
 

 

 

SPOTKANIE ZESPOŁU DS. POMOCY SEKTOROWEJ 

W dniu 08 kwietnia 2021 r. 

 

W spotkaniu wzięli udział: 

1. Babij Paweł, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, prezes zarządu Interservis 

2. Kozyra Beata, prezes zarządu PIPT 

3. Orłowski Paweł, Członek Rady PIPT, wiceprezes zarządu MTG 

4. Szofer Krzysztof, Członek Rady PIPT, właściciel formy Abyss 

 

Poruszane tematy: 

1. Status Traczy rządowej 8.0. 

2. Status Traczy PFR 2.0. 

3. Krajowy Plan Odbudowy i Umowa Partnerstwa 

4. Odszkodowania 

5. Postulaty Izby 

6. Wsparcie branży targowej w innych krajach 

7. Pomoc sektorowa dedykowana dla branży targowej 

 

Ad. 1. Status Traczy rządowej 8.0. 

Najnowszy pakiet pomocowy z Tarczy rządowej będzie przyznany za dwa miesiące – marzec i kwiecień 

2021 r., a nowelizacja rozporządzenia obejmie jednocześnie te dwa miesiące. Niestety, mimo wielokrotnych 

rozmów oraz apeli, zarówno Izby jak i Komitetu Obrony Branży Targowej oraz  Rady Przemysłu Spotkań 

i Wydarzeń TUgether po raz kolejny rząd nie uwzględnił kodu PKD 73.11 Z.  

Planowane działania: 
 

✓ Dalsze apele do rządu o uwzględnienie kodu PKD 73.11 Z. w Tarczy 8.0 i kolejnych oraz utrzymanie 
tego zapisu w POSTULATACH PIPT (zob. Ad.6)  

 
 

Ad.2. Status Traczy PFR 2.0. 

Wiceprezes PFR Bartosz Marczuk deklaruje, że nie będzie już kolejnej Traczy PFR.   
 
Planowane działania: 
 

✓ Spotkanie z Pawłem Borysem prezesem PFR i / lub Bartoszem Marczukiem, wiceprezesem PFR 
jako osobami wpływowymi, w sprawie omówienie możliwości uruchomienia Tarczy PFR 3.0. lub 
mini Tarczy sektorowej dla branży targowej. 
Na spotkanie należy przygotować propozycję mini Tarczy sektorowej dla branży targowej  
z konkretnymi liczbami, informacja dotycząca wsparcia branży wydarzeń w innych krajach (zob. Ad. 
7.) oraz argumentami na rzecz wsparcia branży targowej.  

 

Ad. 3. Krajowy Plan Odbudowy i Umowa Partnerstwa 

Konsultacje Umowy Partnerstwa zakończyły się w lutym 2021 r., a konsultacje KPO - 02.04.2021 r. Izba 
zgłosiła swoje uwagi do dokumentu KPO (w załączniku) poprzez  Formularz zgłaszania uwag do KPO - 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)   

 
Planowane działania: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/formularz-zglaszania-uwag-do-kpo-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/formularz-zglaszania-uwag-do-kpo-1/


 

✓ Nawiązanie i utrzymanie rozmów z osobami decyzyjnymi dotyczących ważnych dla branży targowej 
zmian w dokumencie KPO oraz programów wynikających z Umowy Partnerstwa  

✓ Sprawdzenie jak będzie wyglądało dalsze procedowanie Umowy Partnerstwa i rozpisywanie jej na 
programy operacyjne jak jest ścieżka, kiedy będziemy mogli zabrać głos  

✓ Zaproszenie do współpracy konsultanta / zespołu konsultantów, którzy wskażą: 
o możliwości: czas, miejsce i sposób dodania jeszcze stosownych zmian ww. dokumentach 
o zrobią przegląd dostępnych w najbliższym czasie instrumentów wsparcia zarówno z EU jak i krajowych  

i wskażą z których firmy branży targowej będą mogły skorzystać w przyszłości 
o pomogą napisać program/programy pozwalające wykorzystać dostępne dofinansowanie  

 
 
Ad. 4. Odszkodowania 

2 tygodnie temu, po interwencji senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego projekt senacki  ustawy 
odszkodowawczej został przekazany do pierwszego czytania do dwóch komisji sejmowych: Komisji 
Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Autorem projektu jest senator Krzysztof 
Kwiatkowski, natomiast w pracach nad projektem ustawy brały udział organizacje reprezentujące branże 
zamknięte działające w ramach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether. Z projektem ustawy można 
zapoznać się na stronie: Druk nr 1019 (sejm.gov.pl) 
 
Planowane działania: 
 

✓ przygotować solidne argumenty leżące u podstaw ewentualnych odszkodowań do wykorzystania  
w rozmowach / negocjacjach z rządem i rozmowach z mediami 

 
 
Ad. 5. Postulaty Izby 

POSTULATY Izby są regularnie (raz na 2 miesiące) wysyłane przedstawicieli rządu.  
 
Planowane działania: 
 

✓ Aktualizacja postulatów PIPT i przesłanie wraz z Apelem do Premiera M. Morawieckiego  
i Premiera J. Gowina 

✓ Zaktualizowane postulaty zostaną wykorzystane do napisania Mini Tarczy sektorowej oraz 
programu/programów umożliwiających w przyszłości sięgnięcie po dostępne dofinansowanie 

 
Ad. 6. Wsparcie branży targowej w innych krajach 

Władze czołowych europejskich krajów „Targowych” ochronę i rozwoju branży targowo-kongresowej 
uznają za jeden z priorytetów strategii rozwoju gospodarczego, o czym świadczą mi. in. kwoty przeznaczone 
tylko i wyłącznie na wsparcie sektora wydarzeń, w tym branży targowo-kongresowej, poszkodowanego 
przez pandemię koronawirusa: Niemcy - 642 mln Euro, Belgia – 434 mln Euro, Włochy – 370 mln Euro, 
Austria – 300 mln Euro, Francja – 200 mln Euro, Wielka Brytania (Szkocja) – 104 mln Funtów, Dania 
 – 80 mln Euro, Luxemburg – 60 mln Euro, Czechy – 28,4 mln Euro. 
 
Planowane działania: 
 

✓ Uzupełnić powyższe informacje o konkretnych beneficjentów dofinansowania, kryteria i źródła 
finansowania (krajowe czy UE). 

✓ Wykorzystać opracowane informacje w rozmowach i pismach do rządu i PFR 
 

Ad. 7. Pomoc sektorowa dedykowana dla branży targowej 

Planowane działania: 
 

✓ Należy ustalić jak najszybciej z kim można, oprócz PFR, rozmawiać o pomocy sektorowej 
dedykowanej dla branży targowej (mini Tarcza sektorowa).  

 

✓ Przygotować propozycję Mini Tarczy sektorowej (Tarcza 3.0.)/ bonu Targowo-Kongresowego 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1019

