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Warszawa, 13 listopada 2020 r. 

 

Szanowny Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

Dot.: Wspólnego apelu najemców i wynajmujących o przywrócenie pełnego 
funkcjonowania centrów handlowych nie później niż od 30 listopada 

Szanowny Panie Premierze, 

Polska Rada Centrów Handlowych, Związek Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych 
i Partnerów oraz Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług – organizacje 
reprezentujące właścicieli i zarządców nieruchomości handlowych oraz najemców, 
w tym ponad sto polskich firm związanych z handlem detalicznym i branżą centrów 
handlowych – wspólnie apelują do Rządu RP o pełne przywrócenie działalności galerii 
handlowych nie później niż od 30 listopada br., aby umożliwić Polakom bezpieczne 
i spokojne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia. Przedłużenie restrykcji dla 
handlu doprowadzi do bankructw wielu firm oraz likwidacji tysięcy miejsc pracy. 

Centra handlowe były i są przygotowane do bezpiecznej obsługi klientów, będąc jednymi 
z najbezpieczniejszych miejsc publicznych w czasach pandemii. Zarówno wynajmujący, 
jak i najemcy przygotowali się do spodziewanej drugiej fali zakażeń i do prowadzenia 
operacji w wysokim reżimie sanitarnym. Przeprowadzono szereg inwestycji w środki 
bezpieczeństwa (regularna dezynfekcja miejsc dotykanych przez ludzi, rękawiczki lub 
dyspensery z płynem dezynfekującym oraz bezpłatne maseczki dla klientów), prowadzony 
jest stały monitoring odwiedzalności, są egzekwowane zgodne z regulacjami 
i rekomendacjami zachowania klientów (noszenie maseczek, dezynfekowanie rąk, 
zachowywanie dystansu). Mamy także możliwość bieżącego ograniczania liczby osób 
przebywających w obiektach handlowych.  

Zgromadzone przez PRCH dane wskazują, że skala zakażeń wśród pracowników centrów 
handlowych od maja nie przekroczyła 1 promila. Co ważne, nie odnotowano przypadków 
z transmisją wirusa na współpracowników i klientów. Zastosowane środki 
bezpieczeństwa są dostrzegane przez klientów – większość z nich – 77 proc. czuje się 
bezpiecznie w centrach handlowych – potwierdzają to opublikowane 10 listopada br. 
badania agencji badawczej Inquiry (Inquiry - Bezpieczeństwo). 

Badania konsumenckie oraz dane dotyczące obrotów i odwiedzalności wskazują także, 
że klienci zmienili sposób korzystania z centrów handlowych – odwiedzają galerie 
rzadziej, ale w bardzo konkretnych celach konsumenckich, szybko realizując swoje 
potrzeby zakupowo-usługowe. Zmienił się też profil klienta galerii handlowych – 

https://prch.org.pl/pl/aktualnosci/747-badanie-inquiry-opinia-polakow-o-zakazie-handlu-w-niedziele
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w czasach pandemii zakupy robią pojedyncze osoby, a nie całe rodziny, czy grupy 
młodzieży. Zjawisko to dostrzegalne jest od początku epidemii, czyli od marca.  

Od przywrócenia działalności centrów handlowych 4 maja br., kolejne tygodniowe wyniki 
odwiedzalności kształtowały się poniżej poziomów z ubiegłego roku. W październiku br. 
wraz ze wzrostem zakażeń nastąpiły znaczne spadki odwiedzalności do poziomu 50-60 % 
sprzed pandemii (w zależności od wielkości miasta, wielkości obiektu oraz kategorii 
sklepów).  

Świadome i rozłożone w czasie zakupy na 4 tygodnie pozwolą polskim rodzinom 
przygotować się do tak ważnych w polskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia 
w bezpieczny i spokojny sposób. Przedłużenie zamknięcia centów handlowych po 
29 listopada pozbawi Polaków tej możliwości. Zakupów na święta nie da się zrealizować  
wyłącznie poprzez e-commerce, bo ten kanał stanowi tylko 20% średniej sprzedaży 
u najemców centrów handlowych. Ponadto handel przyuliczny praktycznie nie istnieje, 
gdyż polski rynek był budowany od podstaw na bazie galerii handlowych. Czwarty 
kwartał jest szczególnie istotny dla branży modowej, artykułów dla dzieci oraz 
elektroniki i AGD. To obroty z tego okresu decydują o kondycji tych kategorii 
zakupowych.  
 
Zakupy w centrach handlowych przy stosownym reżimie sanitarnym są bezpieczne. 
Przeanalizowaliśmy rekomendacje WHO i organizacji certyfikującej bezpieczeństwo 
obiektów handlowych Safe Shopping Centres, z których wynika, ze procedury sanitarne 
wprowadzone przez centra handlowe w Polsce i realizowane od początku trwania 
pandemii także zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego, są zgodne z międzynarodowymi rekomendacjami 
i najwyższymi standardami. Jesteśmy również otwarci na wszelkie rozmowy z ekspertami 
wskazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, GIS, czy inne ośrodki rekomendowane przez 
Pana Premiera do walki z epidemią  
 
Podczas pierwszego lockdownu branża centrów handlowych w Polsce tylko w miesiącach 
marzec-maj 2020 r. odnotowała spadek obrotów netto o ponad 17,5 mld zł. Ograniczenie 
handlu w samym listopadzie będzie oznaczać dla branży stratę obrotów w wysokości około 
8 mld złotych. Wydłużenie lockdownu na grudzień to kolejne nawet 12 miliardów złotych 
utraconych obrotów. Takiej straty nie udźwignie wiele firm, nie tylko handlowych, ale 
także usługowych powiązanych z branżą. 

 
Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług, Polska Rada Centrów Handlowych oraz 
Związek Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów mając na uwadze 
dramatyczną sytuację branży oraz uzasadnione obawy o miejsca pracy i niemożność 
ponoszenia kosztów kolejnego lockdownu, apelują o pełne otwarcie centrów handlowych 
nie później niż od poniedziałku, 30 listopada br., w warunkach wysokiego reżimu 
sanitarnego. Będzie to bardzo cenna forma wsparcia ze strony Rządu dla całej branży. 
Możliwe jest też wydłużenie godzin funkcjonowania centrów handlowych, aby jeszcze 
bardziej rozłożyć w czasie ruch odwiedzających.  
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Szanowny Panie Premierze, zwracamy się z ogromną prośbą o jak najszybsze, pilne 
spotkanie i przedyskutowanie z nami warunków pełnego pilnego otwarcia centrów 
handlowych nie później, niż w terminie do 30 listopada br. Jesteśmy gotowi przedstawić 
dane i analizy świadczące o bezpieczeństwie miejsc handlu i trudnej sytuacji całego 
sektora, który jeśli nie otworzy się w grudniu, zdestabilizuje sytuację wielu najemców, 
właścicieli centrów handlowych, firm usługowych, dostawców i innych współpracujących 
z branżą podmiotów oraz ich pracowników.  
 

Z wyrazami szacunku, 
 

Zarząd Polskiej Rady Centrów Handlowych 

Jan Dębski 
 
 

Prezes Zarządu 
Chairman of Business Development 

Unibail-Rodamco-Westfield 

Zarząd Związku Polskich Pracodawców 
Handlu i Usług 

 
 
 
 
 
 
 

Karol Bartos 
 
 

Wiceprezes Zarządu 
Group Head of Asset Management 

Atrium European Real Estate 

 

 

Justyna Kur 
 
 

Wiceprezes Zarządu 
Vice-president / Head of Property and Rental 

Management, APSYS 

 

Anna Malcharek 
 
 

Wiceprezes Zarządu 
Dyrektor Zarządzający 

Gemini Holding 

 

Piotr Staniszewski 
 
 

Wiceprezes Zarządu 
Radca prawny, Partner w Zespole Prawa 

Nieruchomości, Dentons 

 

Aleksander Walczak 
 
 

Wiceprezes Zarządu 

 

Artur Kazienko 
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Prezes Zarządu 
Dekada S.A. 

Radosław Knap 
 
 

Członek Zarządu 
Dyrektor Generalny PRCH 

 

Agata Brzezińska 
 
 

Członkini Zarządu 
Head of CEE 

Pradera Management Poland 

 

Urszula Matej-Bil 
 
 

Członkini Zarządu 
Dyrektor ds. Komunikacji i PR 

EPP 

 

Dominik Piwek 
 
 

Członek Zarządu 
Head of Marketing 

NEPI Rockcastle Poland 

 

Leszek Sikora 
 
 

Członek Zarządu 
Dyrektor Zarządzający 

ECE Projektmanagement Polska 

 

Aleksandra Zentile-Miller 
 
 

Członkini Zarządu 
Dyrektor 

Chapman Taylor International Services 

 

 
 

 
Do wiadomości: 

1. Szanowny Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy 

i Technologii 

2. Szanowny Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia 

3. Szanowny Pan Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny 

4. Szanowny Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
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