WIDEOKONFERENCJA ODMRAŻANIE TARGÓW
MINISTERSTWO ROZWOJU MR – POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO PIPT
30 kwietnia 2020

1. UCZESTNICY WIDEOKONFERENCJI
Z ramienia rządu
◼
◼
◼
◼

Pani Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju
Pani Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech
Pan Tomasz Salomon, dyrektor w Departamencie Handlu Międzynarodowego
Pan Julian Romuald Żelaznowski, Doradca w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa
Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju

Z ramienia Polskiej Izby przemysłu Targowego
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Pani Grażyna Grabowska – prezes zarządu Targi w Krakowie
Pani Elżbieta Roeske – wiceprezes zarządu Międzynarodowe Targi Poznańskie
Pan Filip Bitner - wiceprezes zarządu Międzynarodowe Targi Poznańskie
Pan Paweł Orłowski – wiceprezes zarządu MTG
Pan Marek Wiktorowski – Exactus sp.j., Łodź
Pan Sławomir Jezierski – AAA Expo
Pan Paweł Nowicki – SQM sp. z o.o.
Pan Jan Studencki – Polska Izba Przemysłu Targowego
Pani Beata Kozyra – prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego
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2. SŁOWO OD PANI MINISTER
Pani Minister Semeniuk, tytułem wstępu, pokrótce opisała dotychczasowe i planowane działania
rządu dotyczące odmrażania poszczególnych branż.

3. ISTOTA I WAGA TARGÓW DLA GOSPODARKI
Beata Kozyra przedstawiła najważniejsze fakty odnoście targów i rynku targowego:
✓ Targi będą odgrywały istotną rolę w ożywieniu gospodarczym w najbliższych miesiącach.
✓ Targi to przede wszystkim platforma kontaktów biznesowych, która będzie niezbędnym
narzędziem do odbudowania relacji biznesowych polskich firm i organizacji.
✓ Dzięki targom branżowym polskie firmy – zwłaszcza MŚP, na których w ponad 70% opiera się
polska gospodarka – oraz ich produkty będą mogły powrócić na rynek.
✓ To szansa dla małego i średniego biznesu na odzyskanie swojej sprawności biznesowej.
✓ Ponieważ targi są dźwignią eksportu oraz nośnikiem polskiej marki polskie produkty i polskie
firmy będą mogły również powrócić szybko na arenę międzynarodową.
✓ Dzięki temu pozwolą utrzymać pozycję naszego kraju na światowej mapie biznesu i nie dać się
wyprzedzić zagranicznej konkurencji.
✓ Targi do źródło najnowszej wiedzy i rozwiązań technologicznych, transfer innowacji, która
będzie niezbędna, aby rozwijać firmy w nowym zmienionym wirusem świecie.
✓ Targi wywołując tzw. efekt mnożnikowy w innych branżach, n.in. takich, jak: hotele, przewozy,
przeloty, gastronomia. Turyści biznesowi przyjeżdżający na targi pozostawiają na miejscu od
1 500 do 2 000 zł, co nie jest bez znaczenia dla przychodów tych branż.
✓ Branża targowa to nie tylko organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych.
✓ To cała rzesza firm: projektujących i budujących stoiska targowe, firm spedycji
i transportu, firm usług audio-wideo, usług IT, cateringu, ochrony czy sprzątania.
2

✓ To niemal 20 tys. pracowników etatowych oraz co najmniej drugie 20 tys. pracowników
i współpracowników na umowy cywilno-prawne.
✓ Jeśli pierwsze targi mogłyby ruszyć od połowy sierpnia 2020 wówczas firmy rynku targowego
– mając już przychody – nie byłby zmuszone apelować o większe wsparcie rządu.
✓ Wsparcie kończy się praktycznie od lipca, a branża targowa może tkwić w przestoju jeszcze
kolejne miesiące.
✓ Podsumowując, rola targów dla powrotu polskiej gospodarki na dawne tory jest nie do
przecenienia.
✓ Ważny jest jak najszybszy powrót na rynek, ochrona miejsc pracy i przeciwdziałanie
ewentualnym przejęciom prze firmy zagraniczne.
✓ Jeśli polska gospodarka nie wróci szybko do gry, to wyprzedzą nas inne kraje, w tym również w
branży targowej, gdzie dzisiaj jesteśmy niekwestionowanym liderem w Europie środkowoWschodniej.

4. ODMRAŻANIE TRAGÓW I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Beata Kozyra oraz Elżbieta Roeske omówiły prace nad tworzeniem procedur bezpieczeństwa na
targach podjęte przez PIPT:
✓ Na razie branża targowa nie jest na razie uwzględniona na żadnym etapie odmrażania.
✓ Polska Izba Przemysłu Targowego, jest świadoma zagrożeń związanych
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
✓ Bezpieczeństwo uczestników targów oraz pracowników firm targowych jest dla nas
absolutnym priorytetem.
✓ Tak, jak i odbudowanie polskiej gospodarki.
✓ Aby polskie firmy, w tym i z branży targowej, mogły znowu działać, sprzedawać swoje
produkty, wypłacać pensje i płacić podatki.
✓ Dlatego też Izba rozpoczęła pracę – w gronie ekspertów - nad procedurami, które umożliwią
organizację bezpiecznych targów i zapewnią ochronę zdrowia oraz minimalizują ryzyko
zakażenia koronawirusem uczestników targów, a także pracowników firm pracujących na
rzecz danej imprezy targowej.
✓ Przy ocenie bezpieczeństwa imprez targowych przede wszystkim należy zwrócić uwagę na
3 aspekty:
o proponowany termin uruchomienia tragów – zależy nam, aby to była połowa sierpnia
2020 – czyli za 3,5 miesiąca. Ważne dla branży jest, aby zacząć rozmawiać o odmrażaniu
targów już dzisiaj, ponieważ przygotowanie targów to kilka, kilkanaście tygodni;
o fakt, że targi, szczególnie branżowe, biznesowe, są bardziej „zarządzalne”
i „monitorowalne”. Zarówno wystawcy, jak i uczestnicy są rejestrowani, zatem istnieje
możliwość rejestrowania wszystkich wchodzących na targi osób. Oznacza to, że kontrola
uczestników jest lepsza niż np. w galeriach handlowych, gdzie kupujący są całkowicie
incognito;
o targi do ogromna kubatura oraz duża powierzchnia zewnętrzna, np. w przypadku targów
obronnych, jak MSPO, targów rolnych.
✓ Wybrane propozycje procedur przedstawia Pani Elżbieta Roeske.
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7. PIPT JAKO KONSULTANT MR DS. ODMRAŻANIA TARGÓW
Beata Kozyra zaproponowała, że dopracowany dokument z propozycjami procedur bezpieczeństwa
dla branży targowej zostanie przesłany do Pani Minister w przyszłym tygodniu.
Pani Minister Semeniuk potwierdziła, że kiedy otrzyma ww. dokument zostanie on poddany
weryfikacji przez ekspertów MR oraz GISu i w razie rozbieżności i potrzeby dalszej pracy nad
dokumentem PIPT jako przedstawiciel branży targowej zostanie zaproszony do dalszych konsultacji.
Pani Minister podkreśliła, że wiedza ekspercka branży dla, której rząd opracowuje procedury
zabezpieczeń przez koronawirusem w celu jej odmrożenia, jest podstawą tych opracowań.
8. PREZENTACJA APLIKACJI ProteGo Save
Pani Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech wraz z szefem IT,
zaprezentowali pilotażową aplikację zamówioną przez rząd, mająca na celu monitorowanie
rozprzestrzenianie się koronawirusa – ProteGO Save (slajdy w prezentacji w załączniku).
Po prezentacji Minister Semeniuk pytając uczestników o opinię na temat aplikacji, była również
ciekawa, czy organizatory targów widzieliby dla siebie korzyści z zastosowania ww. aplikacji.
Organizatorzy targów, biorący udział w wideokonferencji – Grażyna Grabowska, Targi w Krakowie,
Filip Bitner MTP oraz Paweł Orłowski MTG – potwierdzili swoje zainteresowanie aplikacją
i gotowością jej wypróbowania i rozpropagowania, jak tylko zostaną odmrożone targi.

9. PODSUMOWANE
W podsumowaniu wideokonferencji Pani Minister wyraziła zadowolenie, że doszło do spotkania
i obu stronom udało się przedstawić swoje założenia, które okazały się w dużej mierze zbieżne.
Beata Kozyra podziękowała Pani Minister i pozostałym osobom z MR za przyjęcie udziału
w wideokonferencji oraz wyraziła nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę.

PIPT ocenia spotkanie jako udane. Celem spotkania była możliwość przedstawienie istoty targów
dla odmrażania polskiej gospodarki oraz rozpoczęcie wspólnej z MR pracy nad procedurami
bezpieczeństwa, przy założeniu, że PIPT będzie konsultantem branży targowej dla MR.

Polska Izba Przemysłu targowego
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