
Podsumowanie działań
Polskiej Izby Przemysłu 

Targowego w 2021 r.



W roku 2021 PIPT:

✓ wysłała do rządu i stosownych 

resortów oraz urzędów i 

organizacji pozarządowych 38

apeli, postulatów oraz propozycji 

dotyczących wsparcia branży 

targowej;

✓ Wysłała ok. 15 komentarzy do 

mediów

▪ Interwencje PIPT 

– o  to walczyliśmy

Interwencje PIPT w Ambasadach i MSZ 

w sprawie przepisów w Wielkiej 

Brytanii
Apele PIPT do Rządu RP o pomoc dla 

branży 

Izba mówi NIE nierównemu 

traktowaniu instytucji państwowych 

i biznesu

Apel PIPT do Ministra Niedzielskiego –

jakie zmiany od 01.09.2021 r.?!

Interwencja PIPT w sprawie 
wydłużenia wsparcia dla branż

najbardziej poszkodowanych

Apele PIPT odbiły się szerokim echem 

w mediach

Apel PIPT do GUS w sprawie 
ujednolicenia PKD dla branży targowej



▪ Interwencje PIPT 

– o  to walczyliśmy

O to walczyliśmy! Odmrożenie branży 

06.06.2021!

O to walczyliśmy! Apel PIPT o umorzenie 

subwencji i nadwyżek PFR 2.0
O to walczyliśmy! Apel PIPT o zaległe 

wsparcie za V i VI 2021 r.

O to walczyliśmy! Apel PIPT dot. Bonu 

Targowo-Kongresowego
O to walczyliśmy! Apel PIPT zwolnienie 

z ZUS i postojowe za V 2021

O to walczyliśmy! Apel PIPT do Ministra 

Zdrowia o liberalizację obostrzeń
O to walczyliśmy! Apel PIPT o 

procedowanie ustawy odszkodowawczej

O to walczyliśmy! Apel PIPT o zwolnienie 

subwencji PFR z podatku dochodowego



▪ Spotkania na szczycie 

z udziałem 

przedstawicieli PIPT

W 2021 r. PIPT uczestniczyła w ponad 20 rozmowach z przedstawicielami władz 

rządowych, ministrami, senatorami oraz posłami. 



Izba pozyskała dla swoich 

działań wsparcie 

przedstawicieli ważnych 

organizacji oraz posłów, 

senatorów i przedstawicieli 

resortów

▪ Pozyskane poparcie 

przez PIPT

Premier Jarosław Gowin za odmrożeniem 

branży targowej

Prezes KIG Andrzej Arendarski jest 

„możliwość wsparcia dla branży targowej” 
Prezes Władysław Kosiniak - Kamysz 

popiera Apel PIPT o Tarczę 6.0.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz apeluje 

o rekompensaty dla branż najbardziej 

poszkodowanych

Minister Andrzej Gut-Mostowy za 
wsparcie branży targowej w KPO

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej 

Witucki popiera Apel PIPT

Przewodniczący Rady Ekspertów ds. 

Turystyki Dawid Lasek popiera Bon Targowy



▪ Webinaria, spotkania, 

szkolenia, prelekcje 

dedykowane dla 

Członków PIPT

W 2021 r. PIPT 

zorganizowała 12

bezpłatnych webinariów, 

prelekcji i spotkań
z ekspertami

Prelekcja: Nadchodzące zmiany 

w przepisach podatkowych – Polski Ład
Webinarium z Konsulem Generalnym RP 

w Kolonii Jakubem Wawrzyniakiem

Webinarium nt. rozliczenia 

i zwrotu subwencji z tarczy PFR2.0 

Spotkanie informacyjne: Zmiany w 

przepisach celnych od stycznia 2022 r. 

Webinarium dla Członków PIPT: Karnety 

ATA na terenie Wielkiej Brytanii

Webinarium: Najnowsze zmiany 

i praktyczne aspekty w oddelegowaniu 

pracowników do Francji

Webinarium ARP i PARP dla Członków 
PIPT: Wsparcie dla przedsiębiorców



▪ Sukcesy PIPT

✓ PIPT nawiązała dialog 

z przedstawicielami rządu RP, 

ministerstw, organizacji 
rządowych oraz PFR i GUS.

✓ PIPT jako przedstawiciel 
ekspertów branży stała się
podstawowym, 
wiarygodnym źródłem 

informacji o polskim rynku 
targowym, światowych 

trendach w branży 

targowej, a także źródłem 

opiniotwórczym dla rządu, 

samorządów, mediów, 

biznesu i społeczeństwa.

O to walczyliśmy! Odmrożenie branży 

targowej 06.06.2021 r. 

O to walczyliśmy! Rozliczenie subwencji 

i nadwyżki Tarczy 2.0. do marca.2022 r.

O to walczyliśmy! Rozliczenie subwencji 

i nadwyżki Tarczy 2.0. do 30.06.2022 r.

O to walczyliśmy! Ulga na udział 

w targach  w Polskim Ładzie 

O to walczyliśmy! Izba głównym źródłem 

informacji o branży targowej

O to walczyliśmy! Wzrost 

rozpoznawalności branży i Izby w rządzie



▪ Sukcesy PIPT i KOBT

✓ W tarczy rządowej 6.0. oraz 

w tarczy PFR 2.0. został
uwzględniony kod PKD 82.30.Z. 

✓ W tarczy PFR 2.0 został
uwzględniony kod PKD 73.11 Z 

✓ Subwencja z tarczy PRF 1.0. dla 

firm posiadających stosowne kody 

PKD została umorzona w 100%.

✓ W dniu Global Exhibitions Day 

GED2021 PIPT wraz z KOBT

zorganizowała Debatę oraz Akcję: 

ZIELONE ŚWIATŁO DLA BRANŻY, 

przy czym Izba opracowała 

koncepcję
i harmonogram działań oraz 

koordynowała działania. Wzrost rozpoznawalności branży 

targowej w mediach 
Ogólnopolska Debata Branży Targowej 

ZIELONE ŚWIATŁO DO BRANŻY

Ogólnopolska Akcja Branży Targowej 

ZIELONE ŚWIATŁO DO BRANŻY
Tarcza PFR 2.0. poszerzona o kod 

73.11. Z!

Tarcza PFR 2.0. poszerzona o kod 

72.30. Z!

Zwolnienie umorzonych subwencji PFR 

z podatku dochodowego



▪ Sukcesy PIPT – Monter Expo

✓ Izba, wraz z Zespołem ds. Monter Expo przygotowała i zrealizowała Projekt Monter Expo, przy czym Izba

przygotowała: ponad 100 stron wniosku o wpisanie zawodów na listę zwodów branżowych wraz z podstawami programowymi,

koncepcję i harmonogram kampanii promocyjnej nowych zwodów oraz profil na FB dedykowany projektowi Monter Expo, a także
koordynowała wszystkie działania.



✓ Szczególne podziękowania za zaangażowanie w Projekt Monter Expo dla: Pana Krzysztofa Szofera,

firma Abyss oraz Pana Andrzeja Melińskiego, firma Meliński Minuth.

▪ Sukcesy PIPT – Monter Expo



▪ Sukcesy PIPT – 12. Zimowy Zjazd PIPT

✓ 12. Zimowy Zjazd PIPT w Dźwirzynie, w którym uczestniczyło ponad 100 osób



W czasie Konferencji branżowej PIPT pojawiły się interesujące i aktualne tematy związane z branżą targową:

✓ Wyzwania rynku spotkań po pandemii – ewolucja rynku spotkań i rola targów we współczesnym marketingu – ekspert Pan

Wojciech Ławniczak Ekspert w dziedzinie future thinking oraz innowacyjnych modeli biznesowych

✓ Nadchodzące zmiany w przepisach podatkowych – Polski Ład – Pan Przemysław Pruszyński, Ekspert Podatkowy, Konfederacja

Pracodawców Lewiatan

✓ Branża targowa na świecie – sytuacja na dziś, oczekiwania na jutro – najnowsze wieści z UFI – Pan Filip Bittner, wiceprezes

zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

✓ Kierunek w jakim polska branża targowa powinna podążać, wspólne inicjatywy – dyskusja – moderator Andrzej Mochoń,

wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targów Kielce

✓ Kierunków działań Izby. Izbę moją widzę jako …? – Co dalej, jakie cele postawimy przed Izbą, co nas boli
i co trzeba zmienić. Jak Izba ma wyglądać w przyszłości – moderator Pan Tomasz Kobierski, prezes Rady PIPT, prezes zarządu

Międzynarodowych Targów Poznańskich

✓ Etyka – Czy tylko w dobie kryzysu potrafimy się jednoczyć? Zdrowa konkurencja i etyka w naszym biznesie – moderator Pan

Paweł Montewka, Członek Rady PIPT, właściciel firmy Montexpo, dyrektor zarządzający Nowy Adres

✓ Aktywizacja członków izby – Nie pytaj, co twoja izba może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojej izby. Jak
nawzajem możemy sobie pomóc? – moderator Pan Artur Pawelec, Szef Sekcji firm projektujących

i budujących stoiska targowe, właściciel firmy Grupa i Studio Antares

▪ Sukcesy PIPT – 12. Zimowy Zjazd PIPT

✓ Szczególne podziękowania za zaangażowanie w Konferencję PIPT dla: Pana Tomasza Kobierskiego,

Grupa MTP, Pana Andrzeja Mochonia, Targi Kielce, Pana Filipa Bittnera, Grupa MTP, Pana Pawła
Montewki, Nowy Adres, Pana Artura Pawelca, Studio Antares



▪ Sukcesy PIPT – 12. Zimowy Zjazd PIPT



▪ Współpraca

✓ Izba jest członkiem i aktywnie 

współpracowała z:

• Krajową Izbą Gospodarczą

• Konfederacją Lewiatan

• Biurem Rzecznika Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw

• Radą Przemysłu Spotkań
i Wydarzeń

• UFI – Światowym 

Stowarzyszeniem Przemysłu 

Targowego

• CENTERX – Międzynarodowym 

Związku Statystyk Targowych



Sekcja „Organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych”

Sekcja „Organizatorzy wystąpień za granicą i dostawcy usług dla 

przedsiębiorstw biorących udział w targach za granicą”

Sekcja „Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie budowy stoisk”

Sekcja „Spedycja Targowa”

▪ Sekcje branżowe PIPT

✓ Izba organizowała spotkania online Sekcji PIPT

✓ Szczególne podziękowania za zaangażowanie w pracę rzecz sekcji PIPT dla: Pana Artura Pawelca,

Studio Antares, Pani Agnieszki Strzelczyk-Walczak, AS Consulting, Pana Marka Wiktorowskiego,

EXACTUS, Pana Marcina Frontczaka, Transmeble International

https://polfair.pl/sekcja-organizatorzy-targow-i-operatorzy-obiektow-targowych/
https://polfair.pl/sekcja-organizatorzy-wystapien-za-granica-i-dostawcy-uslug-dla-przedsiebiorstw-bioracych-udzial-w-targach-za-granica/czlonkowie-sekcji/
https://polfair.pl/sekcja-przedsiebiorstwa-prowadzace-dzialalnosc-w-zakresie-budowy-stoisk/
https://polfair.pl/sekcja-spedycja-targowa/


➢ Zespół ds. bezpieczeństwa targów

➢ Zespół finansowo-księgowy

➢ Zespół ds. Monter Expo

➢ Zespół ds. odmrażania targów

➢ Zespół ds. pomocy sektorowej

➢ Zespół ds. pracy na targach

➢ Zespół prawny

➢ Zespół ds. promocji targów

➢ Zespół ds. ujednolicenia PKD

▪ Zespoły Robocze PIPT

✓ Izba koordynowała pracę doraźną oraz bieżącą, 9 Zespołów Roboczych PIPT

✓ W prace Zespołów zaangażowała się ponad 20 firm – Członkom Zespołów DZIĘKUJEMY 

zaangażowanie i poświęcony czas.

Zapraszamy do współpracy w ramach Zespołów Roboczych 

PIPT – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

https://polfair.pl/zespol-ds-bezpieczenstwa-targow/
https://polfair.pl/zespol-finansowo-ksiegowy/
https://polfair.pl/edukacja-targowa-monter-expo/
https://polfair.pl/zespol-ds-odmrazania-targow/
https://polfair.pl/zespol-ds-pomocy-sektorowej/
https://polfair.pl/zespol-ds-pracy-na-targach/
https://polfair.pl/zespol-prawny/
https://polfair.pl/targi-b2b-back-to-business/
https://polfair.pl/prace-zespolu-pipt-ds-ujednolicenia-kodow-pkd-dla-branzy-targowej/


▪ Inne działania PIPT

✓ Izba została zaproszona do 

ponad 50 konsultacji 

nowelizacji kilkudziesięciu 

ustaw oraz Krajowy Plan 

Odbudowy - KPO

✓ Do udziału w konsultacjach 

PIPT zapraszała również
Członków Izby

✓ Wzięła udział w 5

odsłuchaniach online, 

w których przedstawiała ww. 

opinię. 



▪ Inne działania PIPT

✓ Izba prowadziła 3 profile w mediach 
społecznościowych oraz 2 portale internetowe.

Oficjalna strona Izby

Oficjalna strona Targi Dają Więcej 

Profil Izby na FB

Profil TDW na FB

Profil Izby na LN



▪ Inne działania PIPT

W 2021 r. Izba:

✓ Zorganizowała: 3 Walne Zgromadzenia, 13 posiedzeń Rady PIPT, 4 posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej, 3 posiedzenia Komisji Rozjemczej.

✓ Opracowała obszerną dokumentację posiedzeń organów: 47 uchwał na ZW, 41 uchwał na 

posiedzenie Rady, 11 protokół z posiedzeń Rady, 8 uchwał Komisji Rewizyjnej oraz 3 uchwały 

Komisji Rozjemczej,  oraz 3 protokoły z ZW – razem 99 uchwał wraz załącznikami 

merytorycznymi, łącznie kilkaset stron dokumentów.

✓ Na potrzeby organizacji Walnych Zgromadzeń wdrożyła narzędzia oraz instrukcje i regulamin 

udziału 

w Walnym Zgromadzeniu online oraz głosowania online oraz przeprowadziła 3 głosowania 

próbne 

z udziałem Członków Izby.

✓ Opracowała koncepcję Bonu Targowo-Kongresowego.

✓ Opracowała uwagi szczegółowe do KPO

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Projekt-Bonu-Targowo-Kongresowego-PIPT-SKKP_aktualny.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/UWAGI-SZCZEGOLOWE-do-KPO_tabela_PIPT_01-04-2021-1.pdf


▪ Inne działania PIPT

W 2021 r. Izba:

✓ Opracowała pisemną opinię wraz z uwagami szczegółowymi do Krajowego Planu Odbudowy 

KPO

✓ Opracowała i realizowała na bieżąco Program Działania PIPT na rok 2021 

✓ Opracowała i dbała o realizację założeń budżetu – pomimo konsekwencji pandemii i obniżek 

opłat członkowskich strata netto za rok 2021 r. w wysokości 1.289,42 PLN była niższa od 

planowanej w budżecie straty w kwocie 34 200 zł.

✓ Aktualizowała na bieżąco kalendarze imprez targowych organizatorów targów zrzeczonych 

w Izbie.

✓ Gromadziła i przetwarzała dane statystyczne targów organizowanych przez Członków Izby oraz 

koordynowała działania związane z audytem CENTREX.

✓ Przeprowadziła skuteczną windykację na kwotę ponad 35 000 zł.

✓ Zaktualizowała layout www.polfair.pl oraz www.targidajawiecej.pl

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/UWAGI-SZCZEGOLOWE-do-KPO_tabela_PIPT_01-04-2021-1.pdf
https://polfair.pl/wp-admin/upload.php?item=35141
http://www.polfair.pl/
http://www.targidajawiecej.pl/


▪ Komunikacja i Informacja
✓ Izba na bieżąco informowała 

o istotnych faktach, zmianach, 

możliwościach.

✓ W tym ok: 200 wpisów do 

Aktualności na www.polfair.pl, 

ponad 500 postów wraz na 

profilach i www. Izby, ponad 

500 grafik.

http://www.polfair.pl/


▪ Źródła informacji PIPT

AKTUALNOŚCI na stronie Izby

STREFA CZŁONKOWSKA na stronie Izby

Bezpośrednie MAILE DO CZŁONKÓW

Bezpośredni NEWSLETTER do Członków

POSTY na profilu Izby na FB

POSTY na profilu Izby na LN

POSTY na profilu MonterExpo na FB



Izba, w roku 2021  działała 

w trzyosobowym składzie:

✓ Beata Kozyra

✓ Marzenna Łukaszewicz

✓ Jan Studencki


