
większa niż w galeriach handlowych. Stoiska targowe usytułowane w stosownej odległości są odpowiednikiem sklepów,  
a zwiedzających targów można podobnie traktować jak klientów w galeriach handlowych. Nie potrafimy więc wskazać żadnych 
racjonalnych powodów, dla których targi zostały potraktowane inaczej. Doświadczenia z października 2020 r. pokazały 
wyraźnie, iż wytyczne opracowane przez PIPT i zaakceptowane przez GIS oraz Ministerstwo Zdrowia gwarantują 
bezpieczeństwo imprez targowych nawet w wyższym stopniu niż galerie handlowe czy parki rozrywki. Dlatego branża targowa 
oraz Izba od wielu tygodni deklarują swoją pełną gotowość do organizacji targów w ustalonym reżimie sanitarnym.  
 
Niestety, do tej chwili Targi nie tylko nie zostały ujęte w rządowym planie odmrażania, ale w dalszym ciągu nie znamy choćby 
orientacyjnego terminu zakończenia lockdownu dla branży. Nie otrzymaliśmy nawet wskazania, do kiedy z całą pewnością 
będzie obowiązywał zakaz organizacji targów i wydarzeń, co całkowicie uniemożliwia nam jakiekolwiek zarządzanie tą 
wyjątkowo kryzysową sytuacją. 
 
Czujemy się pomijani, zepchnięci na margines i lekceważeni. Od maja sukcesywnie odmrażanie są kolejne sektory gospodarki 
lub pojawiają się informacje o konkretnych datach ich odmrożenia, a o targach nie ma żadnej, choćby najmniejszej wzmianki. 
W przeciągu ostatnich kilku miesięcy Izba wysłała wiele pism i odbyła wiele rozmów m.in. z prezydentem RP, przedstawicielami 
rządu, ministrami, właśnie w sprawie m.in. prognoz dotyczących odmrożenia targów. Niestety nie uzyskaliśmy żadnej konkretnej 
odpowiedzi, co więcej odnosimy wrażenie, że jesteśmy po prostu zbywani.   
 
Kraje Europejskie już kilka tygodni temu udostępniły swoje plany i warunki funkcjonowania branży spotkań i targów.  
W niektórych krajach, takich jak np. Chiny czy Hiszpania, targi już się odbywają. W Wielkiej Brytanii dozwolone są imprezy 
targowe pod dachem do 1000 osób lub przy zachowaniu 50% pojemności obiektu, liczonej bez personelu, wykonawców  
i wystawców. Można tam również wznowić imprezy plenerowe do 4000 osób (lub 50% pojemności miejsca). W Niemczech 
poszczególne landy przygotowują się do imprez targowych: już w lipcu w Monachium (Bawaria) odbędą się "testowe" targi 
TrendSet, w Nadrenii Północnej - Westafalii odmrożenie targów nastąpi, jeśli 7 dniowy wskaźnik zachorowalności spadnie 
poniżej 50 osób na 100 tys. mieszkańców, w Dolnej Saksonii odmrożenie nastąpi, jeśli wskaźnik zachorowalności spadnie 
poniżej 100 osób na 100 tys. mieszkańców.  We Włoszech ruszają targi od 15 czerwca. Francja pozwala na organizację wydarzeń 
od 9 czerwca dla 50% uczestników z maksymalnym limitem 5 000 osób (z francuskim "paszportem szczepionkowym"), 
natomiast od 30 czerwca rząd francuski przewiduje możliwość zorganizowania „dowolnego wydarzenia”, które gromadzi ponad 
1000 osób (z francuskim "paszportem szczepionkowym"), z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. 
  
Szanowny Panie Premierze, 

zwracamy się ponownie do Pana Premiera z prośbą o wskazanie planowanych – choćby w przybliżeniu – etapów  
i harmonogramu odmrażania branży targowej. Zważywszy na fakt, iż przygotowanie imprezy targowej trwa minimum 
2-3 miesiące, uwolnienie targów „z dnia na dzień” byłoby dla branży targowej katastrofą. Natomiast informacja  
o orientacyjnym terminie odmrożenia targów ze stosownym wyprzedzeniem będzie dla nas i naszych klientów 
bezcenna.  
 
 
Do wiadomości:  
Andrzej Duda, Prezydent RP 
Jarosław Gowin, Prezes Rady Ministrów 
Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP 

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej 

Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Tomasz Kobierski  
Prezes Rady  

Polskiej Izby Przemysłu Targowego  
Prezes Zarządu 

Międzynarodowych Targów Poznańskich 

Dr Beata Kozyra 
 

Prezes zarządu 
Polska Izba przemysłu Targowego 

 

 


