
 
 

 

                 SPOTKANIE ZESPOŁU DS. POMOCY SEKTOROWEJ 

                W dniu 8 czerwca 2021 r. 

 

W spotkaniu wzięli udział: 

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

2. Kozyra Beata, prezes zarządu PIPT 

3. Montewka Paweł, członek Rady PIPT, właściciel MONTEXPO 

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

 

Poruszane tematy: 

1. Odmrożenie targów i limity 

2. Aktualne kierunki działań Izby w zakresie pozyskania wsparcia dla branży targowej: 

a. Tarcza 3.0. dla branż najbardziej poszkodowanych przez pandemię 

b. Bon Targowo-Kongresowy 

c. Ustawa „Odszkodowania” 

d. Ubezpieczenie na wypadek odwołanej imprezy targowej – gwarancje rządowe 

e. Plan B 

 

Ad. 1. Odmrożenie targów i limity 

Targi zostały oficjalnie odmrożone z dniem 6 czerwca 2021 r. z bardzo restrykcyjnym limitem 1 osoba na 15m2, który 

obowiązuje do dnia 25 czerwca 2021 r.: 

 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2021 r. 

Poz. 1013 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 2021 r. 

§ 1. 

Pkt. 4) 

q) ust. 34 otrzymuje brzmienie: „34. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty 

działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, 

kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników 

do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego 

rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 powierzchni pomieszczenia.”, … 

 

Restrykcje te nie uwzględniają osób zaczepionych, co wynika z: 

„ust. 19b otrzymuje brzmienie: „19b. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 3, 6a, 7, 16, 19a, 20, 22, 23, 26, 

27, 31 pkt 7–9, ust. 34, 34a, 34b i 35, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.” 

Propozycje planowanych działań: 
 

✓ Apel do Ministra Zdrowia do wiadomości: M. Morawieckiego, J. Gowina z prośbą liberalizację restrykcji wraz 
ze stosownymi argumentami  

✓ Spotkania i rozmowy z przedstawicielami władz i Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy  
i Technologii 
 

 

Ad 2. Aktualne kierunki działań Izby w zakresie pozyskania wsparcia dla branży targowej: 

 



 
 

a) Tarcza 3.0. dla branż najbardziej poszkodowanych przez pandemię 

Dotychczasowe działania: 
 

✓ Prośby o uruchomienie Tarczy PFR 3.0. dla branż najdłużej pozostających w zastoju na spotkaniach w kwietniu  
i maju b.r. z J. Gowinem, B. Marczukiem, O. Semeniuk,  

✓ Wysyłane do rządu w maju 2021 r. postulaty PIPT, w których jednym z punktów było uruchomienie Tarczy 3.0. 

✓ Wysłanie w dniu 21.05.2021 Apelu do Pawła Borysa, prezesa PFR z prośbą o uruchomienie Tarczy PFR 3.0. dla 
branż najdłużej pozostających w zastoju wraz z przedstawianiem aktualnej sytuacji branży targowej.  

 
Na dzień dzisiejszy rząd nie wypowiedział się w powyższej sprawie, natomiast PRF nie przewiduje uruchomienia 
kolejnej tarczy, twierdząc, iż procedura jest zbyt długa i skomplikowana. 
 
 
Propozycje planowanych działań: 
 

✓ Dalsze apele do prezydenta RP, do rządu, do Ministra Finansów oraz do PRF 

✓ Dalsze spotkania i rozmowy z przedstawicielami władz i ministerstw oraz PFR  

✓ Apele do Posłów i Senatorów z prośbą o poparcie uruchomienia Tarczy 3.0. dla branż najdłużej pozostających 
w zastoju 

 
b) Bon Targowo-Kongresowy 

Dotychczasowe działania: 
 

✓ Bon Targowo-Kongresowy został przedstawiony 14 maja br. Dawidowi Laskowi przewodniczącemu Rady 
Ekspertów ds. Turystyki przy ministrze Gowinie. Pan Dawid Lasek ocenił koncepcją jako dobrze przygotowaną 
i właściwie uzasadnioną oraz zaproponował, iż będzie Ambasadorem przedstawionej Koncepcji Bonu  
w rozmowach z MRPiT oraz władzami. 

✓ Bon Targowo-Kongresowy jest częścią Bonu Solidarnościowego Stworzonego przez Radę Przemysłu Spotkań i 
Wydarzeń.  

✓ W dniu 7 czerwca br. Izba wysłała Apel do J. Gowina oraz do wiadomości:   

Mateusza Morawieckiego, Premiera RP  
Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Andrzeja Gut-Mostowy, Sekretarza stanu MRPiT 
Olgi Semeniuk, Podsekretarza stanu MRPiT 
Dominika Borka, Dyrektora Departamentu Turystyk MRPiT 
Dawida Laska, Przewodniczącego Rady Ekspertów ds. Turystyki 
Adama Abramowicza, Rzecznik MŚP 

Macieja Wituckiego, Prezydent Konfederacji Lewiatan 

z prośbą o uruchomienie Bonu Targowo-Kongresowego. 

✓ Również w dniu 7 czerwca br. w poniedziałek w Targach Kielce odbyło się spotkanie przedsiębiorców z regionu 

świętokrzyskiego z Jarosławem Gowinem. W rozmowie zostało poruszone przez Prezesa A. Mochonia 

zagadnienie dotyczące bonu targowego.  Premier zapewnił, będzie orędownikiem wdrożenia proponowanego 

przez Polską Izbę Przemysłu Targowego rozwiązania. 

✓ Informacja o powstaniu koncepcji Bonu Targowo-Kongresowego została rozpowszechniona przez media oraz 

przez kanały social media Izby. 

 
Propozycje planowanych działań: 

✓ Omówienie koncepcji Bonu na posiedzeniu Rady Ekspertów ds. Turystyki na przełomie czerwca / lipca 2021 r. 
na zaproszenie Przewodniczącego Dawida Laska. 

✓ Dalsze apele do prezydenta RP, do rządu, do Ministra Finansów, do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 



 
 

✓ Dalsze spotkania i rozmowy z przedstawicielami władz i ministerstw oraz PFR.  

✓ Apele do Posłów i Senatorów z prośbą o poparcie uruchomiania Bonu Targowo-Kongresowego. 

 

c) Ustawa „Odszkodowania” 

Z ustawą można zapoznać się na stronie: Druk nr 1019 (sejm.gov.pl). 

Projekt ustawy został przyjęty przez Senat oraz pod koniec maja b.r. przez Komisję Sejmową. Obecnie ustawa jest 

procedowana ponownie przez Senat.  

Dotychczasowe działania: 

✓ Izba indywidulanie, jak i z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń uczestniczy regularnie (od zeszłego roku) w 
spotkaniach i konsultacjach ustawy „odszkodowawczej”, organizowanych m.in. przez Senatora Kwiatkowskiego, 
Rzecznika MŚP, czy PSL.  

✓ We wtorek, 8 czerwca br. odbyły się konsultacje branż zamkniętych, którym przewodniczył Senator Krzysztof 
Kwiatkowski autor Ustawy odszkodowawczej (https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci-koronawirus/ustawa-
odszkodowawcza-zostala-przyjeta-przez-senat-to-szansa-na-przetrwanie-przemyslu-spotkan-i-wydarzen),  
a w których uczestniczył Paweł Montewka. Opozycja bezwarunkowo popiera ustawę „odszkodowawczą”  
i będzie głosować z przyjęciem ustawy. Decyzja posłów Porozumienia jest kluczowa. Wg regulaminu Sejmu 
ustawą Sejm będzie musiał się zająć najpóźniej do 27 września. Minister Marek Niedużak zwrócił uwagę na: 
potrzebę opracowania narzędzia dla Wojewodów (tabela, kalkulator) do wyliczenia kwoty odszkodowania. 

Propozycje planowanych działań: 

✓ Prośba do KIG i Konfederacji Lewiatan o oficjalne poparcie ustawy „Odszkodowawczej” 

✓ Dostarczenie danych do stworzenia narzędzia do wyliczenia kwoty odszkodowania 

 

d) Ubezpieczenie na wypadek odwołanej imprezy targowej – gwarancje rządowe 

Fundusz ubezpieczeniowy kosztów rezygnacji / odwołania imprezy, to kolejna koncepcja, która mogłaby wesprzeć 
branżę targową. Koncepcja mogłaby powstać na wzór Estońskiego Funduszu Gwarancyjnego dla sektora eventowego, 
w ramach którego rząd estoński ogłosił pakiet pomocowy w wysokości 42 mln euro (ok. 193 mln PLN) dla sektora 
kultury, w ramach którego fundusz ubezpieczeniowy opiewa na kwotę 6 mln euro (ok. 28 mln PLN) dla wydarzeń na 
dużą skalę. 

Propozycje planowanych działań: 

✓ Przygotować wstępną koncepcję, na kolejne spotkanie Zespołu w dniu 15.06.2021. 

✓ Omówić koncepcję Funduszu na posiedzeniu Rady Ekspertów ds. Turystyki na przełomie czerwca / lipca 2021 
r. 

✓ Apele Izby do władz i MF z prośbą o utworzenie ww. Funduszu 

 

e) Plan B 

 

Należy rozważyć inne, mniej dyplomatyczne działania, które mogłyby podjąć PIPT i KOBT w sytuacji, kiedy żadne  

z naszych postulatów i apeli nie zostaną przyjęte przez rząd. 

Propozycje planowanych działań: 

✓ Przygotować propozycję ostrzejszych rozwiązań, na kolejne spotkanie Zespołu w dniu 15.06.2021. 

 
 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1019
https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci-koronawirus/ustawa-odszkodowawcza-zostala-przyjeta-przez-senat-to-szansa-na-przetrwanie-przemyslu-spotkan-i-wydarzen
https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci-koronawirus/ustawa-odszkodowawcza-zostala-przyjeta-przez-senat-to-szansa-na-przetrwanie-przemyslu-spotkan-i-wydarzen

