
Kondycja branży 
targowej dwa lata 
od wybuchu pandemii

Czerwiec 2022 r.



Rok 2021 był niełatwym i pełnym 

wyzwań rokiem dla branży targowej. 

Po prawie dwóch latach obostrzeń

większość firm musiała zmierzyć się

z problemami na niespotykaną

dotychczas skalę.

Badanie ankietowe PIPT, w którym 

wzięło udział 30% firm członkowskich, 

przeprowadzone na przełomie 

kwietnia i maja 2022 r. pokazuje 

obraz firm branży targowej po 

2 latach od wybuchu pandemii.



Rodzaj prowadzonej działalności w branży targowej 

Organizator targów 31,8%

Operator obiektu 4,5%

Firma budująca stoiska targowe 68,2%

Organizator wystąpień 
targowych za granicą / 
przedstawiciel targów 

zagranicznych
9,1%

Firma transportu i spedycji 
targowej 4,5%

Wśród ankietowanych firm targowych zrzeszonych w PIPT przewagę stanowią
firmy wykonujące usługi projektowania i budowy stoisk targowych – 68,2% 

wszystkich firm członkowskich. Drugą znaczącą grupą respondentów są
organizatorzy targów – 31,8%.  Część organizatorów targów jest również
operatorem obiektów targowych. Natomiast pozycja „Operator obiektu” odnosi 
się do firm, które posiadają jedynie obiekt, ale nie są organizatorem targów.
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Wielkość firmy

36,5%

36,5%

18,0%

9,0%

Mikro przedsiębiorca Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca Duża firma
W badaniu wzięły udział firmy, które reprezentowały pod względem 

wielkości wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, w tym małe firmy stanowiły 

36,5%. Taki sam procent przypadł na mikro przedsiębiorstwa. Udział 

średnich przedsiębiorstw w badaniu był na poziomie 18%. Najmniejszy 

odsetek stanowiły duże firmy – 9%.
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Forma prawna prowadzonej działalności

Samozatrudnienie - JDG

Spółka cywilna

Spółka jawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka akcyjna

18,0%

14,0%

4,0%

50,0%

14,0%

Pod względem formy prawnej prowadzonej 

działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
stanowiły najliczniejszą grupę respondentów – 50% 

wszytskich badanych firm. Drugą grupą pod 

względem udziału procentowego były JDG

(jednoosobowe działalności gospodarcze – 18%. 

Nieco mniejszy udział miały spółki akcyjne i spółki 

cywilne  obie grupy po 14%.
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Siedziba firmy – województwo 

40,9%

4,5% 4,5%
9,1%

4,5%

13,6%
18,2%

4,5%

Badania potwierdziły, iż najwięcej firm 

targowych ma siedzibę w województwie 

Wielkopolskim – 40,9%. Połowę mniej –

18,2% – to firmy z siedzibą w Małopolsce. 

Na kolejnych miejscach uplasowały się: 

województwo Mazowieckie i Pomorskie z 13,% 

i 9,1% udziałów. Do województw, na terenie, 
których znajdują się pojedyncze firmy 

działające w branży targowej należą: 

Świętokrzyskie, Śląskie, Podkarpackie 

i Łódzkie.  
W wymienionych regionach znajdują się duże 

ośrodki wystawienniczo-targowe, zatem 

siedziby firm targowych na ich terenie nie są
zaskoczeniem.
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Spadek/wzrost (w %) przychodów w lutym 2021 r. 

w stosunku do lutego 2019 r.

poniżej 55%

56%-65%

66%-75%

76%-85%

86%-95%

powyżej 95%

18%

5%

9%

23%

23%

23%

Spadek przychodów

P
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We wskazanym okresie luty 2021 do luty 2019 wszystkie badane firmy odnotowały spadki przychodów. Niemal 70% firm odnotowało spadki powyżej 

76%, w tym 23% powyżej 86% i kolejne 23% powyżej 95%. 15% przedsiębiorstw miała spadki nisze niż 55%.
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Spadek/wzrost (w %) przychodów w lutym 2021 r. 

w stosunku do lutego 2020 r.

poniżej 55%

56%-65%

66%-75%

76%-85%

86%-95%

powyżej 95%

23%

14%

9%

14%

18%

23%

Spadek przychodów

P
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rm

We wskazanym okresie luty 2021 do luty 2020 również wszystkie badane firmy odnotowały spadki przychodów. Spadki powyżej 76% odnotowało 

55% respondentów, w tym 18% powyżej 86% i kolejne 23% powyżej 95%. 23% przedsiębiorstw miało spadki nisze niż 55%.
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Spadek/wzrost (w %) przychodów w lutym 2022 r. 

w stosunku do lutego 2019 r.

poniżej 55%

56%-65%

66%-75%

76%-85%

86%-95%

powyżej 95%

32%

14%

9%

23%

23%

0%

Spadek przychodów

P
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rm

We wskazanym okresie luty 2022 do luty 2019 również wszystkie badane firmy odnotowały spadki przychodów, Jednak odsetek firm z największymi 

spadkami przychodów był dużo niższy niż w poprzednich badanych okresach: spadki powyżej 76% odnotowało 46% respondentów, w tym 23% powyżej 

86% natomiast powyżej 95% - 0 firm. 32% przedsiębiorstw miała spadki na poziomie nie wyższym niż 55%.
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Spadek/wzrost (w %) przychodów w lutym 2022 r. 

w stosunku do lutego 2020 r.

poniżej 55%

56%-65%

66%-75%

76%-85%

86%-95%

powyżej 95%

32%

18%

18%

23%

9%

0%

Spadek przychodów

P
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n

t 
fi

rm

We wskazanym okresie luty 2022 do luty 2020, podobnie jak w poprzednich, wszystkie badane firmy odnotowały spadki przychodów, Jednak odsetek 
firm z największymi spadkami przychodów był w badanym okresie najniższy: spadki powyżej 76% odnotowało 32% przedsiębiorstw, w tym 9% powyżej 

86% natomiast powyżej 95% - 0 firm. Analogicznie do poprzedniego okresu 32% przedsiębiorstw miało spadki na poziomie nie wyższym niż 55%.

I



Czy przedsiębiorstwo skorzystało z subwencji w ramach Tarczy 

finansowej PFR 2.0

86,4%

13,6%

Tak Nie

Dzięki działaniom Polskiej Izby Przemysłu 

Targowego i Komitetu Obrony Branży 

Targowej firmy targowe mogły skorzystać
z subwencji w ramach Tarczy finansowej 

PRF 1.0.oraz 2.0.
Zdecydowana większość respondentów 

pozyskała wsparcie finansowe z Tarczy, 
w tym z Tarczy 2.0. – aż 86,4% 

ankietowanych przedsiębiorstw. 
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Czy przedsiębiorstwo skorzystało ze 100% umorzenia 

subwencji z Tarczy PFR 2.0?

27,3%

72,7%

Tak Nie

Polski Fundusz Rozwoju umożliwił 

umorzenie subwencji nawet w 100% przy 

spełnieniu dwóch warunków: nieprzerwane 
utrzymanie działalności gospodarczej do 31 

grudnia 2021 r. oraz rozliczenie nadwyżki 

otrzymanej subwencji finansowej. 
Wśród badanych firm targowych 72,7%  

skorzystało z całkowitego umorzenia 

subwencji z Tarczy 2.0.
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Czy przy obecnej kondycji firmy, przewidywany jest problem ze 

zwrotem nadwyżki otrzymanej subwencji, w terminie MŚP do 

30.06.2022 r.; mikro firmy do 15.09.2022 r.

36,4%

63,6%

Tak Nie

Jednym z warunków umorzenia subwencji 

w 100% z Tarczy PRF 2.0. jest rozliczenie 
nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej do 

30 czerwca 2022r*. 
Nie wszystkie firmy będą jednak w stanie 

spłacić nadwyżkę w wyznaczonym terminie. 

Problem ze spłatą wskazuje 36,6% 

respondentów. 

* Dzięki interwencji PIPT data zwrotu nadwyżki zostatała 

przesunięta z 15.01.  na 30.0.3, a ostatecznie na 

30.06.2022 r.
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3 główne powody, dla których firma będzie miała problem ze 

spłatą nadwyżki PFR 2.0 w wyznaczonym terminie

➢ brak płynności finansowej wynikający z:

➢ poniesionych strat w latach 2020-2021

➢ mniejszej liczby zleceń w porównaniu z 2019 rokiem

➢ wzrost kosztów pracy/paliwa/energii oraz inflacja 

➢ brak możliwość otrzymania kredytów i dotacji

➢ opóźnienia w płatnościach od klientów

Firmy spodziewające się problemów z rozliczeniem nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej do 30 czerwca 2022 r. jako główne źródło 

problemu wskazują brak płynności finansowej w wyniku kilku czynników, przedstawionych powyżej.
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Liczba odwołanych wydarzeń na 2022 r. z powodu wojny 

w Ukrainie

Tocząca się od 24 lutego 2022 r. 

wojna w Ukrainie nie wpłynęła 

znacząco na firmy branży targowej. 

Jedynie 3% zgłosiło powyżej 

5 odwołanych imprez targowych 

anulowanych z powodu wojny 
w Ukrainie i 17% od 1-5 wydarzeń. 

80% respondentów nie odnotowała 
wydarzeń odwołanych 

z powodu wojny w Ukrainie. 

I
3%

17,0%

80,0%

Powyżej 5 Od 1 do 5 0



Czy w przypadku anulacji wydarzenia lub realizacji klienci 

pokryli uzasadnione koszty anulacji projektów wraz 

z wynagrodzeniem (proporcjonalnym do stopnia zaawansowania prac)?

22,7%

77,3%

Tak Nie

22,7% ankietowanych firm, których targi zostały 

odwołane z powodu wojny w Ukrainie, potwierdziła 

zwrot przez klientów uzasadnianych kosztów  

anulacji projektów wraz z wynagrodzeniem.  
Jednak aż 77,3% respondentów nie otrzymała 

zwrotu ww. kosztów.
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Perspektywy na 2022 rok - czy brane jest pod uwagę
zawieszenie lub zamknięcie działalności?

4,5%

95,5%

Tak Nie

Dwa lata pandemii były bardzo trudnym okresem 
dla branży targowej, jednak jedynie 4,5% 

ankietowanych firm targowych, zrzeszonych 
w PIPT bierze pod uwagę zawieszenie lub 

zamknięcie prowadzonej działalności związanej 

z branżą targową.

I



Czy przedsiębiorstwo ma zamiar REDUKOWAĆ czy ZWIĘKSZAĆ
zatrudnienie w I półroczu 2022r.?

9,0%

36,0%
55,0%

Redukować Zwiększać Utrzymać

Również niewielki odsetek firm ankietowanych – 9% rozważał 

zredukowanie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. 36% respondentów 
będzie starało się utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia

i 55% przedsiębiorstw zamierza zatrudniać nowych pracowników 

w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r.  
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Jeśli firma zamierza zwiększać zatrudnienie to czy rozważane 

jest zatrudnienie personelu pochodzenia ukraińskiego?

45,0%

46,0%

9,0%

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Wśród firm, które zamierzają
zatrudniać nowych pracowników 

w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 

2022 r. 45% zadeklarowało chęć
zatrudnienia pracowników z Ukrainy. 
Podobny odsetek – 46% nie rozważa 

opcji zatrudnienia personelu 
pochodzenie ukraińskiego.

I



W jakim okresie prognozują Państwo odzyskanie przez Państwa 

firmę kondycji finansowej oraz produktowej / usługowej sprzed 

pandemii?

27,0%

55,0%

18,0%

W ciągu 1-2 lat W ciągu 3 lat W dłuższym czasie

Po dwuletnim trudnym okresie firmy branży targowej zakładają odzyskanie kondycji 

finansowej i produktowej w ciągu kilku lat. Szybkie odzyskanie kondycji – w ciągu 1-2 lat 

deklaruje 27% respondentów, natomiast w ciągu 3 lat – ponad połowa ankietowanych. 

Jedynie 18% firm obawia się, że powrót do kondycji sprzed pandemii zajmie im więcej czasu.
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Które z poniższych narzędzi/działań pomocowych byłoby 

najbardziej potrzebne Państwa firmie w najbliższym okresie:

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców z PKD 

przemysłu spotkań i wydarzeń: zwolnienie ze składek ZUS, 

postojowe i jednorazowa dotacja, przy zachowaniu warunku wykazania minimum 

40% spadku przychodów we wskazanych okresach referencyjnych

Umorzenie nadwyżek z subwencji PFR 2.0 lub rozłożenie 

spłaty na raty przez okres 24 miesięcy

Uruchomienie pożyczek płynnościowych, niewykluczających firm 

ze względu na przynależność do branż podwyższonego ryzyka, niezależnie od 

aktualnego standingu firmy

Narzędzia komunikacyjne wzmacniające wspólny przekaz strony 

rządowej i sektorowej podkreślający, że polska jest strefą pomocy i wsparcia dla 

Ukrainy, a nie krajem zagrożonym konfliktem militarnym

Narzędzia promocji targów

Dofinansowania projektów inwestycyjnych

Respondenci ankiety, firmy branży targowej zakładają, iż w celu odzyskania kondycji finansowej i produktowej w ciągu najbliższych kilku lat 

największym wsparciem byłyby: Tarcza Antykryzysowa, na którą wskazywało ponad 77% firm oraz umorzenie nadwyżek z subwencji PFR 2.0  -

połowa respondentów, a także uruchomienie pożyczek płynnościowych – 54,5% ankietowanych. Ponad 36% firm, jako przydatne wsparcia, 

wskazało uruchomienie narzędzi promocji targów. 
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Branża targowa, w wyniku obostrzeń epidemicznych związanych z pandemią COVID-19 , w ciągu ostatnich dwóch lat pozostawała przez 18 miesięcy 

w zastoju, całkowicie pozbawiona przychodów. Kilka ostatnich miesięcy roku 2021 oraz pierwsze półrocze 2022 r., kiedy to targi mogły się odbywać, nie 

pozwoliły firmom targowym na odzyskanie stabilnej kondycji finansowej i produktowej.
Jak wynika z wcześniejszych badań PIPT dotychczasowe straty branży targowej szacowane są na ponad 3 mld PLN. W roku 2020 i 2021 ponad 70% firm 

branży targowej odnotowało ponad 70%-wy spadek przychodów w stosunku do roku 2019, a niemal 23% podmiotów odnotowało ponad 90%-wy spadek 

przychodów. Utrata płynności finansowej zmusiła część firm branży targowej do redukcji zatrudnienia.

Spadki przychodów w roku 2022 r. w porównaniu z rokiem 2020 i 2019 były już dużo niższe – spadki powyżej 76% odnotowało 32% firm (w porównaniu do 

2020) i 46% firm (w porównaniu do 2019), w tym powyżej 86% natomiast 9% (w porównaniu do 2020) i 23% (w porównaniu do 2019). W obu badanych okresach 

spadków powyżej 95% nie odnotowano. 

Dużym wsparciem dla firm branży targowej były wywalczone przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz Komitet Obrony Branży Targowej wsparcie 

z Tarcz rządowych oraz finansowych PFR. Badania PIPT z roku 2021 pokazują, że ze wsparcia Tarcz rządowych w zakresie abolicji składek ZUS oraz 

dopłat do wynagrodzeń pracowników skorzystało ponad 75% firm targowych zrzeszonych w Izbie oraz z Tarczy PFR 1.0. 80% firm. Natomiast z Tarczy PFR 2.0. 

skorzystało 86,4% respondentów prezentowanych badań..

Firmy starają się odbudować swoją kondycję finansowo-produktową, co jak wskazują odpowiedzi respondentów, może zabrać od 1 do 3 lat – ponad 80% 

odpowiedzi lub dłużej, na co wskazuje 18% ankietowanych. 

Na długość procesu odbudowy kondycji firm targowych będzie miało wpływ kilka elementów. Z całą pewnością będzie to liczba imprez targowych,

w które będą zaangażowane firm targowe oraz efekty rozliczenia subwencji z Tarczy PFR 2.0., a także wzrost kosztów pracy, paliwa oraz energii i wzrastający 

poziom inflacji oraz dostępność ewentualnego wsparcia rządowego np. w postaci Tarczy Antykryzysowej, umorzenia nadwyżek z subwencji PFR czy 

uruchomienie pożyczek płynnościowych.

Na podstawie informacji spływających od firm członkowskich PIPT dużym wyzwaniem dla firm targowych w odbudowie kondycji  jest zbyt mała liczba 

specjalistów, którzy odeszli lub zostali zwolnieni w związku z ponad 18 miesięcznym przestojem branży. Aż 55% przedsiębiorstw zamierzało zatrudniać nowych 

pracowników w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022, przy czym 45% z tych przedsiębiorstw zadeklarowała chęć zatrudnienia pracowników z Ukrainy. 36% 

respondentów starało utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia. 

Wszystko wskazuje na to, że odbudowa branży targowej jest jak najbardziej możliwa, jednak będzie to proces co najmniej kilkuletni.  



Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, 

które wzięły udział w badaniu PIPT  


