
APEL DO ORGANIZATORÓW TARGÓW                                                                                                 

I OPERATORÓW OBIEKTÓW TARGOWYCH                                                       

ZRZESZONYCH W PIPT 

 

Szanowni Organizatorzy, Szanowni Operatorzy ! 

Covid-19 wszystkim z naszej branży dał się mocno we znaki. Szczególnie ciężko odczuli to nasi 

pracownicy, montażyści, na co dzień, przed pandemią, jeżdżący po całej Europie, będący w stałym 

wysiłku i pod presją terminów. Potem nastąpiła i nadal trwa półtoraroczna przerwa, licząc do 

września tego roku, kiedy pierwsze imprezy zagoszczą w Waszych obiektach.  

Nie jest dla Was – mamy nadzieję – tajemnicą, że tak długi zastój w działalności i wykonywanych 

rutynowo przed Covidem czynnościach, jest dla naszych montażystów olbrzymim kłopotem. Powrót 

do prac montażowych na Waszych obiektach będzie zatem obarczony długim procesem 

dostosowawczym, zarówno w świetle kondycji fizycznej, sprawności, ale i mentalności naszych 

montażystów.  

Apelujemy do Was : nie skracajcie terminów na montaże i demontaże stoisk ! Wiemy, że czas pracy 

obiektów targowych, to koszty, ale oszczędzanie na tym czasie w tych warunkach trudnego, 

popandemicznego powrotu do naszych wydajności i możliwości, jest ryzykowaniem zdrowiem              

i życiem naszych pracowników. Bądźcie przezorni, bądźcie świadomi – bardzo Was o to prosimy !  

Na spotkaniu izbowym pomiędzy OT/OOT a PUT 22.01.2020 r. w Łodzi jasno eksplikowaliśmy Wam 

problemy, dotyczące skracania czasu na montaże/demontaże stoisk. Przyznawaliście nam rację co do 

naszych argumentów tam prezentowanych. Tym bardziej teraz, po tak długiej, niespotykanej nigdy     

w historii targów przerwie, argumenty te nabierają mocy.  

Podsumujmy nasz apel : 

- optymalny minimalny czas montażowy na imprezę targową : pełne 4 dni ;  

- optymalny minimalny czas demontażowy na imprezę targową : pełne 2 dni   . 

Prosimy ponadto o zawieranie czytelnej (WWW) i wczesnej informacji o terminach prac na halach, 

oraz o wymaganiach sanitarnych w stosunku do targowych ekip montażowych, przynajmniej               

na 3 m-ce przed imprezami targowymi, abyśmy mogli przygotować się do spełnienia tych wymogów.  

 

Uprzejmie Wam dziękujemy za zrozumienie i Izbową solidarność.                                                              

Życzymy sobie nawzajem powrotu do targowej codzienności przedepidemicznej ! 

 

W imieniu Sekcji Firm Budujących Stoiska przy PIPT  : 

Artur Pawelec 

Przewodniczące sekcji PUT, Członek-Sygnatariusz Komitetu Obrony Branży Targowej  
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