
 

POSTULATY POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO  

 

1. Objęcie świadczeniem w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 marca 2021r 
postojowym firmy z branży targowej działające pod numerami PKD: 

a. 82.30.Z – organizatorzy targów, wystaw i kongresów (ok 100 firm) 

b. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym numerem PKD działają 

obiekty targowe (kilkadziesiąt firm), wynajmujące powierzchnię wraz z usługami 

towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów 

c. 73.11.Z  – działalność agencji reklamowych: pod tym numerem PKD działa ok 500 firm 

projektujących i budujących stoiska targowe 

d. 52.29.C  – Działalność pozostałych agencji transportowych:  pod tym numerem PKD działają 

firmy transportu i spedycji targowej (ok 7 firm). 

 

2. Objęcie abolicją składek ZUS za okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 marca 2021r.,  
firmy z branży targowej działające pod numerami PKD: 

a. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami (tysiące firm) – pod tym numerem PKD 

działają obiekty targowe (kilkadziesiąt firm), wynajmujące powierzchnię wraz z usługami 

towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów 

b. 73.11.Z  – działalność agencji reklamowych (kilkadziesiąt tysięcy firm) – pod tym numerem 

PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe (około 500 firm) 

c. 52.29.C  – Działalność pozostałych agencji transportowych (kilkaset firm) –  pod tym 

numerem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej (ok 7 firm) 

 

Kryteria przyznania ww. postulowanego wsparcia  

◼ Przychód działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu 

uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

◼ Przychód działalności w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w zakresie co najmniej 60% 

pochodził z tej działalności na rzecz targów / kongresów bądź w zakresie działalności targowej 

/ kongresowej – oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".  
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3. Zmiana brzmienia Art. 15 zp na następujące  

1. „Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw, kongresów, imprez 

targowych, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na szkolenia, konferencje lub 

egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub 

organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe, w tym także świadczenie usług 

dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, w przypadku 

niemożności realizacji wydarzeń, która to niemożność pozostaje w bezpośrednim związku  

z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 (niemożliwość świadczenia niezawiniona przez 

strony), jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta w części lub całości opłaty za 

uczestnictwo w wydarzeniach, w terminie 180 dni, od dnia zawiadomienia klienta przez 

przedsiębiorcę o braku możliwości realizacji wydarzenia. Zwrot części lub całości opłaty za 

uczestnictwo w wydarzeniach, o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi według 

przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu - po odliczeniu poniesionych przez przedsiębiorcę 

kosztów związanych z organizacją danego wydarzenia przypadających na danego klienta.” 

2. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej w części lub całości opłaty za 

uczestnictwo w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wyrażenia przez klienta 

zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych 

wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku (a w przypadku wydarzeń  

o cyklu dłuższym niż jeden rok – 24 miesięcy) od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, 

za które klient wniósł część lub całość opłaty za uczestnictwo w wydarzeniach, o których mowa  

w ustępie 1, albo w przypadku wyznaczenia przez przedsiębiorcę nowego terminu danego 

wydarzenia pod warunkiem, że odbywa się ono w tym samym miejscu lub miejscu wskazanym 

przez przedsiębiorcę. 

W każdym przypadku termin wydarzenia nie może przypadać później niż 12 miesięcy licząc od 

dnia następnego po dniu zniesienia ograniczeń prawnych, co do organizacji wydarzeń,  

o których mowa w ust. 1., a w przypadku imprez o dłuższym niż roczny cykl - nie później niż 24 

miesiące. 

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota opłacona na poczet 
realizacji dotychczasowej umowy przez klienta. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi 
hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych." 

5. Przepisy ust. 1 – 3 znajdują zastosowanie również do umów łączących organizatorów imprez 
targowych z wystawcami. 

4. Modyfikacja wybranych mechanizmów wsparcia z Tarcz, w tym Tarczy Finansowej PFR dla 
firm branży targowej oraz kongresowej jako najdłużej pozostających praktycznie bez 
przychodów: 

◼ Złagodzenie warunków umorzenia subwencji z PFR dotyczące utrzymania zatrudnienia  

◼ Wydłużenie okresu wsparcia dla samozatrudnionych do końca I kwartału 2021 r. 

◼ Przedłużenie dopłat do pensji pracowników do końca I kwartału 2021 r. 
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◼ Uznanie ośrodków targowych stanowiących co najmniej w 25% własność samorządów zgodnie  

z ustawą Prawo przedsiębiorców za firmy średnie dla potrzeb wszystkich programów 

pomocowych, w tym dla „Tarczy finansowej”. 

◼ Wprowadzenie dopłat do wynagrodzeń pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem 

ekonomicznym lub obniżeniem wynagrodzeń, a pracują w przedsiębiorstwach, które 

zanotowały spadek obrotów z powodu COVID i mimo to zapewniły pracownikom prace, nie 

pogarszając im warunków płacowych. 

◼ Automatyczne zwroty nadpłat VAT, bez konieczności składania podania o zwrot oraz skrócenie 

terminów na zwrot podatku VAT (zwrot na konto podstawowe przedsiębiorcy a nie na konto 

VAT już po 30 dniach a nie 60 dniach, nawet jeśli zobowiązania nie są zapłacone, bo kontrahenci 

wyrazili zgodę na odroczenie terminów zapłaty). 

◼ Dotacja lub subwencja sektorowa w wysokości min. 500 tys. PLN, dla firm, które utraciły powyżej 

50% swoich przychodów w roku bieżącym (styczeń – sierpień) w porównaniu do analogicznego 

okresu lat 2018-2019 

◼ Pożyczka długoterminowa 0% z gwarancją BGK w wysokości min. kwota 500 tys. PLN. Okres 

karencji 12 miesięcy. Okres spłaty do 6 lata. 

 

5.  Uruchomienie długofalowych instrumentów wsparcia dla rozwoju targów w Polsce  
i polskiej gospodarki: 

◼ Dofinasowanie poszukiwań oraz przyjazdu i uczestnictwa zagranicznych grup klientów  

i kontrahentów w polskich targach (programy hosted buyers). 

◼ Dofinansowanie celowe dla organizatora konkretnych targów międzynarodowych promujących 

polski biznes, polskie produkty i usługi (Załącznik: Lista targów międzynarodowych promujących 

polski biznes, polskie produkty i usługi odbywające się w latach 2021-2022.) 

◼ Dofinansowanie dla polskich MŚP udziału w targach w Polsce. 

◼ Dotacje dla właścicieli obiektów targowo-kongresowych na dostosowanie do wymagań 

epidemiologicznych i bezpiecznej organizacji imprez oraz na innowacje. 

◼ Dotacje dla firm branży targowej na wdrożenie nowych technologii, udogodnień dla wystawców 

i odwiedzających czy związanych z wdrażaniem obowiązujących wytycznych dla branży 

◼ Ww. dofinansowanie nie może wykluczać „dużych” przedsiębiorstw. 

 

6. Powołanie pełnomocnika ds. Targów i Kongresów przy Ministerstwie Rozwoju. 

 

7. Stworzenie ustawy o tragach i kongresach. 
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ZAŁĄCZNIK: Lista targów międzynarodowych promujących polski biznes, polskie produkty i 
usługi, odbywające się w latach 2021-2022 

na dofinansowanie celowe dla organizatora wymienionych poniżej targów  

 

 

Tabela 1. Lista targów według organizatorów targów alfabetycznie 

 

LP Targi Organizator Miejsce 

imprezy 

1.  Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny i Targi 

Beauty LNE 

Beauty In sp. z o.o. Press sp.k. Kraków 

2.  FERMA Międzynarodowe Targi BYDŁA oraz FERMA 

ŚWIŃ I DROBIU 

DLG Agrofood sp. z o.o. Łódź 

3.  XXIX Środkowoeuropejska Wystawa Produktów 

Stomatologicznych CEDE 
EXACTUS Ewa 

Mastalerz, Marek 

Wiktorowski sp. j. 

Łódź 

4.  Międzynarodowe Targi Rehabilitacji  

I Fizjoterapii 
INTERSERVIS sp. z o.o. Łódź 

5.  Międzynarodowe Targi Medycyny 

Weterynaryjnej  VETMEDICA 
INTERSERVIS sp. z o.o. Łódź 

6.  BOATSHOW Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych INTERSERVIS sp. z o.o. Łódź 

7.  Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii AMBERIF 

– edycja wiosenna 

Międzynarodowe Targi 

Gdańskie S.A. 

Gdańsk 

8.  INFOSHARE – edycja online produkowana w 

AMBEREXPO 

Międzynarodowe Targi 

Gdańskie S.A. 

Gdańsk 

9.  Międzynarodowe Dni Solidarności Klimatycznej Międzynarodowe Targi 

Gdańskie S.A. 

Gdańsk 

10.  Międzynarodowe Targi Bursztynu  

i Biżuterii AMBERIF – edycja jesienna 

Międzynarodowe Targi 

Gdańskie S.A. 

Gdańsk 

11.  POLAGRA – Food     Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.  

Poznań 

12.  POZNAŃ GAME ARENA (PGA) - Targi Gier  

i Multimediów    

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.  

Poznań 

13.  POLECO - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  

Eko Flota – Motoryzacja Przyszłości   

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.  

Poznań 

14.  ECO-TRENDS Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.  

Poznań 

15.  
ITM INDUSTRY EUROPE 

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.  

Poznań 

16.  
SUBCONTRACTING - Targi Kooperacji Przemysłowej 

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.  

Poznań 

17.  SAWO - Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa 
i Ratownictwa 

SECUREX - Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń   

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.  

Poznań 

18.  BUDMA - Międzynarodowe Targi Budownictwa  
i Architektury 

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.  

Poznań 

19.  GARDENIA - Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Międzynarodowe Targi Poznań 

http://amberif.amberexpo.pl/title,pid,10,oid,10089,cid,1959.html
http://amberif.amberexpo.pl/title,pid,10,oid,10089,cid,1959.html
http://amberif.amberexpo.pl/title,pid,10,oid,10089,cid,1959.html
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Architektury Krajobrazu Poznańskie sp. z o.o.  

20.  
MEBLE POLSKA - Targi Mebli 

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.  

Poznań 

21.  TT Warsaw 28 Międzynarodowe Targi Turystyczne MT Targi Polska S.A. Nadarzyn 

22.  EUROGASTR 24. Międzynarodowe Targi 

Gastronomiczne  

WolrdHotel 13. Międzynarodowe Targi Wyposażenia 

Obiektów Noclegowych 

MT Targi Polska S.A. Nadarzyn 

23.  Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW Polska Izba Gospodarcza 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych 

Bednary 

24.  
Międzynarodowe Targi Automatyki i 

Pomiarów AUTOMATICON 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Przemysłowy Instytut 

Automatyki i Pomiarów PIAP 

Warszawa 

25.  XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 

MSPO 
Targi Kielce S.A. Kielce 

26.  Targi STOM Targi Kielce S.A. Kielce 

27.  XXI Międzynarodowa Wystawa Budownictwa  

i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej  

i Dewocjonaliów SACROEXPO 

Targi Kielce S.A. Kielce 

28.  XI Międzynarodowe Targi Rowerowe  KIELCE BIKE - 

EXPO 
Targi Kielce S.A. Kielce 

29.  XXIV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych  i Gumy PLASTPOL 
Targi Kielce S.A. Kielce 

30.  Targi METAL Targi Kielce S.A. Kielce 

31.  XV Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego 

TRANSEXPO 
Targi Kielce S.A. Kielce 

32.  XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 

AGROTECH 
Targi Kielce S.A. Kielce 

33.  XII Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla 

Matki i Dziecka KIDS' TIME 
Targi Kielce S.A. Kielce 

34.  XXIV Międzynarodowe Targi Energetyki i 

Elektrotechniki  ENEX    
Targi Kielce S.A. Kielce 

35.  Targi Energetyczne Energetics Targi Lublin S.A. Lublin 

36.  INNOFORM - Międzynarodowe Targi Kooperacyjne 

Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego, Bydgoszcz 
Targi w Krakowie sp. z o.o.  

Bydgoszcz 

37.  Międzynarodowe Targi Opakowań PACKAGONG 

INNOWATION 
Targi w Krakowie sp. z o.o.  

Warszawa 

38.  Międzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAKDENT Targi w Krakowie sp. z o.o.  Kraków 

39.  Międzynarodowe Targi SYMAS I MAINTENANCE Targi w Krakowie sp. z o.o.  Kraków 

40.  Międzynarodowe Targi Książki Targi w Krakowie sp. z o.o.  Kraków 

41.  Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli  

i Gastronomii HORECA 
Targi w Krakowie sp. z o.o.  

Kraków 

42.  Międzynarodowe Targi Wina ENOEXPO Targi w Krakowie sp. z o.o.  Kraków 

43.  Międzynarodowe Targi FASTENER Targi w Krakowie sp. z o.o.  Kraków 

44.  Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie 

ENERGETAB 
ZIAD Bielsko-Biała S.A. Bielsko-Biała 

 

 


