Poznań, 11.06.2021 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Pan
dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,
Dziękujemy za wyjście na przeciw potrzebom branży spotkań i wydarzeń, w tym branży targowej
i złagodzenie obostrzeń dotyczących limitu osób na targach na 1 os. na 10m2, co pozwala nieco bardziej
optymistycznie spojrzeć firmom targowym w najbliższą przyszłość.
W nawiązaniu do Apelu Polskiej Izby Przemysłu Targowego z dnia 10 czerwca 2021 r. przesłanego na ręce
Pana Premiera i Pana Ministra, w którym to Izba zwróciła się między innymi z prośbą o złagodzenie limitów
dotyczących liczby uczestników targów na m2 pokładamy nadzieję, iż zmniejszenie limitu do 1 os. na 10m2 jest
pierwszym krokiem w stronę limitów z września 2020 r. Tym bardziej, że w innych branżach limity te są dużo
bardziej liberalne.
Dziękując za dotychczasowe wsparcie branży targowej apelujemy jednocześnie o rozpatrzenie poniższych
propozycji, które zostały również przedstawione w ww. wymienionym piśmie z dnia 10. czerwca 2021 r., a także
w wysłanej przez Izbę propozycji Wytycznych dla organizatorów targów do MRPiT w lutym br.
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zmiana 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).

Propozycję Wytycznych dla organizatorów targów załączamy do niniejszego pisma.
Do wiadomości:
Jarosław Gowin, Prezes Rady Ministrów
Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz stanu MRPiT
Olga Semeniuk, Podsekretarz stanu MRPiT
Damian Jakubik, Dyrektor Departamentu Prawnego MZ

Z wyrazami szacunku
Dr Beata Kozyra
Prezes zarządu
Polska Izba Przemysłu Targowego

