SPOTKANIE ZESPOŁU DS. POMOCY SEKTOROWEJ
W dniu 16 czerwca 2021 r.

W spotkaniu wzięli udział:
1.
2.
3.
4.
5.

Babij Paweł, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, prezes zarządu Interservis
Kozyra Beata, prezes zarządu PIPT
Montewka Paweł, członek Rady PIPT, firma MONTEXPO
Orłowski Paweł, Członek Rady PIPT, wiceprezes zarządu MTG
Krzysztof Szofer, członek Rady PIPT, firma Abyss

Poruszane tematy:
1.
2.
3.
4.
5.

Odmrożenie targów i limity
Ubezpieczenie na wypadek odwołanej imprezy targowej – gwarancje rządowe
Plan B
Weryfikacja osób zaszczepionych
Kryteria ewentualnego kolejnego lockdownu

Ad. 1. Odmrożenie targów i limity
Od dnia 26 czerwca 2021 r. mają obowiązywać nowe limity na targach: 1 os. na 10m2, które są nadal trudne do
zaakceptowania przez firmy targowe.
Dotychczasowe działania:
✓ W dniu 10. oraz 11.06. Izba przesłała Apele do Ministra Zdrowia oraz Premiera Mateusza Morawickiego
z prośbą liberalizację restrykcji wraz ze stosownymi argumentami.
✓ W dniu 15.06.2021 r. odbyło się spotkanie z Waldemarem Kraską, Sekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia
Spotkania.
Propozycje planowanych działań:
✓ Dalsze apele do Ministra Zdrowia z prośbą liberalizację restrykcji wraz ze stosownymi argumentami
✓ Spotkania i rozmowy z przedstawicielami władz i Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii dotyczące liberalizacji restrykcji
Ad 2. Ubezpieczenie na wypadek odwołanej imprezy targowej z powodu COVID19 – Targowy fundusz
gwarancyjny/ ubezpieczeniowy
a) Koncepcja ubezpieczeń na wypadek odwołania imprezy targowej może iść w 3 różnych kierunkach
✓

Wariant A: Fundusz Gwarancyjny, którego dysponentem jest PFR.

✓

Wariant B: Ubezpieczenia PZU, gdzie ubezpieczającym byłby skarb państwa.

✓

Wariant C: Targowy Fundusz Gwarancyjny, na który firmy rynku targowego wpłacałyby określoną
kwotę stanowiącą np. 0,5% wartości obrotu z roku poprzedniego pochodzącego ze sprzedaży
produktów i usług targowych???
Pytania: Kto byłby dysponentem wpłacanych kwot?

b) Wariant A lub B może być realizowany równolegle z wariantem C
c) Założenia do koncepcji Targowego funduszu gwarancyjnego/ubezpieczeniowego niezależnie od wariantu:
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✓

Zwrot 100% poniesionych kosztów powstałych w wyniku odwołania imprezy.

✓

Beneficjenci: wystawca, organizator targów, firma projektująca i budująca stoiska targowe, firmy
spedycji targowej oraz inne firmy realizujące usługi na rzecz targów.

✓

Kryterium weryfikacji: faktycznie poniesione koszty na podstawie faktury.

d) Argumenty „ZA” stworzeniem Targowego funduszu gwarancyjnego/ubezpieczeniowego:
✓

Targowy fundusz gwarancyjny/ubezpieczeniowy byłby narzędziem popytowym, które zabezpieczy
interesy wszystkich stron imprezy targowej w sytuacji odwołania targów z powodu COVID19.

✓

W obecnej pandemicznej sytuacji, trwającej od lutego 2020 r., ani rząd, ani tym bardziej firmy branży
targowej nie mogą zagwarantować, że odmrożone i zaplanowane dzisiaj targi np. na jesień br. odbędą
się z powodu COVID19. W związku z tym zarówno klienci (wystawcy), jak i firmy targowe obawiają
się kolejnych strat finansowych. Wystawcy mają obawy przed zgłaszaniem swojego udziału w targach
i wpłacaniem zaliczek. Firmy branży targowej nie chcą i nie są już wstanie - po 15 miesiącach bez
przychodów - ryzykować utraty kwot wydanych na przygotowanie do imprezy targowej, która zostanie
niezależnie od nich odwołana.

✓

Kluczowe obszary interwencji funduszu to:
▪ pobudzenie i wzmocnienie popytu na usługi turystyki biznesowej;
▪ wzmocnienie konkurencyjności polskich firm i Polski na arenie międzynarodowej;
▪ zabezpieczenie ciągłości wydarzeń i / lub pozyskanie nowych międzynarodowych wydarzeń
w kolejnych latach;

Propozycje planowanych działań:
✓

Dopracować koncepcję Targowego funduszu gwarancyjnego/ubezpieczeniowego

✓

Przedstawić koncepcję Targowego funduszu gwarancyjnego/ubezpieczeniowego na posiedzeniu Rady
Ekspertów ds. Turystyki na przełomie czerwca/lipca 2021 r.

✓

Wysłać Apele Izby do władz i MF z prośbą o
gwarancyjnego/ubezpieczeniowego wraz z koncepcją Funduszu.

✓

Wysłać Apele Izby o utworzenie Targowego funduszu gwarancyjnego/ubezpieczeniowego do posłów
i senatorów wraz z koncepcją Funduszu.

✓

Rozmowy z wybranymi posłami i senatorami i lobbowanie na rzez utworzenia Targowego funduszu
gwarancyjnego/ubezpieczeniowego

utworzenie

Targowego

funduszu

Ad. 3. 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:
✓

W okresie wakacyjnym nie będą podejmowane mniej dyplomatyczne działania interwencyjne.

Ad. 4. Weryfikacja osób zaszczepionych
✓

Do dyspozycji jest już UCC – Unijny Certyfikat Covid – bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia
przygotowana do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiająca zweryfikowanie czy dana
osoba była zaszczepiona lub czy jest ozdrowieńcem.

✓

Jednak bez stosownej wykładni prawa lub ustawy pokazanie przez wystawcę czy zwiedzającego ww.
Certyfikatu jest jak na razie dobrowolne. Zatem jeśli osoba poproszona o pokazanie certyfikatu odmów nie
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mamy możliwości przymuszenia jej do tego. Jednak wówczas osoba taka może uczestniczyć w targach tylko
jako osoba niezaszczepiona i jest liczona do limitu, który na dzień dzisiejszy wynosi 1 os. na 10m2.
Dotychczasowe działania:
✓

11 czerwca 2021 Izba wysłała list do J. Gowina z prośbą o wykładnię weryfikacji „zaszczepieńców” w zgodzie
z przepisami RODO

Propozycje planowanych działań:
✓

W zależności od otrzymanej odpowiedzi na ww. pismo.

✓

Spotkanie Zespołu prawnego w dniu 18.06.2021 r. – konsultacje ww. problemu

Ad. 5. Kryteria ewentualnego kolejnego lockdownu
Propozycje planowanych działań:
✓

Pismo do MR z pytaniem o kryteria ogłoszenia ewentualnego kolejnego lockdownu

Ad. 6. Ustalenia z poprzednich spotkań
Krajowy Plan Odbudowy i Umowa Partnerstwa
✓ Nawiązanie i utrzymanie rozmów z osobami decyzyjnymi dotyczących ważnych dla branży targowej zmian
w dokumencie KPO oraz programów wynikających z Umowy Partnerstwa
– Tomasz Kobierski nawiąże kontakt z POT
✓ Sprawdzenie jak będzie wyglądało dalsze procedowanie Umowy Partnerstwa i rozpisywanie jej na programy
operacyjne jak jest ścieżka, kiedy będziemy mogli zabrać głos
– Paweł Orłowski
✓ 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
– Paweł Orłowski sprawdzi w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, czy ktoś taką osobę / osoby mógłby
– Beata Kozyra sprawdzi jw. w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim jak również porozmawia w tej
kwestii z Konfederacją Lewiatan
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