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Miniony rok był dla Polskiej Izby Przemysłu Targowego rokiem intensywnej pracy nad realizacją zadań 

wynikających z przyjętego przez Walne Programu Działania PIPT.  

Głównymi celami tych działań były: promocja idei targów oraz rynku targowego w Polsce, 

realizacja działań lobbingowych w celu zwiększenia rozpoznawalności PIPT jako eksperta branży 

targowej w kręgach rządowych, dostarczanie członkom PIPT niezbędnej wiedzy w zakresie zmian  

w otoczeniu prawno-ekonomicznym, integracja i umacnianie więzi pomiędzy Członkami PIPT,  

a także rozwój Izby. 

Na przestrzeni minionego roku PIPT była pomysłodawcą i organizatorem wielu inicjatyw wpisujących 

się w Program Działania Izby. Do najważniejszych przedsięwzięć ostatniego roku można zaliczyć: 

W ramach działań lobbingowych: 

o spotkania zarządu PIPT z przedstawicielami m.in.: 
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
pozwalające zaprezentować wartość i siłę rynku 
targowego oraz pozyskać atencję i wsparcie w promocji 
targów w Polsce;  

o utworzenie Komisji Lobbingowej i Komunikacji 
Zewnętrznej PIPT, w która za najważniejsze obszar 
swojego działania uznała:  

o rozbudowaną, wielokanałową komunikację online, 

o aktywne uczestnictwo w organizacjach, które będzie 
wspierać budowę wizerunku PIPT jako eksperta, 

o public affairs, 

o współpracę z mediami, 

o uczestnictwo w ważnych wydarzeniach;  

o edukację i promocę kariery w branży targowej; 

o uczestnictwo Izby w liczących się kongresach, konferencjach, targach i eventch w Polsce, m.in. w: 

o XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój, 
3-5 września 2019 – Prezes Rady PIPT 
Przemysław Trawa poprowadził dyskusję 
panelową „Jak osiągnąć sukces na rynkach 
globalnych”, 

o Kongresie 590 w Jasionce, 03-04.10.2019  
– Lena Bretes, członek rady PIPT wzięła udział 
w Kongresie jako przedstawiciel Izby, 

o Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach, 
17-19.10.2019 – Prezes Rady Przemysław 
Trawa wziął udział w Kongresie jako 
przedstawiciel Izby,  

o Golden Marketing Conference – jako partner, 
19-20.03.2019, wrzesień 2019, listopad 2019 
– jako partner; 
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o pogłębienie współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, której PIPT jest członkiem, m.in. poprzez udział  
w posiedzeniach KIGu, w pracach komitetów KIGu, pozyskanie patronatu KIGu nad Galą GED’19; 

o nawiązanie współpracy oraz pozyskanie członkostwa PIPT w Radzie Małych i Średnich Przedsiębiorców; 

o nawiązanie współpracy z Konfederacją Lewiatan, której Izba będzie członkiem od stycznia 2020. 

 

W ramach promocji polskiego rynku targowego: 

o gromadzenie statystyk polskiego rynku targowego, prowadzenie bazy 
danych organizatorów targów i imprez targowych oraz współpraca  
z Centrex – Międzynarodowym Związkiem Statystyk targowych  
w zakresie audytu statystycznego targów, a także publikacja statystyk 
targowych na stronach Izby, m.in. w formie Raportu PIPT Targi  
w Polsce w 2018 roku; 

o promocję „Certyfikatu pierwszeństwa” na targach w Polsce - jako 
narzędzia zachęcającego wystawców (wartości dodanej) do 
prezentacji nowości na targach w Polsce oraz celem podkreślenia roli 
targów jako instrumentu innowacyjności; 

o promocję polskiego rynku targowego za granicą poprzez: 

o kontynuację aktywnego członkostwa w UFI – Światowym Stowarzyszeniu 
Przemysłu Targowego, m.in. Ponowny udział w projektach, m.in. Jako 
Partner kampanii UFI Global Exhibitions Day, 

o kontynuację współpracy z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych w zakresie: audytu 
statystyk targowych, wymiany informacji, udział w dorocznej konferencji CENTREX i projektach promocyjnych, 

o kontynuację współpracy z innymi zagranicznymi organizacjami branży targowej oraz z zagranicznymi mediami 
targowymi, m.in. Exhibition World, 

o podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy z AEFI – Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (The Italian Exhibition 
and Trade Fair Association); 

o współorganizacja i koordynacja eventów celebrujących 
międzynarodowe święto Global Exhibitions Day – GED 
2019;  

o organizacja uroczystej Gali GED 2019, na której zostały 
wręczone nagrody dla laureatów konkursu dla 
studentów „Targi 4.0” oraz konkursu „Ekspozycja Roku”. 
Patronat nad Galą GED2019 objęli: Sekretarz Stanu, 
Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, 
Krajowa Izba Gospodarcza, Studenckie Forum Business 
Centre Club; 

o Podjęcie działań celem doprowadzenia do ustanowienia 
nowego zawodu Monter Expo oraz uzyskanie wpisu 
zawodu Monter Expo do rejestru zawodów  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Powołanie ww. celu Zespołu ds. zwodu Monter Expo 
oraz nawiązanie współpracy z Ministerstwem Rozwoju 
oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej; 
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o wydanie, promocję i dystrybucję Słownika Pojęć 
Branży Targowej ze słowem wstępnym Prof. 
Jerzego Bralczyka, ilustrowanego niezwykle 
zabawnymi rysunkami Henryka Sawki. Słowniki 
można zakupić za pośrednictwem strony 
www.polfair.pl lub bezpośrednio TUTAJ; 

o przeprowadzenie I etapu ogólnopolskich badań nt. 
Ekonomiczne znaczenie targów dla polskiej 
gospodarki, które będą kontynowanie w roku 
2020;  

o objęcie patronatem konferencji ExpoMarketing oraz towarzyszącej jej wystawie organizowanej przez firmą 
członkowską PIPT - PROMEDIA Jerzy Osika oraz współorganizację gali wieńczącej konferencję; 

o organizacja I edycji ogólnopolskiego konkursu dla 
studentów „Targi 4.0”, w którym wzięli udział 
studenci z kilkunastu uczelni z całej Polski. Nagrodą 
główną było stypendium o wartości 3 000 zł. 
Nagrody laureatom konkursu wręczał Andrzej 
Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej  
w trakcie uroczystej Gali GED2019. Serdecznie 
dziękujemy sponsorom nagród. 

o wdrożenie nowoczesnej komunikacji i promocji 
targów oraz działań PIPT z wykorzystaniem Social 
Media: utworzenie konta PIPT na Facebooku na 
Linkedin. 

 

W ramach promocji jakości usług targowych:  

o przyznawanie i promocja znaków jakości „Targi z rekomendacją PIPT” i „Firma z rekomendacją PIPT” dla 
najlepszych imprez targowych i rzetelnych firm; więcej informacji o znakach jakości PIPT TUTAJ; 

o organizacja i przeprowadzenie corocznego konkursu PIPT „Ekspozycja Roku” oraz promocja laureatów 
konkursu jako dostawców najwyższej jakości usług wystawienniczych w Polsce; więcej o konkursie  
i laureatach TUTAJ. 

 

http://www.polfair.pl/
https://polfair.pl/dla-wystawcow/slownik-pojec-branzy-targowej/
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Przemys%C5%82u-Targowego-105405714212139/
https://www.linkedin.com/company/28898391
https://polfair.pl/wyroznienia/
https://polfair.pl/wyroznienia/ekspozycja-roku-konkurs-pipt/
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W ramach rozwoju wewnętrznego Izby i roli informacyjnej i integracji Członków PIPT: 

o spotkania zarządu Izby z Członkami PIPT w regionach w celu przekazywania bieżących informacji  
o działaniach PIPT oraz identyfikacji potrzeb i oczekiwań Członków; 

o spotkania zarządu Izby z firmami branży targowej niezrzeszonymi w Izbie celem identyfikacji 
ewentualnych potrzeb i przedstawienia możliwości Izby; 

o stworzenie, prowadzenie i aktualizacja w Strefie Członkowskiej PIPT na www.polfair.com bloków  
z informacjami gospodarczymi, prawnymi, a także informacjami dotyczącymi rynku targowego oraz  
z artykułami dotyczącymi istotnych aspektów gospodarczo-prawnych oraz branżowych. 

o bieżący monitoring zmian w regulacjach prawnych dotyczących działalności gospodarczej w tym targowej; 

o wspieranie bieżącej komunikacji z Członkami PIPT poprzez umieszczanie najważniejszych informacji  
w Aktualnościach oraz wysyłkę Newsletterów PIPT; 

o organizację, w dniach 04-06.12.2019 Karpaczu, 11. Zimowego Zjazdu PIPT w atrakcyjnej formule  
i z interesującym programem merytorycznym. Gośćmi Zjazdu byli m.in. Dr Janos Barabas - Sekretarz 
Generalny CEFA, wiceprezes organizatora targów HUNGEXPO  Budapesztu, wieloletni przedstawiciel UFI, 
Andrzej Byrt – Członek Honorowy PIPT, były Ambasador RP w Niemczech oraz we Francji, wiceminister  
spraw zagranicznych, były  prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz były prezes PIPT, 
Kuba Giedrojć – Zastępca Dyrektora Generalnego Komunikacji i Relacji Konfederacji Lewiatan, Andrzej 
Trela – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Kluczowych Relacji Konfederacji Lewiatan, Przemysław 
Pruszyński – doradca podatkowy, Ekspert Konfederacji Lewiatan; 

 

https://polfair.pl/strefa-czlonkowska-2/
http://www.polfair.com/
https://polfair.pl/aktualnosci/
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Wśród działań związanych ze wsparciem orgnizacyjno-merytorycznym Członków Izby 

należy wymienić również wyjaśnienie kilku istotnych dla całej branży targowej kwestii 

i wątpliwości takich, jak: 
 

Nowelizacja ustawy o Prawo własności przemysłowej 
Znowelizowany art. 296 ust. 3 Prawa Własności Przemysłowej wskazuje, że roszczeniami można wystąpić nie 

tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie 

pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak 

również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. 

Więcej w Strefie Członkowskiej. 

 

Podatek od wynajmu budynków komercyjnych w tym usługi polegającej na zapewnieniu 

kontrahentowi miejsca na targach/wystawach 

Zgodnie z obowiązującym od 1.01.2019 r. brzmieniem art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy  
w wysokości 0,035% wartości początkowej budynku miesięcznie (0,42% rocznie) od przychodu ze środka 
trwałego będącego budynkiem, który:  

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,  
2) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy  
     o podobnym charakterze,  
3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– zwany "podatkiem od przychodów z budynków", wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy 

miesiąc (0,42% rocznie). Więcej w Strefie Członkowskiej. 
 

Przepisy przeciwpożarowe na targach 

Temat konieczności przestrzegania przepisów przeciwpożarowych podczas montażu stoisk, w tym normy EN 

13501-1 w ramach europejskiego systemu klasyfikacji reakcji na ogień lub norm obowiązujących w danym kraju 

np. w Wielkiej Brytanii – BS 476; we Francji – NF P 92-50; w Niemczech DIN 4102, (Oficjalne pismo z Messe 

Frankufrt na końcu niniejszego dokumentu).   

Aktualne informacje na powyższy temat Członkowie PIPT otrzymali po dyskusji panelowej, która odbyła się  

w dniu 04.12.2019r w Karpaczu podczas 11. Zimowego Zjazdu PIPT. 

 
Zmiany w ustawie o odpadach  

Od 1 stycznia 2020 weszły w życie nowe regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu niektórych kategorii 

produktów oraz pozbywania się odpadów. Dla części przedsiębiorców oznacza to obowiązek rejestracji w nowej 

bazie danych – bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Brak rejestracji do 

końca roku spowoduje u przedsiębiorców problemy z pozbywaniem się wytwarzanych odpadów. Więcej TUTAJ. 

 

Niewiarygodni wydawcy katalogów targowych 
Construct Data – Fairguide – Event & Fair Guide – Expo Guide – International Fairs Directory (Inter-Fairs.com)  

– Mulpor etc. – niewiarygodni wydawcy katalogów targowych wciąż aktywni! Ich nazwy mogą być różne, ale cel 

działania jest bardzo podobny: oszustwa. Chodzi o oszukiwanie wystawców poprzez oferowanie im usług 

związanych z wpisami do niewiarygodnych katalogów targowych, poprzez wysyłkę wprowadzających w błąd 

formularzy. Więcej TUTAJ. 

 

file:///F:/PIPT/WWW/Newsletter/Newsletter%20dla%20NIECZŁONKÓW/opinią%20prawną%20umieszczoną%20w%20strefie%20członkowskiej
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Podatek-od-wynajmu-budynk%C3%B3w-komercyjnych-1.pdf
https://polfair.pl/wazne-zmiany-w-ustawie-o-odpadach-sprawa-dotyczy-wszystkich-przedsiebiorcow/
https://bdo.mos.gov.pl/
https://polfair.pl/wazne-zmiany-w-ustawie-o-odpadach-sprawa-dotyczy-wszystkich-przedsiebiorcow/
https://polfair.pl/construct-data-fairguide-event-fair-guide-expo-guide-international-fairs-directory-inter-fairs-com-mulpor-etc-niewiarygodni-wydawcy-katalogow-t/
https://polfair.pl/construct-data-fairguide-event-fair-guide-expo-guide-international-fairs-directory-inter-fairs-com-mulpor-etc-niewiarygodni-wydawcy-katalogow-t/
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Z przyjemnością informujemy, że w roku 2019 do Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

przystąpiło 8 nowych członków: 
 

o Targi Kielce z Kielc 

o PERFO sp. z o.o. TEXCONCEPT Sp. K. z Poznania  

o Stoiska24 Karol Salawa z Chęcin k/Kielc  

o Studio Reklamy MGM Rafał Gromada z Katowic   

o Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP z Warszawy  

o ArtExpo Sp. z o.o z Krakowa    

o MPRODUCTION Sp. z o.o. z Ługwałdu k. Olsztyna  

o AA Studio Kombiko Bis z Plewisk 

Rok 2020 to rok wyzwań, które stają tak przed polską 

branżą targową, jak i przed polską gospodarką.  Polska Izba 

Przemysłu Targowego będzie kontynuować strategię 

rozwoju Izby, wsparcia dla członków oraz promocji idei 

targów. Jednym z priorytetowych zadań PIPT w aktualnej 

strategii jest lobbing i działania Public Affairs w celu 

zwiększenia rozpoznawalności PIPT w kręgach rządowych 

i samorządowych jako eksperta branży targowej  

i konsultanta przy tworzeniu regulacji prawnych oraz  

w celu promocji targów i rozwoju przemysłu targowego. 

Polska Izba Przemysłu Targowego rozpoczyna Nowy Rok od 

nawiązania ścisłej współpracy z Konfederacją Lewiatan, której 

członkiem staliśmy się w pierwszych dniach 2020 roku oraz  

z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczników MŚP, której Izba 

została członkiem w grudniu 2019 r.  

Jako aktywny członek tych prestiżowych organizacji Izba będzie 

miała dostęp do informacji dotyczących planowanych zmian w przepisach prawa oraz możliwość 

konsultowania proponowanych nowelizacji. Będzie również dysponować większą liczbą narzędzi 

wspomagających funkcjonowanie firm członkowskich Izby.  
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Korzyści z członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego 

Członkowie PIPT 

Opłaty członkowskie 

Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

Deklaracja członkostwa 

 

O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  

Polska Izba Przemysłu Targowego, założona w 1993 roku, jest jedyną ogólnopolską organizacją – izbą gospodarczą, 
zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w przemyśle targowym. Członkowie Polskiej Izby 
Przemysłu Targowego reprezentują przekrój wszystkich graczy rynku targowego. Są to przede wszystkim; organizatorzy 
targów, operatorzy obiektów targowo-konferencyjnych, przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie projektowania, 
budowy i wyposażania stoisk targowych oraz transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm  
w targach za granicą oraz przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce. Do Izby należą również firmy  
z branży reklamy i marketingu oraz IT świadczących usługi na rzecz branży targowej.  W 2018 roku Polska Izba Przemysłu 
Targowego obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia.  

Cztery podstawowe obszary działania objęte programem działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego to: lobbing, działania 
na rzecz integracji środowiska targowego, promocja targów, w tym działalność wydawnicza, edukacja w zakresie 
marketingu targowego, promowanie etycznych działań biznesowych w branży i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest:  służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników 
rynku targowego w Polsce, tworzyć skuteczną płaszczyznę działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego, 
promować udział w targach i wystawach jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw, 
działać na rzecz podniesienia standardów usług targowych oferowanych przez członków, w tym na rzecz wiarygodnych, 
transparentnych statystyk targowych, oferować uczestnikom rynku targowego możliwości w zakresie edukacji targowej  
i biznesu, działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem oraz wypracowania motywacji do 
wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła interesy gospodarcze członków Izby. 

Polska Izba Przemysłu Targowego jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. PIPT jest aktywnym członkiem UFI  
– Światowego Stowarzyszenia Przemysł Targowego oraz prowadzi intensywną współpracę z CENTREX – Międzynarodowym 
Związkiem Statystyk Targowych, zrzeszającym największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej, 
współpracuje także z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Targowego oraz wieloma innymi zagranicznymi 
organizacjami przemysłu targowego.  
 
Kontakt:    
 
Beata Kozyra, prezes zarządu: b.kozyra@polfair.com.pl  

Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT: m.lukaszewicz@polfair.pl  

Jan Studencki, specjalista ds. promocji: j.studencki@polfair.com.plIPT 

Polska Izba Przemysłu Targowego, ul. Bukowska 12, 60-819 Poznań, tel. +48 61 866 15 32; 

 
 www.polfair.pl, www.targiwpolsce.pl  

http://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/02/PAKIET-KORZY%C5%9ACI-z-CZ%C5%81ONKOSTWA-w-PIPT-PL_2019.pdf
https://polfair.pl/czlonkowie-pipt/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/OP%C5%81ATY-CZ%C5%81ONKOWSKIE.pdf
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/2019-05-10-STATUT-PIPT-Jednolity-tekst.pdf
http://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/09/2018-Deklaracja-cz%C5%82onkowska-i-ankieta-przedsi%C4%99biorcy.pdf
mailto:b.kozyra@polfair.com.pl
mailto:m.lukaszewicz@polfair.pl
mailto:j.studencki@polfair.com.pl
http://www.polfair.pl/
http://www.targiwpolsce.pl/

