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Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether apeluje o wdrożenie narzędzi pomocowych dla 

branż, których działalność jest nadmiernie obciążona skutkami przedłużającej się pandemii  

i aktualnej sytuacji gospodarczej. 

Aktualne warunki prowadzenia działalności w przemyśle spotkań i wydarzeń to de facto 

stan pełzającego lockdownu gospodarczego dla tysięcy podmiotów. Potwierdzają to dane 

dotyczące spadków przychodów, w skali ostatniego roku, a zwłaszcza wyników przeprowadzonej 

przez nas ankiety za okres ostatnich dwóch miesięcy: 

-  branża transportowa - 75% spadku przychodów w 2021 r. w porównaniu do 2019 r., nawet przy 

uwzględnieniu otrzymanych subwencji PFR; 

- branża organizatorów wydarzeń artystycznych i rozrywkowych: szacowany spadek  

w okresie grudzień 2021-luty 2022 na poziomie 75% 

- branża kongresowa i konferencyjna (w tym scenotechnika AV) - 70% średniego spadku 

przychodów w 2021 r. vs. 2019 r.; obiekty kongresowo-konferencyjne spadki rok do roku wahają 

się od 80% do 55% 

- branża targowa: organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych – średni spadek 

przychodów o 57%  (z najwyższym spadkiem sięgającym nawet 82%); firmy monterskie/zabudowa 

stoisk – średni spadek przychodów o 69% (z najwyższym spadkiem na poziomie nawet 92%) 

-  przewoźnicy powietrzni zrzeszeni w IATA - 62% spadku, przy porównaniu okresów grudzień 2021- 

styczeń 2022 do analogicznego okresu 2019-2020 r. 

-  organizatorzy sportu masowego i Incentive travel: spadki w 2021r. w porównaniu do 2019 r. na 

poziomie 50%; 



-  branża eventowa: średni spadek przychodów na poziomie 45%, w ujęciu grudzień 2021 do 

grudzień 2019 r. 

-  branża hotelarska: średni spadek 2021 do 2019 na poziomie 45%. 

Wpływ na ten stan rzeczy mają m.in. początek trzeciego roku pandemicznych ograniczeń 

w działalności podmiotów z naszego sektora, potęgowanych przez niejasny porządek prawny 

dotyczący kontroli potwierdzenia szczepień, rekordowe statystyki zachorowań oraz napięta 

sytuacja geopolityczna na wschodnich granicach kraju. Zwracamy uwagę, że w przeciwieństwie do 

sektora usług kierowanych do odbiorcy indywidualnego, profil biznesowy branż hotelarskiej, 

targowej, transportowej, czy eventowej jest w pełni zależny od ostrożnych decyzji 

zleceniodawców korporacyjnych, krajowych i zagranicznych.  

Jak wynika z najnowszej ankiety IGHP, w grudniu 2021 blisko połowa obiektów hotelowych 

nie przekroczyła frekwencji 30 proc. w skali całego miesiąca, a satysfakcjonujący poziom obłożenia 

powyżej 50 proc. uzyskało zaledwie 12 %.  Branża transportu autokarowego zrealizowała w 2021 r. 

zaledwie 25% rocznych przewozów w porównaniu do 2019 r.  

Na ten obraz nakłada się drastyczny wzrost kosztów stałych prowadzenia działalności 

(inflacja, wzrost kosztów gazu, zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem, wzrost kosztów 

pracowniczych itd.) przy znacząco ograniczonym i niepewnym popycie.  

Dotychczasowa pomoc udzielona naszym branżom była niezwykle istotna dla ich 

przetrwania, ale - w związku z wyżej wymienionymi czynnikami – jest niewystarczająca  

i zakończona zdecydowanie przedwcześnie. Mimo naszych interwencji, nie doczekaliśmy się 

realizacji rządowych zobowiązań rekompensat za miesiące maj-czerwiec 2021 r., kiedy branże takie 

jak targowa, kongresowa, eventowa, czy hotelarska w dalszym ciągu były wprost zamknięte, w 

świetle zapisów obowiązujących w wiosennych rozporządzeniach.  

 

Powyżej przedstawione dane skłaniają nas do apelu do Państwa o wdrożenie narzędzi 

pomocowych dla branż szczególnie odczuwających skutki pandemii: 

1. Objęcie tarczą antykryzysową przedsiębiorców z PKD przemysłu spotkań i wydarzeń 

(zbieżnych z kodami tarczy PFR 2.0) ,począwszy od 15 grudnia 2021 r. (zwolnienie ze 

składek ZUS, postojowe, jednorazowa dotacja), przy zachowaniu warunku wykazania 

minimum 40% spadku przychodów we wskazanych okresach referencyjnych;  

 

2. Uruchomienie pożyczki płynnościowej, umieszczonej poza systemem bankowym,  

z którego systemowo od 2 lat jesteśmy wykluczeni, co umożliwiłoby szybszy powrót do 

działalności, utrzymanie miejsc pracy, a także bezpieczeństwo w spłacie nadwyżek PFR 2.0.;  

 

3. Uruchomienie mechanizmu zabezpieczającego zaliczki klientów na poczet przyszłych 

wydarzeń krajowych, np. w formie zwrotnego funduszu gwarancyjnego, 

zabezpieczających zaliczkę klientów korporacyjnych w przypadku konieczności odwołania 

wydarzenia z powodu Sars CoV-2 w okresie kwiecień – listopad 2022 (wzorem rozwiązań 

austriackiego czy estońskiego); 

 

4. ‘Rozterminowanie’ rozliczenia nadwyżek z subwencji PFR 2.0,  tj. rozłożenie spłat 

nadwyżek na 24 raty, licząc od 15 marca 2022 r.  



Zwracamy uwagę, że w innych państwach Unii Europejskiej (np. Niemcy, Wielka Brytania, 

Holandia, Estonia) kontynuowana jest nadal pomoc dla branż najbardziej poszkodowanych przez 

pandemię, np. w formie zwrotu kosztów stałych działalności proporcjonalnie do spadku 

przychodów, czy funduszy pomocowych i innych narzędzi finansowych typu pożyczki, kredyty 

płynnościowe na preferencyjnych warunkach. Jest realna obawa, że w rzeczywistości post-

pandemicznego restartu tamtejsi przedsiębiorcy będą na wygranej pozycji, dominując te rynki, 

które bez wystarczającego wsparcia skazane będą na utratę dotychczasowego znaczenia.  

Liczymy więc,  że odbudowujący się rynek spotykań i wydarzeń otrzyma od Państwa niezbędne 

narzędzia wsparcia, zapewniające możliwość utrzymania działalności, a co za tym idzie 

zatrudnienia.  

Z wyrazami szacunku, 
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RADA PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ TUgether – organizacje członkowskie: 

➔ Polskie Hotele Niezależne 

➔ Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP 

➔ Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP 

➔ Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT 

➔ Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych PSTK 

➔ Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA 

➔ Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS 

➔ Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE 

➔ Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych – KAE SAR 

➔ Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP 

➔ Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR 

➔ Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT 

➔ Stowarzyszenie SITE Polska 

➔ Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce 

➔ Związek Organizatorów Sportu Masowego ZOSM 

 


