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Rozwój pandemii i jej wpływ na sektor handlu i nieruchomości handlowych - OPINIE EKSPERTÓW
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Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. B2C
sieci VIVE Profit

Rocznie aż 1 mln ton odzieży trafia na 
wysypiska śmieci. Statystyki te wyraźnie 

wskazują na niski poziom 
świadomości społeczeństwa.
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Rocznie aż 1 mln ton odzieży trafia 
na wysypiska śmieci. Statystyki 

te wyraźnie wskazują na niski 
poziom świadomości społeczeństwa, 

a wśród wielu z nas nadal brakuje 
odpowiedzialności za otaczające 

nas środowisko. Łukasz Kowalczyk, 
Zastępca Dyrektora Sprzedaży 

ds. B2C sieci VIVE Profit uważa, 
że stuprocentowe wykorzystanie 

zasobów i przedmiotów, które 
posiadamy powinny stać się naszym 

ogólnospołecznym celem.

RZĄDOWA POMOC DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW W KRYZYSIE
W obliczu panującej pandemii COVID-19 oraz dotkliwych 
skutków, jakie się z nią wiążą dla przedsiębiorców, w dniu 
26 marca 2020 r. do Sejmu skierowano rządowy projekt 
ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania 
lub restrukturyzacji przedsiębiorców 

BRANŻA GASTRONOMICZNA 
CO DALEJ?

Jeszcze pod koniec lutego wizja ogólnoświatowego 
kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią 

koronawirusa wydawała nam się wszystkim 
surrealistyczna i mało prawdopodobna. Państwo polskie 

w obawie o zdrowie obywateli zdecydowało się na 
wprowadzenie restrykcji bardzo wcześnie, brzemię tej 

decyzji odczuło wiele branż
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BRANŻA
W CZASACH
PANDEMII 
- OPINIE
Globalna gospodarka zaraziła się 
koronawirusem. Straty sięgają 
miliardów dolarów tygodniowo. 
Ekonomiści mówią już o stratach 
nie do odrobienia w tym 
kwartale. Nt. sytuacji rynkowej 
i strategii funkcjonowania 
w tych niecodziennych warunkach 
wypowiadają się branżowi eksperci16

ZACHOWANIA KONSUMENCKIE
A COVID19
Izolacja z dnia na dzień zmieniła zachowania 
konsumenckie, a rozciąganie w czasie środków ochrony 
przed rozprzestrzenianiem się epidemii dalej modyfikują 
sposób w jaki spędzamy wolny czas i kupujemy. Na ile 
trwałe będą zmiany, których obecnie doświadczamy? To 
pytanie, które wszyscy sobie teraz zadajemy

NOWE WYZWANIA NA RYNKU 
PRACY - SZANSE I ZAGROŻENIA
Ten rok na rynku pracy będzie zdecydowanie inny 

i o wiele trudniejszy niż 2019. To kwestia bezdyskusyjna. 
Nikt nie jest w stanie powiedzieć jednak, jak bardzo 

będzie on trudny. Nie można tego określić zwłaszcza, gdy 
sytuacja zmienia się z dnia na dzień
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ROZWARSTWIENIE NA RYNKU 
OBIEKTÓW HANDLOWYCH

Branża handlu detalicznego została bardzo boleśnie 
doświadczona przez kryzys wywołany epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. Będzie to mieć duży 

wpływ na dalsze funkcjonowanie centrów i parków 
handlowych, które odpowiadają za ponad 80 proc. 

całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni 
handlowej w Polsce

CO DOBREGO MOŻE PRZYNIEŚĆ 
KRYZYS?
Ten tekst piszę w czasie, gdy zamknięte są galerie 
handlowe i większość sklepów poza nimi, kina i teatry 
są nieczynne, odwołano imprezy, ulice miast są 
puste. Pracuję z domu i podobnie jak większość z nas 
przeżywam ekstremalne wahania nastroju, ekstremalne 
tak bardzo, że rośnie i kolekcja ulubionych memów, 
i liczba najbardziej poważnych pytań o to, co dalej.

HANDEL INTERNETOWY ZDAJE 
EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI

W marcu co trzeci Amerykanin zrobił zakupy 
w supermarkecie online. Dla 41% z nich była to pierwsza 

styczność z tą formą zakupu. Dla milionów osób na 
całym świecie zakupy online stały jedynym sposobem 

ich zrobienia. 
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KRYZYS W RELACJACH
Uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. ustawa, zwana 
„Tarczą Antykryzysową”, która miała stanowić 
remedium dla polskich przedsiębiorców na skutki 
epidemii COVID-19 i wprowadzane przez rząd 
ograniczenia działalności gospodarczej objęła swoimi 
regulacjami umowy najmu lokali w obiektach 
handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 
2000 m2, czyli w większości galerii handlowych w Polsce. 
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Specjalizacja: zarządza operacyjnie 
całym portfelem handlowym oraz 
biurowym firmy IMMOFINANZ 
w Polsce, a także odpowiada za obszary 
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Jak zwiększyć ilość pobrań aplikacji mobilnej?
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Wszelkie materiały publikowane w czasopiśmie  są objęte ochroną prawa autorskiego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Świat prawie się zatrzymał. W chwili, gdy pisze te słowa zamkniętych jest wiele firm, zakłady 
produkcyjne wstrzymały prace, nieczynne są jeszcze centra handlowe oraz większość sklepów 
i punktów usługowych. Nie funkcjonują urzędy, muzea, przedszkola i szkoły. Od 28 lat polska go-
spodarka nigdy nie spowolniła aż tak bardzo, a straty nie były liczone w miliardach. Obecnie eksperci 
szacują koszty rzędu od 45 mld zł do nawet 90 mld zł, a związane z nimi  biznesy, miejsca pracy 
czy wypłaty pracowników, w 2020 roku po prostu znikną. Im bardziej spada PKB, tym gorzej dla 
Polaków. Jest właściwie prawie pewne, że nie ma już nikogo, kto nie odczułby skutków pandemii. 
Programy naprawcze polskiego rządu są, ale zdaniem ekspertów w wielu kwestiach są co najmniej 
niewystraczające.  Członkowie Rady Programowej 
Magazynu Galerie Handlowe, czołowi przedstawiciele 
branży i kluczowi eksperci rynku dzielą się z Państwem 
w tym wydaniu swoimi cennymi spostrzeżeniami, 
dotyczącymi zaistniałej sytuacji i zdradzają podjęte 
kroki w walce o bezpieczeństwo swoich pracowników 
i klientów i partnerów biznesowych, a także przed-
stawiają swoją wizję świata po pandemii. 
Dziś, pod koniec kwietnia rząd ogłasza kolejne etapy 
„odmrażania” polskiej gospodarki – co w rezultacie 
i tak kiedyś nastąpić musi - ale ważniejszym obecnie 
wydaje się pytanie – jak szybko uda się wszystkim 
powrócić do świata sprzed pandemii i nadrobić 
straty? Czy wyciągniemy wnioski z tej sytuacji? I czy 
rzeczywistość, którą dalej będziemy tworzyć będzie 
faktycznie kontynuacją tej sprzed koronawirusa, czy 
może zupełnie nową, kreującą dystans, brak zaufania 
i wymuszającą realizację nowych modeli funkcjono-
wania przedsiębiorstw? Czas pokaże.
„Gdy wszystko się zmienia, zmień wszystko” autorstwa 
Neala Donalda Walscha wydaje się dobrą lekturą na 
ten trudny czas, a jej prosty i niezwykle wymowny 
tytuł może być hasłem przewodnim każdego, kto 
zdecyduje się spojrzeć na zachodzące zmiany jako 
szanse i wejść w nową rzeczywistość z nadzieją, wiarą 
i pewnością siebie – czego każdemu życzę.
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PANDEMIA KORONAWIRUSA
I JEJ WPŁYW NA SEKTOR RETAIL Globalna gospodarka zaraziła się 

koronawirusem. Straty sięgają 
miliardów dolarów tygodniowo. 
Ekonomiści mówią już o stratach 
nie do odrobienia w tym kwartale.
Kraje na całym świecie zamykają 
granice, zalecają lub nakazują 
obywatelom pozostanie 
w domach, a wszystko po to, 
by zminimalizować ryzyko 
zakażenia. Trudno dziś mówić 
o długofalowych skutkach 
gospodarczym pandemii, jednak już 
teraz, kilkanaście dni po ogłoszeniu 
kwarantanny narodowej w Polsce, 
można pokusić się o pierwsze 
wnioski.
Jak podaje Nielsen, już w ostatnim 
tygodniu lutego sprzedaż 
produktów spożywczych, 
kosmetyków i chemii gospodarczej 
wzrosła o 17 proc. względem 
analogicznego tygodnia rok 
wcześniej. Ten sektor rynku 
raczej nie powinien w sposób 
znaczący odczuć negatywnych 
skutków pandemii. Pozostałe 
branże zanotują jednak raczej 
spadek sprzedaży. Odzież i obuwie 
przeniosło część sprzedaży do 
internetu, sieci gastronomiczne 
uruchamiają możliwość 
zamawiania jedzenia przez telefon 
lub online z odbiorem osobistym 
lub dostawą. Kina i kluby fitness 
pozostają zamknięte, licznie 
jednak zapraszają swoich klientów 
do wspólnego treningu online. 
Nikt dziś właściwie nie myśli 
o turystyce i podróżach. W sytuacji 
wysokiej niepewności w gospodarce 
konsumenci często rezygnują też 
z wydatków na kosztowniejsze 
produkty (samochody, komputery, 
biżuteria, elektronika czy AGD). »
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kiem eksperta

WSZYSCY 
JESTEŚMY POD 
WIELKĄ PRESJĄ

P
andemia wirusa COVID-19 i obostrzenia 
wprowadzone przez polski rząd zmu-
siły przedsiębiorców do odnalezienia 
się w zupełnie innej rzeczywistości i to 
praktycznie z dnia na dzień.  Handel 

jest jedną z tych branż, która najmocniej od-
czuła skutki koronawirusa. Nawet przy opty-
mistycznyWm założeniu ponownego otwarcia 
galerii handlowych pod koniec kwietnia lub na 
początku maja, branża jeszcze przez długi czas 
borykać się będzie z biznesowym pokłosiem 
tej sytuacji. Jak pokazują doświadczenia innych 
krajów, scenariusze szybkiego odrodzenia się 
sektora retail nie rysują się w różowych barwach. 
Przedsiębiorcy będący najemcami zwalniają 
pracowników i zamykają niektóre lokalizacje 
sklepów, co przyczynia się  z kolei do ubożenia 
społeczeństwa i tym samym odsuwa w czasie 
nadzieję na szybkie podniesienie się z krysysu. 
Przed właścicielami obiektów handlowych stoi 
obecnie szereg wyzwań, którym muszą spro-
stać. Największym wyzwaniem są negocjacje 
z bankami i instytucjami finansowymi w celu 

odroczenia rat kapitałowych czy kapitałowo-od-
setkowych. To jedna z najważniejszych kwestii, 
której niestety, w przeciwieństwie do sytuacji 
Najemców nie reguluje Tarcza Antykryzysowa, 
mimo, że od samego początku postulowaliśmy 
o wprowadzenie takich zapisów w Ustawie. Jest 
to dla nas oczywista konsekwencja zawieszenia 
zobowiązań najemców centrów handlowych. 
Rozwiązanie takie wprowadzałoby skuteczny 
i równy podział ryzyka pomiędzy wszystkich 
uczestników rynku nieruchomości handlowych. 
Jeśli banki nie wyjdą przedsiębiorcom naprzeciw, 
wielu właścicieli galerii handlowych zdecyduje 
się na złożenie wniosków o upadłość, co w kon-
sekwencji odbije się na najemcach, ale i setkach 
podmiotów świadczących usługi dla tego sektora 
(np. firm utrzymujących czystość, firm ochro-
niarskich czy serwisów technicznych) i ich pra-
cowników. Tarcza Antykryzysowa w kontekście 
branży retail na tę chwilę nie spełnia swojej roli 
ponieważ niesymetrycznie rozkłada ciężar odpo-
wiedzialności. Właściciele centrów handlowych 
zostali praktycznie pominięci w Ustawie, a są to 
najczęściej polskie spółki, które w perspektywie 
dalszego braku pomocy ze strony Państwa będą 
musiały zamknąć swoje obiekty. Ewidentnie za-
brakło tu długofalowego spojrzenia na branżę 
jako całość.

Kolejne wyzwanie to nowe strategie i decyzje 
biznesowe, które z pewnością ewoluować będą 
w zależności od bieżącej sytuacji i podejmowa-
nych kroków, w szczególności w zakresie sze-
roko pojętego „odmrażania gospodarki”. Jeśli 
działania Rządu będą przedwczesne lub zbyt 
późne – może się okazać, że nie będzie czego 
ratować i rynek samoczynnie się wykrwawi. In-
dywidualne negocjacje z najemcami centrów 
handlowych i wypracowanie nowych warunków 
współpracy po okresie pandemii tak by jak naj-
szybciej płynność finansowa najemców była na 
optymalnym poziomie, to jest obecnie główny 
zakres działań jaki podejmują wynajmujący na 
rynku retail. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba 
czasu by odbudować obroty najemców handlu, 
jednak prowadzone przez nas rozmowy pozwa-
lają wierzyć, że przy dobrej woli obu stron uda 
nam się wypracować korzystne rozwiązania, co 
już w niektórych przypadkach ma miejsce. Nie 
możemy zapominać w tym wszystkim o zmia-
nach zachowań konsumenckich, które nieba-
wem nastąpią. 
Z moich obserwacji wynika, że nawet po otwar-
ciu galerii handlowych, klienci będą bardzo scep-
tyczni by dokonywać zakupów w miejscu, gdzie 
gromadzi się dużo osób. Lęk potęguje dodat-
kowo perspektywa nasilenia epidemii jesienią. 
Pamiętajmy, że galerie handlowe przyciągają 
klientów nie tylko ofertą zakupową ale także 
organizowanymi wydarzeniami rozrywkowymi, 
sportowymi czy kulturalnymi. O takiej działalno-
ści musimy niestety zapomnieć w najbliższych 
miesiącach. Wszyscy jesteśmy pod wielką presją 
dlatego dla dobra kondycji branży handlowej nie 
ustajemy w apelach o wprowadzenie naszych 
postulatów do Tarczy Antykryzysowej.  

MICHAŁ 

NAJGRODZKI
Head of Asset Management 

Grupa Capital Park
https://capitalpark.pl/
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KRZYSZTOF 

SAJNÓG
Dyrektor Marketingu

Blue City
https://bluecity.pl/

NIESTETY NIE 
JESTEŚMY 

OPTYMISTAMI 

W 
Blue City działają obecnie je-
dynie sklepy spożywcze, dro-
gerie, apteka, cukiernia, sklep 
zoologiczny, kiosk pralnia oraz 
banki. Klienci mają dostęp je-

dynie do tych placówek, pozostała część centrum 
jest zamknięta dla odwiedzających. W Blue City 
wdrożono dodatkowe procedury i czynności 
dotyczące utrzymania czystości. Służby sprząta-
jące dezynfekują powierzchnie wspólne, poręcze 
metalowe i poręcze schodów ruchomych, kosze 
na śmieci oraz automatyczne kasy parkingowe. 
Personel serwisowy został wyposażony w maski 
i rękawiczki ochronne. W centrum znajduje się 
również Przychodnia Enel Med, do której do-
stęp jest całkowici oddzielony od pozostałych 
otwartych części centrum. Pacjenci przechodzą 
do przychodni osobnymi korytarzami i windą.
Niestety nie jesteśmy optymistami co do per-
spektyw. Najemcy są w bardzo trudnej sytuacji. 
Ale handel to system naczyń połączonych – są 
jeszcze producenci, dostawcy itd. Część z nich 
może nie przetrzymać tego kryzysu. Ale centra 
handlowe również odczuwają skutki kryzysu. 
Ponosimy wszystkie koszty związane ze swoim 
funkcjonowaniem. Płacimy podatki od nierucho-
mości, użytkowania wieczystego, za media, ser-
wis sprzątający, ochronę, pensje pracownikom. 
Ponadto wiele obiektów ma inne zobowiązania 
np. wobec banków. Trudno w tym momencie 
przewiedzieć konsekwencje pandemii w go-
spodarce. 
Uważamy także, że proponowana przez rząd 
pomoc jest absolutnie niewystarczająca. Za-
równo dla przedsiębiorców w ogóle, jak i galerii 
handlowych, o których zupełnie zapomniano. 
Chcemy pomóc naszym najemcom, bo bez nich 
nie możemy funkcjonować, ale my też potrzebu-
jemy wsparcia - odroczenia podatków i pomocy 
w negocjacjach z bankami. Chcielibyśmy również 
przekonać rządzących, aby przynajmniej czaso-
wo przywrócić niedziele handlowe po pokonaniu 
koronawirusa. .

JEST TO CZAS 
NIEPEWNOŚCI DLA 
NAS WSZYSTKICH 

Z
godnie z decyzją rządu zamknęliśmy 
wszystkie nasze sklepy stacjonarne 
w Polsce, ponieważ jest to czas nie-
pewności dla nas wszystkich, a dobro 
naszych klientów i pracowników ma 

dla nas najwyższy priorytet. Jednocześnie chce-
my poinformować, że nasi klienci nadal mają 
możliwość zamawiania za pośrednictwem na-
szego sklepu internetowego.
W Europie zostały zamknięte granice, z których 
część ma również wpływ na ruch towarowy. Nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, czy i kiedy na-
sze towary oraz kolejne nowe kolekcje dotrą do 
naszych sklepów. Sytuacja jest bardzo niejasna, 
dlatego obecnie nie chcemy dokonywać żadnych 
prognoz na przyszłość. .

NORBERT W.

SCHEELE
Director of Country 
C&A Mode Central Eastern Europe
https://www.c-and-a.com
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ALAN

DUDKIEWICZ
Radca Prawny

Business Centre Club
https://www.bcc.org.pl/

BARDZO 
NEGATYWNIE 

NALEŻY OCENIĆ 
DOTYCHCZASOWE 

DZIAŁANIA RZĄDU

P
andemia wirusa Covid-19 z pewnością 
w ogromny sposób wpłynie, i już wpły-
wa, na całą gospodarkę, w tym sprzedaż 
detaliczną. O ile jest szansą na rozwój 
dla niektórych branż i przedsiębiorstw, 

to dla ogromnej większości stanowi wyzwanie 
i zagrożenie dla dalszego trwania.
W niezmiernie trudnej sytuacji znalazły się przed-
siębiorstwa, których głównym kanałem sprzeda-
ży i dotarcia do konsumenta, były stacjonarne 
sklepy, w tym te znajdujące się w galeriach han-
dlowych. Przeniesienie sprzedaży do internetu 
nie jest możliwe dla każdej firmy, nie wszystkie 
produkty mają potencjał do takiej formy zbytu. 
Liczy się także czas – wielu ekspertów przewidu-
je, że nadzwyczajna sytuacja, w jakiej się obecnie 
znajdujemy, na trwałe zmieni nawyki zakupowe 
konsumentów, a firmy, które za późno przeniosą 
się do sieci wirtualnej, w nowej rzeczywistości 
mogą już nie znaleźć dla siebie miejsca. Wiele 
zależy od tempa i adekwatności zarządzania kry-
zysowego osób prowadzących firmy, a także 
od ich elastyczności i umiejętności wyłapania 
nowych trendów. Możliwe że znacznie bliższa 
niż się wydawało okaże się perspektywa powsta-
jących już w innych częściach świata (Japonia, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie) inteligentnych 
osiedli a nawet miast, w których mieszkańcy 
będą w stanie zaspokoić swoje bieżące potrzeby 
konsumpcyjne bez wychodzenia z domu. Z pew-
nością firmy zajmujące się handlem detalicznym 
powinny mieć na względzie, że przyszłość może 
nadejść wcześniej niż się wydawało. 
Należy też wziąć pod uwagę czarny, ale coraz 
bardziej realny scenariusz, w którym po ocze-
kiwanym opanowaniu sytuacji epidemicznej, 
światowa gospodarka znajdzie się w tak sporej 
zapaści, że dla niektórych branż nie będzie już na 

rynku miejsca. Możliwe zubożenie społeczeństw, 
zanik klasy średniej i postępujące rozwarstwienie 
majątkowe, mogą sprawić, że znacząco zmniejszą 
się rynki towarów luksusowych oraz nabywanych 
impulsywnie, nie zaspokajających podstawo-
wych potrzeb. 
Krajowe gospodarki, choć połączone siecią po-
wiązań, zależne są obecnie od wsparcia państw. 
Większość rządów wprowadza pakiety wsparcia 
skierowane do przedsiębiorstw, mające w założe-
niu zapobiec recesji, zwiększeniu bezrobocia i fali 
upadłości. W tym kontekście bardzo negatywnie 
należy ocenić dotychczasowe działania rodzime-
go rządu w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. 
Wartość wparcia jest tu jedynie jednym z ele-
mentów, i odzwierciedla zapewne stan finan-
sów państwa, mocno obciążonych wydatkami 
socjalnymi ostatnich lat. Znacznie ważniejsze 

jest, że wsparcie to może być kierowane w nie-
właściwe miejsca, akcenty są stawiane w sposób 
nieprawidłowy. Ignorowanie zasad dialogu spo-
łecznego oraz idący za tym brak wsłuchania się 
w głosy środowiska przedsiębiorców, postulaty 
organizacji pracodawców takich jak Business 
Centre Club, mogą doprowadzić do tego, że 
spora część z deklarowanych środków pomoco-
wych zostanie "przejedzona", i zamiast pomóc 
firmom przetrwać i przygotować do czasów 
po pandemii, może się okazać jedynie datkiem 
pozwalającym na krótkotrwałe podtrzymanie 
płynności finansowej firm. Od strony prawnej 
zaś należy zwrócić uwagę na niską jakość i brak 
przejrzystości uchwalanych przepisów, co często 
skazuje przedsiębiorców na niedopowiedzenia 
i tracenie czasu na tonięcie w biurokracji. .
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Większość rządów wprowadza 
pakiety wsparcia skierowane 
do przedsiębiorstw, mające 
w założeniu zapobiec recesji, 
zwiększeniu bezrobocia i fali 
upadłości. W tym kontekście 
bardzo negatywnie należy 
ocenić dotychczasowe działania 
rodzimego rządu w ramach 
tzw. tarcz antykryzysowych.



MAREK 

KOWALSKI
Przewodniczący Federacji
Przedsiębiorców Polskich
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/

E
pidemia koronawirusa spowodowała 
praktycznie całkowite wstrzymanie dzia-
łalności w placówkach stacjonarnych 
wielu segmentów branży, takich jak m.in. 
handel odzieżą czy elektroniką. Sprzedaż 

artykułów żywnościowych i FMCG nie uległa tak 
dalekim zakłóceniom, jednak konieczne było 
wprowadzenie szeregu dodatkowych środków 
ostrożności – zabezpieczenia pracowników 
sklepów oraz odpowiedniego zorganizowa-
nia procesu obsługi klientów. Branża musiała 
szybko osiągnąć gotowość do wprowadzania 
istotnych zmian – wynikających z ogólnie przy-
jętych zasad podwyższonego bezpieczeństwa, 
jak również wymogów prawnych wynikających 
z wydawanych przez rząd rozporządzeń. Oznacza 
to bieżące kontrolowanie liczby klientów prze-
bywających jednocześnie na terenie sklepu, jak 
również zabezpieczenia dostępu do środków 
dezynfekujących oraz jednorazowych rękawic. 
Pociąga to za sobą konieczność dalszych zmian, 
związanych z wydłużaniem czasu pracy sklepów 
w celu ograniczenia kolejek. Odbywa się to w wa-
runkach istotnie zmniejszonego popytu. Wstęp-
ne dane wskazują na to, że od połowy marca 

wydatki konsumpcyjne Polaków zmniejszyły się 
o ok. 1/3, a obroty sklepów spadły nawet o 80%.
Wiele zależy od tego, jak będzie przebiegała dal-
sza walka z rozprzestrzenianiem się epidemii. Jeśli 
uda się relatywnie szybko ją opanować w stop-
niu umożliwiającym przywrócenie normalnego 
funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, 
ograniczone zostaną jej długofalowe skutki dla 
branży. Jeżeli jednak centra i sieci handlowe będą 
musiały zawiesić lub głęboko ograniczać swoją 
działalność przez okres liczony w miesiącach, 
będzie to miało bardzo poważne konsekwen-
cje. Musielibyśmy liczyć się z likwidacją części 
punktów sprzedaży oraz tym, że zainteresowa-
nie zwolnionymi powierzchniami w centrach 
handlowych będzie mniejsze. Popyt konsump-
cyjny w warunkach pogorszenia sytuacji na 
rynku pracy pozostawałby osłabiony również 
przez dłuższy okres. Prawdopodobnie obecna 
sytuacja przyczyni się również do przyspieszenia 
ekspansji kanału sprzedaży online. W okresie 
epidemii wielu konsumentów z konieczności 
zaczyna bowiem go testować i zapoznawać się 
z jego funkcjonowaniem, co może przełożyć się 
na utrzymanie zwiększonego zainteresowania 

również w późniejszym czasie.
W momencie udzielania odpowiedzi na to pyta-
nie nie znamy jeszcze treści drugiej wersji „tarczy 
antykryzysowej”. Do tej pory przewidziane roz-
wiązania zmierzają we właściwą stronę – służą 
utrzymaniu miejsc pracy i zachowaniu płynności 
finansowej firm. To kluczowe działania niezbędne 
do utrzymania gospodarki w stanie umożlwiają-
cym sprawne wznowienie jej działalności po opa-
nowaniu sytuacji związanej epidemią. Potrzebne 
są jednak zmiany przepisów doprecyzowujące 
działanie instrumentów wsparcia przedsię-
biorców, tak aby zagwarantować ich efektyw-
ne funkcjonowanie w praktyce. Proponujemy 
także wprowadzenie dodatkowych rozwiązań, 
nie generujących obciążeń po stronie budżetu 
państwa, które jednak pomogą przedsiębiorcom 
poradzić sobie z tą trudną sytuacją, poszerzając 
ich pole do podejmowania potrzebnych decyzji 
i działań. Chodzi m.in. o umożliwienie praco-
dawcom określania zasad pracy zdalnej w ak-
cie wewnętrznym, wysyłania pracowników na 
urlop wypoczynkowy do 14 dni, czy poszerzenia 
możliwości modyfikacji wewnętrznych aktów 
prawa pracy. 

OBROTY SKLEPÓW SPADŁY NAWET O 80%
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Potrzebne są 
zmiany przepisów 
doprecyzowujące 
działanie 
instrumentów wsparcia 
przedsiębiorców, tak 
aby zagwarantować 
ich efektywne 
funkcjonowanie 
w praktyce. 
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W AUSTRII SĄ 
JUŻ PIERWSZE 

POZYTYWNE 
OZNAKI 

STABILIZACJI 
SYTUACJI

A
ktualne sytuacja wpłynęła na nas 
tak samo, jak na całą branże. Wła-
dze rządowe we wszystkich krajach, 
w których IMMOFINANZ jest właści-
cielem i operatorem nieruchomości 

handlowych, nałożyły ograniczenia i wdrożyły 
różne środki w kontekście COVID-19. Działania te 
wpływają na różne aspekty codziennego życia, 
między innymi poprzez tymczasowe zamknięcie 
obiektów handlowych. Uważnie przestrzegamy 
wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
i upewniamy się, że tylko te sklepy są otwarte 
w naszych nieruchomościach, które mogą działać 
w dzisiejszych okolicznościach. Niefortunnie na 
ten trudny okres przypadło otwarcie naszego 
największego w portfelu IMMOFINANZ w Pol-
sce, parku handlowego STOP SHOP Siedlce, do 
którego przygotowywaliśmy się od miesięcy. Na 
ten moment, zgodnie z założoną datą otwarcia 
swoją działalność rozpoczęły trzy sklepy, Biedron-
ka, Hebe oraz Dealz. Liczymy, że kiedy sytuacja 
się ustabilizuje będziemy mogli już oficjalnie 
otworzyć pozostałe sklepy w ramach tego par-
ku handlowego. Co ważne, widzimy również 
pierwsze pozytywne znaki, np. w Austrii otwarcie 
pierwszych mniejszych sklepów będzie możliwe 
już od 14 kwietnia, a obiektów handlowych od 
początku maja.
Trudno powiedzieć jakie perspektywy rysują się 
przed centrami i sieciami handlowymi. Wydaje 
się, że blokada na dwa do trzech miesięcy jest 
konsensusem rynkowym, po którym gospodarki 
będą stopniowo ponownie otwierane. Jak już za-

znaczyłam, w Austrii są już pierwsze pozytywne 
oznaki. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi 
najemcami, aby wspólnie sprostać bieżącym 
wyzwaniom i tym, które są przed nami.
Po złagodzeniu oficjalnych ograniczeń i środ-
ków mających na celu ograniczenie COVID-19, 
prawdopodobnie początkowo można spo-
dziewać się, że kupujący będą przychodzili do 
obiektów handlowych stricte w celach zaku-
powych. W tym kontekście na pewno dobrze 
powinny funkcjonować nasze parki handlowe 
STOP SHOP, z indywidualnym wejściem z par-
kingu, do każdego sklepu. W przypadku centrów 
handlowych można założyć, że przynajmniej 
przez następne miesiące ludzie nie przyjadą tu 
na koncert, wydarzenie specjalne lub rozrywkę. 
Galerie ponownie staną się głównie miejscami 
zakupów. Tym niemniej aktualnie już pracujemy 
nad środkami, które pomogą nam optymalnie 
pomóc naszym najemcom w ponownym roz-
poczęciu ich działalności.
W naszym przekonaniu aktualna propozycja rzą-
dowa, wspierająca tylko jedną stronę – tj. najem-
ców, to zbyt daleko idąca ingerencja państwa 
w wypracowane stosunki pomiędzy wynajmu-
jącym a najemcami. Poważne wątpliwości budzi 
istota takiej konstrukcji prawnej, gdzie w sposób 
arbitralny Państwo określa wysokość świadczeń 
jednej strony stosunku prawnego wobec jej 

kontrahenta. Taki mechanizm reglamentacji 
jest w naszej ocenie sprzeczny z fundamentami 
państwa prawa, w tym z zasadą równości i z za-
sadą ochrony własności. Proponowane przez 
Rząd rozwiązanie, spowoduje istotne zachwianie 
równowagi gospodarczej w zakresie stosunków 
najmu powierzchni. Propozycja procedowana 
przez Rząd zupełnie pomija fakt, że wynajmujący 
jest również przedsiębiorcą działającym w takich 
samych uwarunkowaniach gospodarczych jak 
najemcy. Spoczywają na nas zobowiązania kredy-
towe wobec banków, których zabezpieczeniem 
są przychody z najmu, oraz liczne zobowiązania 
wobec naszych dostawców, takich jak np. firmy 
ochroniarskie, serwisowe, sprzątające czy do-
stawcy mediów
Jako IMMOFINANZ chcemy wspólnie sprostać 
wyzwaniom i bardzo poważnie podchodzimy 
do odpowiedzialności wobec najemców, ich 
pracowników i klientów. Nie widzimy jednak 
w proponowanych założeniach uzasadnienia 
w zasadach współżycia społecznego. Stan epi-
demii jest sytuacją tymczasową i według nas 
tymczasowe powinny być środki podejmowa-
ne w celu minimalizacji jego skutków. Takim 
środkiem jest np. odroczenie płatności czynszu 
lub rozłożenie płatności  na raty; a nie trwałe 
i nieodwracalne pozbawianie wynajmujących 
jedynego  źródła dochodu. 

MAGDALENA

KOWALEWSKA
Country Manager Operations Poland

IMMOFINANZ
https://immofinanz.com



DZIŚ WYZWANIEM 
JEST PRZETRWANIE

D
ecyzje o pracy zdalnej naszych biur 
centralnych zostały podjęte już po 
ogłoszeniu pierwszych przypadków 
zachorowań w Polsce. Aktualnie 
w przemyskiej centrali rotacyjnie 

pracuje 5-6 osób, które zapewniają back office 
dla wszystkich pracujących z domu. Sklep in-
ternetowy jest w tej chwili obsługiwany przez 
dwa zespoły pracujące rotacyjnie z półgodzin-
ną przerwą na dokładną dezynfekcję pomiędzy 
zmianami. Wszystkie salony oczywiście zgodnie 
z rozporządzeniem zostały zamknięte i nie pro-
wadzą działalności handlowej. To dla całej organi-
zacji trudna sytuacja, z którą nigdy wcześniej nie 
mieliśmy do czynienia, firma praktycznie z dnia 

na dzień stanęła w obliczu katastrofy.  Dziś trzeba stanowczo podkreślić, że 
naszym priorytetem są miejsca pracy, o które walczymy. Dziś nie rozmawiamy 
o zysku, który jest gwarantem rozwoju przedsiębiorstwa, dziś wyzwaniem 
jest przetrwanie. Nasza walka nie skończy się z dniem zniesienia izolacji. Nie 
wrócimy do naszych miejsc pracy, jakby nic się nie wydarzyło. Walka będzie 
trwać przez kolejne miesiące a nawet lata. Naszą strategię na najbliższe mie-
siące opieramy na raporcie PwC, który przewiduje 3 różne scenariusze wpły-
wu pandemii na polskich przedsiębiorców, luka finansowa w branży, którą 
oszacowano, sięga nawet 32 mld zł braków w najgorszym scenariuszu. Trzeba 
jednak zauważyć, że najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada jedynie 
spadek przychodów o 30% LFL w pierwszym miesiącu po izolacji. W mojej 
ocenie jest to zbyt optymistyczne założenie, bliżej mi do 50% lub nawet 70% 
spadku przychodów LFL. Kolejną kluczową sprawą, która przesądzi o losie 
setek polskich firm są ustawowe regulacje a właściwie ich brak, dotyczące 
umów pomiędzy najemcami i wynajmującymi po okresie otwarcia centrów 
handlowych. Niestety na dzień dzisiejszy spełnia się jeden z czarnych scena-
riuszy, w którym firmy będą zmuszone wypowiadać umowy najmu. ZPPHiU, 
który powołaliśmy by ratować setki tysięcy miejsc pracy, dziś zrzeszający 
ponad 200 firm wypracował rozwiązania kompromisowe. Postulowaliśmy 
o solidarne podejście do ponoszenia kosztów w dobie trwającej pandemii, 
niestety nadal nasze postulaty pozostają bez odpowiedzi. Firmy bez przyjęcia 
tych rozwiązań nie będą miały najmniejszych szans na przetrwanie, przy tak 
wysokich czynszach, mając perspektywę spadku obrotów w najgorszym 
scenariuszu o 70%. To może okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny 
dla całego polskiego retailu.
Najlepiej perspektywy, które czekają branże opisuje wspomniany wyżej raport 
PwC. Pokazuje on 3 możliwe scenariusze wpływu pandemii na sektor retail. Luka 
w branży może sięgać od 11 mld zł, aż do nawet 32 mld zł braków w najgor-
szym scenariuszu. Branżę zatem czeka gigantyczna recesja. Warto zauważyć, 
że około 50 mld złotych to przychody polskich przedsiębiorstw z sektora 
mody, a 81% odwiedzin w centrach handlowych to głównie zakupy odzieży, 
obuwia i dodatków. Firmy retailowe wydają 6,1 mld zł na najem powierzchni 
handlowych. Szacujemy spadki przychodów LFL sięgające nawet 70%. Nasz 
scenariusz zakłada, że w grudniu przychody LFL spadną o 30% i od tego 
miesiąca zakładamy stopniową poprawę wyników, tak by w perspektywie 3-5 
lat wrócić do poziomu przychodów realizowanych w 2019 roku. Ograniczeni 
przychodowo, nie będziemy mogli zatem działać w dotychczasowej skali. 
Przedstawiona pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej w teorii wygląda 
dobrze, zwłaszcza wsparcie, które firmy mogą uzyskać z Polskiego Funduszu 
Rozwoju. Nasz wniosek złożyliśmy w dniu ogłoszenia wsparcia w ramach 
tarczy finansowej. Reagujemy tak szybko jak to możliwe. Teraz czekamy na 
rzeczywiste wsparcie, które jest niezbędne do przetrwania. 
To czego dzisiaj najbardziej nam brakuje to przychodów, których brak wynika 
z zamknięcia galerii handlowych. Nie jesteśmy w stanie regulować naszych 
zobowiązań, więc to czego najbardziej w tej chwili potrzebujemy to dostępu do 
gotówki. Rząd musi udostępniać niskooprocentowane kredyty bądź wsparcie 
finansowe, które w jakimś stopniu będzie umorzone. 
W mojej ocenie, w świecie po pandemii, zmienią się przyzwyczajenia zaku-
powe i potrzeby konsumentów. Jest to kryzys, który bezpośrednio wpływa 
na stronę popytową oraz podażową. Dłuższy lockdown będzie prowadził 
do stopniowego pogarszania się sytuacji. Powinniśmy stopniowo odmrażać 
gospodarkę, bo proces adaptacji do nowej rzeczywistości będzie rozciągnięty 
w czasie. Świat przyspieszy w kierunku zakupów w sieci. Widzimy większą 
szansę na jeszcze szybsze przeniesienie naszego biznesu do online. Stary model 
oparty głównie o offline będzie podlegał erozji. Doświadczenia amerykańskie, 
kiedy w normalnych warunkach rynkowych pustoszeją całe galerie handlowe 
rozumiemy jeszcze bardziej klarownie w dobie światowej pandemii i jej konse-
kwencji dla zachowań konsumenckich. Sytuacje kryzysowe zawsze prowadzą 
do powstania nowych rozwiązań czy technologii. Myślę jednak, że aktualna 
sytuacja przyniesie więcej złego niż dobrego dla światowej gospodarki. 
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Analiza aktualnych publikacji i doniesień, między innymi dotyczących wprowadzanych 
przez rząd regulacji, pozwala na odpowiednio szybką reakcję, a co za tym idzie 
podejmowanie ewentualnych inicjatyw zmierzających do wprowadzania zmian 
zarówno w rozporządzeniach, jak i w strategii biznesowej na najbliższe miesiące i lata. 

Monitoring mediów daje także możliwość przyjrzenia się potrzebom konsumentów, 
których zachowania zakupowe w związku z obecną sytuacją sukcesywnie ulegają 
zmianie i prawdopodobnie nie będą już takie same, jak przed pandemią.  

Ponadto zmonitorowane informacje zebrane z prasy, telewizji, internetu czy radia  
pomagają dostrzec trendy ekonomiczne, rozwiązania technologiczne,  
czy marketingowe, które mogą okazać się kluczowe w rozwoju funkcjonowania 
obszarów handlowych. 

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą  
na monitoring mediów, skontaktuj się z IMM 
za pomocą adresu e-mail  imm@imm.com.pl

www.imm.com.plWspieramy  
Twoje  
działania.
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dotyczących centrów i sieci handlowych to jedno 
z kluczowych działań, które firmy branży retail 
podejmują w dobie COVID-19. 

Regularny monitoring  
doniesień medialnych

Dlaczego?

http://www.imm.com.pl


DZIAŁANIA RZĄDU 
POWINNY BYĆ 
NASTAWIONE NA 
OBRONĘ MIEJSC 
PRACY

D
ziś, 6 kwietnia, chyba przede wszyst-
kim wszyscy czujemy, jak bardzo 
outdoor jest nam potrzebny i jak 
bardzo za nim tęsknimy. Ale nie 
spodziewamy się, że z takim samym 

jak wcześniej natężeniem będziemy realizować 

kampanie OOH i DOOH. Kampanii jest mniej, 
bo jest mniej ludzi na ulicach, firmy radykalnie 
zmieniają strategie marketingowe. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z klientami i rozmawiamy 
o wszystkim, co ma związek z realizacją kampanii 
out of home. Duża część realizowanych przez nas 
kampanii to akcje długoterminowe, planowa-
ne z wyprzedzeniem. Jeśli jest możliwa zmiana 
komunikacji, działania są prowadzone dalej (na 
przykład kampanie wizerunkowe). W niektórych 
nie ma takiej możliwości (kampanie sprzedażo-
we, informacje o wyprzedażach). Część klientów 
reaguje na sytuację zmieniając treści na dostoso-
wane do okoliczności i potrzeb. Przykładem jest 
kampania sieci Aldi. 
Przyczyny przesunięć czy odwołań kampanii 
to względy absolutnie oczywiste i jeśli jest to 
możliwe, ustalamy nowe terminy. Raczej nie będą 
realizowane duże kampanie dotyczące wydarzeń 
sportowych, a zapewne nie w wymiarze, na który 
wszyscy liczyli - więc pojawiają się możliwości 
wcześniej niedostępne. 
Włączamy się w liczne działania pomocowe or-
ganizacji społecznych. Przygotowujemy i nieod-

płatnie emitujemy spoty na temat pożądanych 
i niepożądanych zachowań w czasie epidemii, 
wspieramy Pajacyk – Polską Akcję Humanitarną, 
PCK, Pogotowie Gastronomiczne, Grupę War-
szawa, Mobilny Punkt Pomocowy. Nie wszyscy 
mogą teraz zostać w domu, a niektórzy nie mają 
gdzie zostać – tak, jak podopieczni Mobilnego 
Punktu. Chodzi o to, aby dostarczać różnych 
najważniejszych informacji wszystkim, którzy 
ich potrzebują.  
Jest zbyt wiele niewiadomych, aby planować 
i realizować plany w długiej perspektywie, bez 
ciągłych aktualizacji. Mamy przygotowanych 
kilka wariantów działań, w tym także na cięż-
kie i bardzo ciężkie czasy, i często sprawdzamy, 
w jakim jesteśmy miejscu. Priorytetem dla nas 
w firmie jest utrzymanie zatrudnienia w firmie. 
Chcemy działać tak, aby w pełnym składzie 
przejść przez kryzys.  
Branża OOH obronną ręką wyszła z dwóch du-
żych kryzysów: po wprowadzeniu zakazu reklamy 
wyrobów tytoniowych i znaczącym ograniczeniu 
reklamy napojów alkoholowych oraz w czasie 
światowego kryzysu ekonomicznego. Dzisiej-
sza sytuacja różni się jednak od poprzednich. 
Pandemia dotyka wszystkich branż i wpływa 
na nas wszystkich, dotykając każdej sfery życia, 
w tym bezpieczeństwa zdrowia i życia. To ma 
znaczenie w komunikacji marek i wpływa na 
ich strategiczne decyzje. To nie będzie dla nas 
łatwy czas, należy się z tym pogodzić i oswoić. 
Wierzymy, że wszystko będzie dobrze. A w mię-
dzyczasie powtarzamy sobie: najważniejsze, żeby 
najważniejsze było najważniejsze. Ta zasada nie 
zmienia się w żadnej sytuacji i staramy się o niej 
pamiętać. 
Pierwszą wersją tarczy podatkowej jesteśmy 
ogromnie zawiedzeni. Ponad 90% naszej załogi 
jest zatrudniona na umowę o pracę. Poza odsu-
nięciem w czasie ZUS żadna inna część tarczy 
nas nie obejmuje, a nasza branża – podobnie 
jak cała branża outdoorowa, w tym turystyka 
i eventy, mocno ucierpiała. Z nadzieją czekamy na 
wersję 2.0. Uważam że działania w ramach tarczy 
powinny być nastawione na obronę miejsc pracy. 
Dobre przykłady płyną z Niemiec, Hiszpanii czy 
Norwegii, gdzie pomoc jest szybka i wymierna. 
A najważniejsze dzisiaj jest jak najszybsze odzy-
skanie swobody poruszania i to, abyśmy mogli 
nadal prowadzić nasze firmy. 
Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał 
świat po pandemii, choć nie uważam, że dia-
metralnie się zmienimy, my społeczeństwa, my 
ludzie w całości. Obawiam się, że kryzys pogłębi 
różnice i spolaryzuje postawy. Nie teraz, kiedy 
jesteśmy na froncie – ale potem, kiedy będzie-
my odbudowywać biznesy. Podziwiam oddolne 
inicjatywy, zachwyca mnie zwyczajna, codzien-
na odwaga i ofiarność i brakuje mi odważnych, 
mądrych, przewidujących i mocnych głosów 
autorytetów.  

ANDRZEJ 

SŁOMKA
Dyrektor Zarządzający
Jet Line
https://jetline.pl/
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NAJBLIŻSZE 
MIESIĄCE DLA 

CAŁEJ BRANŻY 
ODZIEŻOWEJ BĘDĄ 

WYZWANIEM

Z 
powodu ograniczeń nakładanych na 
centra handlowe w Polsce i innych 
krajach na dzień dzisiejszy (26.04.) za-
mknęliśmy już ponad 95% salonów 
należących do naszej sieci. Oznacza to 

nagły i drastyczny spadek przychodów pocho-
dzących ze sprzedaży stacjonarnej, która dotąd 
stanowiła filar naszej działalności. Mamy też świa-
domość, że obecna sytuacja może wpływać na 
zachowania zakupowe konsumentów również 
po przywróceniu funkcjonowania sklepów, 
dlatego przygotowujemy się na niższe wpływy 
w okresie recesji. Z tego względu podjęliśmy 
szereg działań mających na celu utrzymanie sta-
bilnej sytuacji spółki, kładąc nacisk na utrzymanie 
ciągłości procesów biznesowych i ochronę jak 
największej liczby miejsc pracy. Zmniejszyliśmy 
wielkość zamówień towaru na sezon jesień-zima, 
ograniczyliśmy też liczbę planowanych w tym 
roku nowo otwieranych sklepów, zminimalizo-
waliśmy koszty inwestycyjne do niezbędnego 
poziomu - rezygnując z wybranych projektów in-
formatycznych czy wstrzymując nasze inwestycje 
infrastrukturalne. Z końcem marca zdecydowali-
śmy też o obniżeniu wynagrodzenia wszystkich 
członków zarządu do symbolicznej kwoty 1 zł, aż 
do odwołania, czyli - w praktyce - do momentu 
ustabilizowania sytuacji na tyle, że skutki recesji 
staną się przewidywalne i możliwe do wyeli-
minowania. Nie uniknęliśmy też konieczności 
wprowadzenia ograniczeń kosztów personalnych 
w stosunku do pracowników sieci oraz centrali. 
Działamy w ten sposób by chronić firmę i miejsca 
pracy oraz zapewnić spółce przetrwanie w tym 
trudnym czasie.
Niemniej, skupiamy się równolegle na rozwoju 
kanału e-commerce, w którym nasi klienci mają 
dostęp do pełnej oferty wszystkich marek LPP 
i mogą dokonywać zakupów bez wychodzenia 
z domu. Stale obserwujemy rynek i reagujemy 
na potrzeby konsumentów, budujemy naszą 
ofertę zgodnie z ich oczekiwaniami, wprowa-
dzając dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dziś 
kładziemy nacisk na ułatwienia zakupów on-line 
i bezpieczeństwo dostawy zamówień, tak by 
odbiór produktów odbywał się w maksymalnie 
bezpieczny sposób, czy to za pośrednictwem 
bezdotykowej obsługi paczkomatu, przy wyko-
rzystaniu aplikacji, czy też bezkontaktowej prze-
syłki kurierskiej, w której udało się wyeliminować 
konieczność składania podpisu na skanerach 
dostawców. Mamy jednak świadomość, że za-

kupy online nie są w stanie zastąpić wpływów 
z tradycyjnego handlu.
Najbliższe miesiące dla całej branży odzieżowej 
będą wyzwaniem. Należy mieć na uwadze cykle 
produkcyjne obowiązujące w modzie, zgodnie 
z którymi bieżąca kolekcja wiosna-lato 2020 była 
produkowana w zeszłym roku, a jej ilość do-
stosowana została do popytu z analogicznego 
okresu z ubiegłego roku. Oznacza to, że przy 
zamkniętych obecnie salonach, od samego po-
czątku okresu sprzedaży tej kolekcji, firmy i cała 
branża mają za dużo asortymentu. Idąc dalej, 
towar, który sprzedajemy w marcu i kwietniu, tj. 
cieplejszą odzież, nie sprzeda się w miesiącach 
letnich, w których będzie na to za gorąco. Bę-
dziemy też musieli na bieżąco uczyć się nowych 
zachowań klientów, by na tej podstawie osza-
cować o ile mniejsze zamówienia powinniśmy 
realizować na następne kolekcje. Na ten moment, 
zdecydowaliśmy o zmniejszeniu zamówienia 
na asortyment z kolekcji jesienno-zimowych. 
Nie wiemy jak długo potrwa obecny kryzys, ale 
spodziewamy się długotrwałych skutków recesji, 
co bez wątpienia odbije się na podejściu konsu-
mentów do zakupów w kolejnych miesiącach, 
musimy więc być gotowi na zmniejszanie popytu 
na produkty i usługi.  
Ponieważ mamy do czynienia z bezpreceden-
sową sytuacją, na którą nikt nie był w stanie się 
przygotować, każde wsparcie ze strony Państwa 
ma duże znaczenia dla wszystkich podmiotów 
dotkniętych skutkami pandemii. Jako członkowie 
i inicjatorzy powołania Związku Polskich Pra-
codawców Handlu i Usług doceniamy organy 
Państwa za wsłuchanie się w głos polskich przed-

siębiorców i wprowadzenie abolicji czynszowej, 
która sprawiedliwie rozkłada ryzyka gospodarcze 
między najemców oraz wynajmujących. Dalsze, 
wspólne działania publiczno-prywatne dają na-
dzieję na dalsze zatrudnienie w sektorze handlu 
i usług, dlatego nadal będziemy zwracać uwagę 
na pozostałe postulaty Związku i wspólnie z in-
nymi przedstawicielami branży będziemy działać 
w kierunku ochrony polskiego handlu. Wierzymy, 
że ta współpraca pozwoli zminimalizować efekty 
kryzysu, których jednak nie da się uniknąć w stu 
procentach. Liczymy też, że w miarę rozwoju 
sytuacji rząd będzie aktualizował przepisy i do-
stosowywał je do bieżących warunków. Musimy 
mieć świadomość, że bez tej pomocy branża 
odzieżowa, która zgodnie z ostatnim raportem 
PWC jest najbardziej dotkniętą przez skutki pa-
nującej epidemii, może nie przetrwać.
Mając na uwadze szczególnie trudną sytuację 
w jakiej znajduje się obecnie niemal cały świat, 
ciężko spekulować jak długo ona jeszcze będzie 
trwała i jak będzie wyglądał rynek, po opanowa-
niu kryzysu. Patrząc na skalę z jaką epidemia do-
sięga kolejnych sektorów na rynku, bez wątpienia 
czekają nas ciężkie czasy. Wiele przedsiębiorstw 
ucierpi na rosnącej recesji, w efekcie wpłynie to 
również na rynek pracy, co może katastrofalnie 
odbić się na portfelach konsumentów. Tym bar-
dziej istotne jest zacieśnianie współpracy między 
podmiotami na rynku, które powinno pomóc 
sprawnie przystosować się do nowej rzeczy-
wistości. W tym momencie wciąż trudno jest 
określić jak biznes będzie wyglądał po pandemii, 
dużo zależy od tego jak długo potrwa obecna 
sytuacja.  

PRZEMYSŁAW 

LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu
LPP
https://www.lppsa.com/



TRUDNO JEST 
PRZEWIDZIEĆ, 

CO CZEKA 
GASTRONOMIĘ 

W PERSPEKTYWIE 
KOLEJNYCH 

MIESIĘCY

W 
związku z tym, że restauracje są 
zamknięte, a kontakt między-
ludzki został ograniczony do 
minimum musieliśmy głównie 
oprzeć działalność sieci Meet & 

Fit i 7 Street na dostawach jedzenia do domu na-
szych klientów. Wiązało się to z wprowadzeniem 
wszelkich środków ostrożności w imię #bezpiecz-
nadostawa, która jest bezkontaktowa. Wbrew 
pozorom nasi klienci kolejny raz nie zawiedli nas, 
mamy liczne zamówienia oraz spotykamy się 
z pozytywnym odbiorem naszej pracy włożonej 
w cały proces dostawy. 
Działania, które już wdrożyliśmy lub jesteśmy 
w trakcie to: zawieszenie rat kredytów i leasin-
gów na okres 3 miesięcy, odroczenie płatności 
podatkowych oraz ZUS-owskich, negocjacje 
z wynajmującymi odnośnie obniżenie czynszu 
za lokal na okres pandemii, analiza i weryfikacja 
wszystkich umów generujących koszty, m.in. 
kontrakty reklamowe i dzierżawy, przebudowa 
menu, tak aby skupić się na produktach odpo-
wiadającym za największą część przychodów, 
restrukturyzacja zatrudnienia, ergonomiczne 
ustalanie grafiku. Wprowadzenie chociaż poło-
wy z wyżej wymienionych działań może znaczne 
odciążyć firmę w obecnym kryzysie. 
W obecnej sytuacji ciężko jest przewidzieć co 
czeka gastronomie w perspektywie kolejnych 
miesięcy. Wiadomo jest, że gastronomia to spory 
rynek w Polsce. Według GUS w 2018 r. wartość 
całej branży wynosiła około 33 mld zł. W cza-
sie pandemii trudno jednak jest stwierdzić, czy 
w ogóle uda się wrócić do stanu „poprzedniego”. 

Przy nadziei trzyma nas możliwość dostaw, która, 
jeżeli nie ulegnie zmianie, pomoże utrzymać 
obroty na satysfakcjonującym poziomie oraz 
wprowadzenie działań poruszonych w pierw-
szych punkcie. 
Prowadzący działalność gospodarczą od mo-
mentu wprowadzenia regulacji związanych z tzw. 
Tarczą antykryzysową wiedzą, że dotyczy ona 
nielicznych. W pierwszej wersji zwolnieni z pła-
cenia składek ZUS nie mogą zatrudniać więcej 
niż dziewięć osób. Niestety projekt nowej tarczy 
nie jest w tej sytuacji rozwiązaniem, ponieważ 
o zwolnienie ze składek ZUS będzie mógł się 
starać pracodawca z załogą do 49 osób, ale skła-
dek nie będzie płacił tylko za swoich dziewięciu 
pracowników. Pozostali mają być rozliczani jak 
do tej pory. 
W związku z wersją 2.0 liczymy na zaproponowa-
nie jednego systemowego rozwiązania odnośnie 
spłacania zobowiązań kredytowych oraz dopłat 
do rat dla tych, którzy już mają problemy finan-
sowe i nie chcą korzystać z wakacji kredytowych. 
Mamy również nadzieję, że zostaną doprecyzo-
wane przepisy związane z najmem przestrzeni 
w galeriach handlowych powyżej 2 tys. m. kw. 
– wskazuje w komentarzu firma doradcza KPMG. 
Niezależnie od tego jakie pakiety pomocowe 
Rząd przygotuje dla przedsiębiorców to należy 
mieć na uwadze, że żaden z nich nie uruchomi 
się sam. Każdy z pakietów, który będzie dotyczył 
danego przedsiębiorcy będzie wymagał w każdej 
z instytucji złożenia odpowiednich wniosków, 

przygotowania dokumentów oraz opisania jak 
pandemia wpłynęła na jego biznes.  Nie należy 
się spodziewać, że Rząd skieruje rzekę pieniędzy 
bezpośrednio na konta przedsiębiorców. Należy 
raczej być przygotowanym na to, że działania po-
mocowe częściowo będą polegały na zastrzyku 
gotówki w postaci nieoprocentowanych kre-
dytów, przesunięć zobowiązań podatkowych 
oraz ZUS-owskich z jednoczesnym rozłożeniem 
ich na raty, częściowym wsparciu finansowym 
pracodawców oaz pracowników w zakresie 
wypłat wynagrodzeń za okres zmniejszonych 
przychodów oraz przestoju przedsiębiorstwa. 
Pandemia koronawirusa ma bardzo negatywny 
wpływ na światową gospodarkę. Niestety sytu-
acja będzie jeszcze się pogarszać. Według Baro-
metru przygotowanego przez EFL najszybciej 
negatywne skutki zaczną odczuwać najmniejsi 
przedsiębiorcy. Mimo, że trudno teraz progno-
zować wynik dla branży gastronomicznej na 
cały bieżący rok, to już dziś łatwo można dojść 
do wniosku, że aktywność gospodarcza będzie 
słabła.
Znaczna większość firm uważa, że COVID-19 
będzie miał znacznie niekorzystny wpływ. Szcze-
gólnie skutków pandemii obawiają się mikro 
i mali przedsiębiorcy, co nie oznacza, że średni 
przedsiębiorcy nie obawiają się spadku obrotu 
w ich firmach. Ciężko jest stwierdzić ile potrwa 
odbudowa gospodarki, wszystko zależne jest jak 
długo będziemy sparaliżowani przed pandemię, 
oraz jak zostaniemy wsparci przez Rząd.  

AGNIESZKA

NIEWCZAS
Koordynator Sieci Franczyzowej

7 Street – Bar & Grill 
oraz Meet & Fit – Slow Food

http://www.7street.pl/
http://www.meetandfit.pl/

28   KORONAWIRUS

maj-czerwiec 2020 magazyngalerie.pl



OBECNA SYTUACJA 
DOPROWADZI DO 

GŁĘBOKICH ZMIAN 
STRUKTURALNYCH 
W BRANŻY RETAIL

Z
godnie z rozporządzeniami Rady Mi-
nistrów oraz Ministra Zdrowia, od 14 
marca 2020 NoVa Park funkcjonuje 
w ograniczonym formacie i są otwarte 
(w skróconych godzinach pracy) jedy-

nie supermarket Piotr i Paweł, apteka, drogerie 
i wybrane punkty nieobjęte ograniczeniem han-
dlu. Na bieżąco monitorujemy sytuację, obser-
wujemy komunikaty rządowe, dostosowujemy 
się do obecnej sytuacji i robimy wszystko, co 
w naszej mocy, aby klienci czuli się bezpiecznie 
w naszym centrum handlowym. Już od począt-
ku lutego realizujemy działania mające na celu 
profilaktykę i zapobieganie potencjalnemu roz-
przestrzenianiu się koronawirusa. Odbywa się 
m.in. zwiększona częstotliwość kontrolowania 
oraz czyszczenia strefy gastronomicznej oraz 
miejsc sprzyjających rozwojowi i przenoszeniu 
się bakterii takich jak poręcze na schodach (rów-
nież ruchomych), klamki, przyciski, toalety czy 
sanitariaty.
Jesteśmy w stałym kontakcie z najemcami NoVa 
Park i na bieżąco informujemy ich o podejmo-
wanych przez nas działaniach, a także nowych 
ograniczeniach i zaleceniach rządowych. Obecna 
sytuacja jest na tyle dynamiczna, że analizujemy 
różne scenariusze przyszłości i przygotowujemy 
się na każdą ewentualność.
Jestem przekonana, że obecna sytuacja związana 
z epidemią koronawirusa nie pozostanie bez 
wpływu – w mniejszym lub większym stopniu 
– na wszystkie branże naszej gospodarki, w tym 
również na rynek nieruchomości komercyjnych. 
Przewiduję, że obecna sytuacja doprowadzi do 
głębokich zmian strukturalnych w branży reta-
il, popyt na nieruchomości handlowe ucierpi 
z powodu spadku dochodów z czynszów. Naj-
trudniejszym okresem może być drugi kwartał 
tego roku, kiedy zobaczymy rzeczywisty wpływ 
koronawirusa na naszą gospodarkę. Zakładając, 
że uda się opanować epidemię do czerwca tego 
roku, możemy spodziewać się odbicia najwcze-
śniej w drugiej połowie 2020 roku.

Polski sektor nieruchomości komercyjnych 
odpowiada za 12% polskiego PKB i był dotąd 
stabilnym źródłem wpływów budżetowych 
państwa oraz lokalnych samorządów. Mimo to, 
w uchwalonych zapisach Tarczy Antykryzysowej 
rząd polski nie uwzględnił kluczowego uczest-
nika rynku – właścicieli centrów handlowych, 
dbając jedynie o interesy najemców poprzez 
zwolnienie ich z obowiązku zapłaty czynszu. 
W obecnej sytuacji kluczowe jest wsparcie przez 
rząd wszystkich stron - zarówno najemców, jak 
i wynajmujących, ponieważ wszystkie te pod-
mioty oraz ich kondycja biznesowa są od siebie 
wzajemnie zależne. Galerie handlowe mają sta-
łe koszty utrzymania obiektu, a w wielu przy-
padkach także kredyty bankowe do spłacenia, 
z których została sfinansowana budowa galerii. 
Jestem zdania, że nawet przejściowa utrata przy-
chodu z części czynszów może spowodować, że 
niektóre z obiektów handlowych utracą płyn-
ność, przestaną spłacać swoje zobowiązania, a to 
może doprowadzić do najgorszego – upadłości 
centrów handlowych.

Nikt nie wie, jak dalej będzie się rozwijać pan-
demia, ani jaka będzie ostateczna liczba ofiar 
ludzkich i gospodarczych. Na pewno pandemia 
spowoduje globalną recesję na skalę, jakiej nie 
znamy i będzie miała ogromny wpływ na kulturę 
i gospodarkę całego świata.
W tej chwili zamknięcie większości sklepów 
w centrach handlowych powoduje, że następuje 
cyfryzacja biznesów. W ostatnich tygodniach ob-
serwujemy, że coraz więcej firm przeniosło swoją 
sprzedaż do internetu. Wydaje mi się jednak, że 
w dłuższej perspektywie handel w centrach han-
dlowych powinien wrócić do poziomu sprzedaży 
sprzed pandemii. Czas pokaże jednak, jak długo 
będzie powracać.
Już teraz pandemia zmusiła nas wszystkich do 
zwolnienia tempa życia, a ludzie zaczynają do-
ceniać tak z pozoru prozaiczne aspekty życia 
jak możliwość podróżowania czy spotykania się 
z przyjaciółmi. Na pewno zyska też środowisko 
naturalne. Już kilka tygodni temu w Chinach 
zaobserwowano, że jakość powietrza na terenach 
objętych epidemią znacznie się poprawiła. 

ANNA

KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista ds. Marketingu

NoVa Park
https://nova-park.pl/
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POMOC JEST 
NIEZBĘDNA

B
ranża handlu i usług stoi obecnie przed 
kolosalnymi wyzwaniami, z których 
wiele jest na razie w obszarze spekulacji. 
Trudno przewidzieć ze stuprocentową 
pewnością w jakiej rzeczywistości go-

spodarczej się obudzimy i na jakich zasadach 
przyjdzie nam funkcjonować. Na pewno czeka 
nas zmiana zachowań konsumenckich w porów-
naniu do miesięcy sprzed ogłoszenia stanu pan-
demii. Branża będzie musiała przygotować się na 
okres już po otwarciu galerii handlowych, biorąc 
pod uwagę duże obostrzenia, w tym regulacje 
wprowadzone, żeby zapewnić bezpieczeństwo 
zarówno pracowników, jak i klientów. 
Kolejnym wyzwaniem jest ogromna nadwyżka 
towaru do upłynnienia. Spodziewamy się rów-
nocześnie dużego spadku ruchu w galeriach 
handlowych. Z jednej strony ludzie nadal będą 
unikać miejsc zgrupowań jak centra handlowe. 
Z drugiej strony zaś prognozowany shutdown 
gospodarczy wpłynie na wzrost wskaźnika bez-
robocia w kraju. Dane z Chin pokazują, że po 
zakończeniu głównej „fali” koronawirusa centra 
handlowe notują traffic i sprzedaż niższe nawet 
o 70% w porównaniu do miesięcy sprzed kryzysu. 
Podobna tendencja pewnie będzie odnotowana 
w Polsce.
Mniejsza sprzedaż, o której wspominałem wcze-
śniej, przekłada się również na problem rentow-
ności – tak wynajmujących, jak najemców. Jako 
branża stoimy też przed ogromnym wyzwaniem 
utrzymania płynności finansowej. Galerie han-
dlowe oraz najemcy muszą wspólnie odnaleźć 
się w nowej sytuacji,  w której wypracowane 
dotychczas relacje mogą być już nieadekwatne. 
Pomoc, na której zależy podmiotom branży 
handlu i usług, to przede wszystkim pomoc 
w utrzymaniu płynności finansowej. Rozumie-
my przez to wsparcie w pokryciu zobowiązań, 
które spółki ponoszą każdego dnia, w tym koszty 
samych towarów. Podobnie jak grupa OTCF S.A., 
do której należy marka 4F, tak wiele rodzimych 
firm walczy o to, żeby nie dokonywać redukcji za-
trudnienia w sytuacji spowodowanej rozwojem 
koronowirusa w Polsce. Pomoc jest niezbędna, 
żeby z jednej strony zapewnić płynność samym 
przedsiębiorstwom, a z drugiej żeby mieć dofi-
nansowanie dla pracowników. Wszystkie firmy 
z branży handlu i usług, od małych po dużych 

graczy na rynku,  znalazły się obecnie w ciężkim 
położeniu z przesłankami nawet do ogłoszenia 
upadłości.
Pojawia się naturalna konieczność wprowadzenia 
nowej regulacji pomiędzy galeriami handlowymi 
i najemcami, przy aktywnym współudziale ban-

ków i instytucji państwowych jak np. Polski Fun-
dusz Rozwoju. Inicjatywa powinna opierać się nie 
tyle na symetryczności działań, co solidarności 
wszystkich zaangażowanych podmiotów, tak 
żeby nieuniknione straty rozłożyć odpowiednio 
pomiędzy banki, najemców i wynajmujących. 
Szukamy nieustannie nowych rozwiązań i wi-
dzimy na szczęście dużą otwartość po stronie 
właścicieli galerii handlowych. Jesteśmy blisko, 
żeby potwierdzić m.in. takie pomocne założenia 
jak płacenie czynszu obrotowego w wysokości 
8% od kosztów całkowitych najmu. 
Wprowadzenie opcji płatności czynszu obro-
towego jest możliwe przy wsparciu rządu i sfi-
nansowaniu tzw. Delty. Jest to przysłowiowa 
„dziura”, a raczej przestrzeń pomiędzy tym, co 
są w stanie zapłacić najemcy w formie czynszu 
obrotowego – rozumianego dalej jako 8% od 
kosztów całkowitych (czynszów, opłat eksploata-
cyjnych, marketingowych etc.), a potencjalnymi 
środkami z budżetu państwa. Wszystko, żeby 
galerie handlowe mogły jakoś pokryć tę różnicę 
i dalej funkcjonować. 
Z punktu widzenia galerii handlowych niewąt-
pliwie istotne są kwestie odroczenia rat kapita-
łowych, odsetek, jak też zapewnienie płynności 
finansowej na pokrycie tych kosztów.  

IGOR

KLAJA
Twórca i Prezes spółki OTCF
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Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ 
W SZYBKI ŁATWY 

SPOSÓB NIE 
POWRÓCIMY 
DO MIEJSCA, 

Z KTÓREGO 
WYSZLIŚMY

P
etram House (właściciel marki Social.Es-
tate) prowadzi działania na rynku nieru-
chomości komercyjnych, które od wielu 
lat cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród inwestorów i są jedną z najsta-

bilniejszych form lokowania kapitału. Pomimo 
ogólnoświatowych problemów, z jakimi przyszło 
nam się mierzyć w okresie pandemii, sytuacja 
mojej firmy jest na tę chwilę stabilna, a strategia 
działania nie ulega zmianie. Możemy spodziewać 
się czasowego spadku płynności w obszarze in-
westycyjnym wraz z wyhamowaniem tempa 
zawieranych transakcji, jednak popyt na dobre 
projekty wśród inwestorów instytucjonalnych 
utrzymuje się wciąż na zadowalającym poziomie. 
Pozwala nam to patrzeć w przyszłość z umiar-
kowanym optymizmem i realizować krok po 

kroku przyjęty plan działania. Cały czas trzyma-
my przysłowiową „rękę na pulsie”, gdyż sytuacja 
gospodarcza związana z pandemią koronawirusa 
jest bardzo dynamiczna. Początek roku dał nam 
duże nadzieje. Nic wówczas nie wskazywało na 
pojawienie się kryzysu. Można więc powiedzieć, 
że rynek, na którym działa Petram House był 
odpowiednio przygotowany na dalszą ekspansję, 
co pozwoliło na zbudowanie solidnych filarów do 
prowadzenia działalności także w tym trudnym 
czasie. Inwestycje w nieruchomości komercyjne 
należy zawsze rozpatrywać w perspektywie dłu-
gookresowej i to właśnie z tego względu Social.
Estate nie zwalnia tempa, a jedynie bacznie ob-
serwuje zachodzące na rynku zmiany.
W tej chwili trudno jest jednoznacznie ocenić 
perspektywy dla branży nieruchomości komer-
cyjnych. Myślę, że jest na to po prostu za wcze-
śnie. Sytuacja na rynkach światowych zmienia się 
bardzo dynamicznie i chyba nikt tak naprawdę 
nie wie, jak będą wyglądać nowe realia po usta-
niu pandemii. Z całą pewnością w szybki i łatwy 
sposób nie powrócimy do miejsca, z którego 
wyszliśmy. Wiele firm już teraz boryka się z trud-
nościami finansowymi. Szczególnie dotknięte 
branże to turystyka, hotelarstwo, gastronomia, 
handel, spedycja. Po części więc sytuacja ta 
odbije się i na rynku nieruchomości komercyj-
nych. Zdecydowane spowolnienie widzimy już 
w sektorze najmu krótkoterminowego, najmu 
lokali dla małych biznesów czy gastronomii. 
Wprowadzone odgórnie działania prewencyj-
ne w związku z szybkim rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa sprawiają, że znacznie spadł 
popyt na usługi hotelarskie, ruch turystyczny 
praktycznie zamarł, biura pustoszeją. Można się 
więc spodziewać, że w tych sektorach najbliższe 
miesiące będą trudne. Z kolei nieruchomości 

wynajmowane dla aptek, supermarketów, sieci 
franczyzowych czy dużych sieci handlowych nie 
są aż tak podatne na rynkowe zawirowania. Z całą 
pewnością wpływ na to ma charakter ich dzia-
łalności. Sprzedaż produktów szybkozbywalnych 
nadal kwitnie i nic nie wskazuje na zahamowanie 
tego trendu. Każdy więc, kto ulokował wolne 
środki właśnie w tego typu nieruchomościach 
komercyjnych, może jak na razie ze spokojem 
patrzeć w przyszłość. Wprowadzone restrykcje, 
choć ograniczają ilość osób, które jednocześnie 
mogą robić zakupy, to jednak nie odnoszą się 
do godzin pracy sklepów. Dzięki wydłużeniu 
godzin pracy są więc one w stanie wypracować 
zakładane zyski i nadal prężnie się rozwijać. Dla 
inwestorów to także jasny sygnał, że lokowanie 
kapitału w tego typu nieruchomości nadal jest 
i będzie opłacalne.
Wprowadzona przez rząd Tarcza antykryzyso-
wa skierowana jest przede wszystkim do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców. W zapisach 
ustawy nie uwzględniono niestety wielu z postu-
latów, które zgłaszała branża nieruchomości ko-
mercyjnych. Na myśli mam tu przede wszystkim 
galerie. Ze względu na zawieszenie działalności, 
obniżki czynszów i opłat, które otrzymają drobni 
przedsiębiorcy, galerie handlowe mogą zmagać 
się z utratą płynności finansowej. Interesy firm, 
które oferują miliony powierzchni biurowej czy 
handlowej są więc realnie zagrożone. Jeśli sy-
tuacja ta utrzyma się przez kolejne miesiące, 
to z całą pewnością wprowadzone przez rząd 
rozwiązania nie wystarczą. Różnice wynikające 
z wpływów z ponoszonych opłat eksploatacyj-
nych, a wydatków spadną na barki najemców. 
W zaistniałej sytuacji należy więc zwrócić szcze-
gólną uwagę na wyrównanie szans obu stron 
– wynajmujących i najemców. 
Z racji trudnego do oszacowania czasu trwania 
pandemii ciężko przewidzieć, kiedy gospodarka 
ruszy ponownie pełną parą. Wpływ na to ma zbyt 
wiele czynników. Można zakładać, że na rynku 
utrzymają się przede wszystkim te firmy, które 
od samego początku prowadziły działalność 
w sposób rzetelny, dbały o relacje inwestorskie 
oraz o swoich klientów i nie bały się innowacji. 
Kryzys wywołany pandemią koronawirusa na-
tomiast z pewnością zmieni podejście ludzi do 
prowadzenia biznesów i zabezpieczania wolnych 
środków finansowych. Każdy będzie szukał bez-
piecznego miejsca do ich ulokowania, co akurat 
dla Social.Estate jest pozytywnym sygnałem i po-
zwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Nasza 
platforma crowfundingowa umożliwia interakcję 
pomiędzy sprawdzonymi deweloperami a oso-
bami, które chcą inwestować nawet małe kwoty 
na rynku nieruchomości i przez to dywersyfiko-
wać swój portfel inwestycyjny. Rozwiązanie to 
zapewnia stabilne stopy zwrotu oraz pasywne 
źródło dochodu na kolejne lata, co w obecnej 
sytuacji ma duże znaczenie. 

MARCIN
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CZĘŚĆ 
KONSUMENTÓW 

POZOSTANIE 
LOJALNA 

SPRZEDAŻY 
INTERNETOWEJ 

NAWET PO 
ZAKOŃCZENIU 

EPIDEMII

P
olska Izba Handlu zrzesza głównie 
sklepy spożywcze. Sytuacja związana 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
wyraźnie pokazuje, jak ważną i niezbęd-
ną branżą jest handel. To właśnie na 

sklepach ciąży odpowiedzialność za zapewnienie 
społeczeństwu dostępu do żywności. Można 
powiedzieć, że jest to niemal misją. 
Sieci handlowe nie tylko na bieżąco monitorują 
zarówno zalecenia ze strony organów państwo-
wych oraz procedowanie specustawy, jak i wła-
snej inicjatywy podejmują kroki o charakterze 
prewencyjnym. Bardzo szybko wprowadzają 
nowe zaostrzone procedury dotyczące zasad 
higieny i bezpiecznej sprzedaży w większości 
przypadków wyprzedzając przyjęte później 
rozwiązania prawne. Nierzadko sklepy oddol-
nie podejmują działania, które idą znacznie dalej 
jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, 
a także są przygotowane na inne scenariusze 
i rozwój sytuacji.
W kontekście wprowadzonych ograniczeń naj-
bardziej na ekonomiczne skutki tego ogranicze-
nia mogą być narażeni detaliści i sieci niespożyw-
cze oraz sektor rozrywkowy i restauracyjny, w tym 
w szczególności te firmy, które nie posiadają 
internetowego kanału sprzedaży. Wielkość tych 
skutków zależeć będzie od tego, ile czasu to 

MACIEJ

PTASZYŃSKI
Wiceprezes
Polska Izba Handlu
http://www.pih.org.pl/

ograniczenie potrwa. Dziś trudno to oszacować .
Struktura handlu w Polsce podlega w ostatnim 
okresie silnym zmianom. W szczególności doty-
czy to handlu internetowego – silnym bodźcem 
do rozwoju tego segmentu było wprowadzenie 
ograniczenia handlu w niedziele. Sytuacja zwią-
zana z koronawirusem bez wątpienia wzmocniła 
ten trend. Można zatem zakładać, iż część kon-
sumentów pozostanie lojalna temu kanałowi 
sprzedaży nawet po zakończeniu epidemii – czy 
to przez przyzwyczajenie, czy na skutek ziden-
tyfikowania jego zalet w tym trudnym okresie.
W związku z epidemią koronawirusa wszyscy 
z dnia na dzień znaleźliśmy się w odmiennej 
niż dotychczas sytuacji. Jednak w tym trudnym 
czasie jesteśmy świadkami gestów wielu firm, 
które wspierają działania w walce z epidemią.  
Mamy sygnały od przedsiębiorców, którzy chcie-
liby pomóc, jednak problemem jest konstrukcja 
polskiego prawa. Przepisy dotyczące podatku 
VAT wymagają od darczyńcy przekazującego 
produkty na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego zastosowania 23% stawki VAT, obliczonej 
na podstawie początkowej ceny sprzedaży na 
wszystkie towary. Jedyne zwolnienie z podatku 
VAT, które istnieje w przypadku działalności cha-
rytatywnej, dotyczy łatwo psujących się artyku-
łów spożywczych i niektórych produktów IT oraz 
artykułów stricte medycznych, które stanowią 
niewielką część potrzeb. Z pewnością przepisy 
te wymagają zmiany, aby polscy przedsiębiorcy 
mieli opłacalną ekonomicznie możliwość robie-
nia darowizn na rzecz potrzebujących.  Przyjęte 
zostało przez Ministerstwo Finansów rozporzą-
dzenie, które zwalnia z podatku VAT darowizny 
artykułów medycznych. Jednak to rozwiązanie 
nie wyczerpuje ogromu potrzeb, jakie się teraz 
pojawiają oraz możliwości wspierania potrzebu-
jących przez przedsiębiorców. Docierają do nas 
sygnały o propozycjach przekazania np. gogli 

narciarskich dla medyków albo materiałów po-
mocniczych dla szkół lub świetlic, np. laptopów, 
które mogłyby być wypożyczane dzieciom do 
nauki zdalnej. Wiemy, że tak naprawdę teraz 
mogą być potrzebne przeróżne produkty i nie 
tylko organom rządowym, ale wszystkim, którzy 
są znaleźli się w potrzebie w obecnej sytuacji 
lub mogą wymagać pomocy w przyszłości. Tak 
naprawdę trudno przewidzieć jakie produkty, 
którym organizacjom mogą się przydać.
Polska Izba Handlu przekazała do Ministerstwa 
Rozwoju obszerny zestaw propozycji i uwag 
do pakietu ustaw tarczy antykryzysowej. Mię-
dzy innymi apelowaliśmy o czasową odmowę 
przyjmowania przez placówki handlowe opako-
wań objętych systemem kaucyjnym, okresowe 
umożliwienie przedsiębiorcom przyjmowania 
wyłącznie płatności bezgotówkowych, prze-
dłużenie ważności decyzji administracyjnych 
wydanych na czas określony, których ważność 
upływa w okresie obowiązywania stanu zagro-
żenia epidemicznego i stanu epidemii. Porusza-
liśmy kwestie prawno-pracownicze. Prosiliśmy 
o zaniechanie prac legislacyjnych nad podatkiem 
od napojów słodzonych i małpek, odstąpienie 
od wprowadzenia opłat przewidzianych tą usta-
wą lub wydłużenie vacatio legis tej ustawy do 
minimum 1 stycznia 2022. Zaznaczyliśmy, że 
przełożenie termniu wymiany kas dla przedsię-
biorców prowadzących stacjonarne placówki 
gastronomiczne – chodzi o wprowadzenie sto-
sowania kas rejestrujących online. Proponowa-
liśmy obniżenie stawki podatku VAT na środki 
dezynfekcyjne do poziomu maksimum 5% oraz 
zagwarantowanie przez Państwo możliwości 
zaopatrzenia się w środki ochrony indywidualnej 
środki dezynfekujące, po niezawyżonych cenach.  
Zwróciliśmy uwagę, że istotne jest objęcie zasił-
kiem chorobowym ubezpieczonych pracowni-
ków od pierwszego  dnia niezdolności do pracy 
z tytułu choroby lub odosobnienia w związku 
z chorobą zakaźną oraz anulowanie lub co naj-
mniej odroczenie  płatności składek ZUS bez 
konieczności uiszczenia opłaty prolongacyjnej 
przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami 
epidemii i przeciwdziałania COVID 19. Ważne jest 
także stworzenie specjalnego systemu pomo-
cy przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
w zakresie handlu detalicznego, jak i zatrud-
nionym przez nich pracownikom na wypadek 
konieczności zamknięcia sklepu ze względów 
epidemicznych oraz zawieszenie przepisów 
ustawy o zapobieganiu marnowaniu żywności, 
której realizacja jest niemożliwa w czasie trwa-
nia epidemii. Apelowaliśmy o wprowadzenie 
zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nadmier-
nym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
i umożliwienie uzyskiwania nieoprocentowanych 
kredytów, gwarancje kredytowe i odroczenie 
spłaty  dotychczasowych zobowiązań kredyto-
wych oraz rat leasingowych. 
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W BIZNESIE 
WYGRYWA TEN, 
KTO MA LEPSZY 
WARIANT B

C
elem mojej firmy jest wspieranie 
firm poprzez dostarczanie im wiedzy, 
głównie dzięki organizowanym przez 
nas  szkoleniom, wykładom i konfe-
rencjom. W związku z pandemią, pla-

nowane wcześniej działania, uległy przesunięciu. 
Najbliższe szkolenie otwarte, o sklepach tymcza-
sowych (Pop-up Forum) zaplanowaliśmy na 17 
czerwca. Amerykańskie powiedzenie mówi, że 
w biznesie wygrywa ten, kto ma lepszy wariant 
B, dlatego zarówno to, jak i następne szkolenia 
przygotujemy w wersji online, by w jak najwięk-
szym stopniu uniezależnić się od zjawisk, na które 
nie mamy wpływu. Szkoleniom i wykładom, które 
prowadzę osobiście, zadedykowaliśmy już wcze-
śniej oddzielną stronę (www.jerzyosika.com). 
Teraz prowadzę na niej również swój blog. Media 
branżowe (fashionbusiness.pl, i ambiente.info.
pl), w całości przenieśliśmy do internetu. Ten 
nietypowy okres zmobilizował nas do przyspie-
szenia działań, związanych m.in. z transformacją 
cyfrową, które powinny pozytywnie wpłynąć 
na satysfakcję naszych klientów i dalszy rozwój 
firmy.  
Dużo zależy od tego, czy pandemia skończy się 
w pierwszym półroczu, jesienią, czy dopiero za 
rok. Obecne zachowania konsumentów koncen-
trują się głównie na zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb związanych m.in. z zabezpieczeniem 
rodzin w żywność i zapewnieniem im poczucia 
bezpieczeństwa. Zgodnie z piramidą potrzeb 
Maslowa, potrzeby wyższego rzędu realizujemy 

JERZY

OSIKA
Prezes
Promedia
http://www.promedia.biz.pl
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dopiero w następnej kolejności, dlatego czę-
sto wstrzymujemy się dziś z wydatkami, któ-
rych w tej chwili nie uważamy za niezbędne. 
Konieczność pozostania w domu i zamknięcie 
większości placówek handlowych, gastrono-
micznych, usługowych i kulturalnych przeniosła 
nas w dużej mierze w świat online, kreując też 
wzrost zainteresowania niektórymi produktami, 
na przykład ułatwiającymi sporządzanie posiłków 
czy realizowanie aktywności fizycznej w domu. 
Poszukiwanie oszczędności zwiększyło zainte-
resowanie tańszą ofertą, tym bardziej, że ceny 
niektórych artykułów (m.in. spożywczych) wzro-
sły.  Nieprzewidywalność przyszłości, obniżenie 
wynagrodzeń lub ich utrata , straty finansowe 
przedsiębiorców już teraz mocno obniżyły chęci 
i możliwości zakupowe polskich konsumentów, 

snąć o połowę. Nawet, gdyby wzrósł dwukrotnie 
i osiągnął 20 proc., to i tak większość zakupów 
będzie realizowanych stacjonarnie. Czy miej-
sce słabszych sieci zajmą silniejsze, krajowe lub 
zagraniczne? Biorąc pod uwagę, że kryzys ma 
charakter globalny, a mniejszy popyt wydłuży 
czas zwrotu z inwestycji, ewentualne przeję-
cia mogą wypełnić tylko część pustostanów. 
Po poprzednim kryzysie, rozpoczętym w latach 
2008/9, oprócz e-commerce ogromnie wzrosła 
na świecie popularność sklepów tymczasowych 
(pop-up stores), która rośnie z roku na rok także 
w Polsce. Ten niedoceniany przez niektórych 
trzeci element omnichannel  może odegrać 
po obecnej pandemii jeszcze większą rolę niż 
kiedykolwiek dotąd. Dlaczego? Ta, charaktery-
zująca się niskimi kosztami, forma sprzedaży jest 

umowy najmu. Skoro wszyscy na tym korzysta-
ją, to może warto to robić? Jak? O tym dowiesz 
się m.in. na www.popupforum.pl. Skoro handel 
przetrwał wojny i poprzednie kryzysy, to przetrwa 
i ten, dopasowując się do aktualnych oczekiwań 
klientów. Zróbmy wszystko, by był on dla nich 
na tyle interesujący, aby chcieli robić zakupy 
właśnie u nas.
Każda pomoc rządu jest mile widziana, choć ze 
względu na rozmiar potrzeb, żadna z dotychcza-
sowych nie jest wystarczająca. Niektórzy ekono-
miści opowiadają się za zwiększeniem deficytu 
budżetowego i zadłużenia zagranicznego, by 
w większym stopniu rząd mógł zasilić gospodar-
kę. Podobny zabieg okazał się pomocny podczas 
poprzedniego kryzysu i wpłynął pozytywnie na 
dalszy rozwój kraju. 
Gdyby to był film science fiction, to powiedział-
bym, że w tym roku natura zbuntowała się prze-
ciwko nieodpowiedzialnym często działaniom 
człowieka i upomniała się o swoje prawa. Po 
topniejących lodowcach, powodziach, pożarach, 
zanieczyszczaniu oceanów i niszczeniu puszczy 
brazylijskiej, a w niektórych regionach globu 
również pladze szarańczy, mamy do czynienia 
z globalną zarazą. Możliwe, że błąd jednej lub 
kilku osób w Chinach przez efekt motyla wywo-
łał katastrofę o światowym zasięgu. Wykonane 
w czasie pandemii zdjęcia nieba nad Krajem 
Środka i dużymi miastami na różnych konty-
nentach, które miałem okazję oglądać podczas 
webinariów światowej agencji trendów Fashion 
Snoops,  pokazały, że może nie być smogu, a nie-
bo może być dwa razy czystsze niż dotychczas. 
Wiele osób pokusi się o refleksję nad dotychcza-
sowym konsumpcjonizmem i częściej się zasta-
nowi, zanim coś nowego sobie kupi. W czasach 
marketingu 3.0, będącego marketingiem war-
tości, konsumenci ocenią marki za ich postawę 
w czasie pandemii, zarówno w stosunku do 
klientów, pracowników, jak i dostawców. Zyskają 
marki, które są proekologiczne, odpowiedzialne 
społecznie i transparentne. Mocno zmieni  się 
handel, zmaleją obroty, zmniejszy się znaczenie 
tradycyjnych sklepów, wzrośnie rola e-commerce 
i sklepów tymczasowych. Zyska na popularności 
sharing (trend dzielenia i wymieniania się rzecza-
mi i usługami, korzystania z produktów bez ko-
nieczności ich zakupu). Przykładem marki, która 
jest już aktywna w tym trendzie jest m.in. IKEA, 
która nie tylko sprzedaje meble, ale też zaczęła je 
wypożyczać. Im później uporamy się z pandemią, 
tym dłużej będziemy odczuwać jej gospodarcze 
skutki. Już Darwin uczył, że przetrwa nie ten, 
który jest najmądrzejszy czy najsilniejszy, lecz ten, 
który najlepiej dostosuje się do zmian, których 
nie można uniknąć. Obserwujmy więc bacznie 
wszystko, co dzieje się wokół i szybko reagujmy 
na zmiany, zarówno po to, by przetrwać, jak też 
by móc się nadal rozwijać, czego Ci serdecznie 
życzę. 

które będą malały wraz z czasem trwania zagro-
żenia Covid-19. Wraz z otworzeniem sklepów, 
ich obroty będą więc znacznie niższe niż przed 
ich zamknięciem (w Chinach zmalały one na 
początku o ok. 70-80 proc.). Wielu najemców 
może niestety nie poradzić sobie z luką finan-
sową, która (według raportu Związku Polskich 
Pracodawców Handlu i Usług) dla samej branży 
mody może wynieść między 10,9 a 32 mld zł (już 
po uwzględnieniu rządowego wsparcia w ra-
mach „tarczy antykryzysowej”). Pojawi się więcej 
pustostanów, tak w galeriach, jak i na ulicach 
handlowych. Centra handlowe, które przetrwa-
ją będą zmuszone szukać nowych najemców 
(nie tylko handlowych). Według wspomnianego 
wcześniej raportu ZPPHiU udział e-commerce 
w handlu detalicznym wyniósł w ubiegłym roku 
ok. 10 proc., a w czasach pandemii mógł wzro-

w stanie zaoferować klientom atrakcyjniejsze 
ceny. Pierwsze pop-upy zaczynały od sprzedaży 
outletowej, a to doświadczenie bardzo się przyda 
w kontekście nadmiaru towarów, które nie mogły 
być sprzedane w czasie zamknięcia większości 
punktów handlowych. Bardzo atrakcyjne dla kon-
sumentów sklepy, które pojawiają się tu i teraz, 
oferują brakujące w danym miejscu produkty, 
unikalny visual merchandising, jak i dodatkowe 
atrakcje, uzupełniają często i promują sprzedaż 
online. Dla producentów i detalistów jest to tania 
forma przetestowania nowych lokalizacji, jak też 
pomysłów marketingowo-sprzedażowych. Dla 
wynajmujących pup-up stores (jak też pop-up 
restaurants, bars, events itp.) to dodatkowe przy-
chody i więcej odwiedzających. Jak potwierdza 
dotychczasowa praktyka, często tymczasowi 
najemcy podpisują później długoterminowe 

Wielu najemców może niestety 
nie poradzić sobie z luką 
finansową, która (według 
raportu ZPPHiU) dla samej 
branży mody może wynieść 
między 10,9 a 32 mld zł. Pojawi 
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w galeriach, jak i na ulicach 
handlowych.



Z DNIA NA DZIEŃ 
FIRMA SIĘ ZATRZYMAŁA 

J
uż w dniu 11.03.r. pan Premier ogłosił, że od 16.03.2020 zostają 
zamknięte placówki oświatowe i galerie handlowe - odwołane 
zostały wszelkie zajęcia dla dzieci, które prowadzimy oraz szkolenia 
dla nauczycieli i firm. Z dnia na dzień firma się zatrzymała. Jest to 
czas, który jest nie do nadrobienia. Nasz kalendarz do końca roku 

szkolnego, tj. czerwca 2020 r. jest zapełniony, ale nie możemy realizo-
wać zajęć i tym samym nie ma możliwości ich przełożenia. Czas, który 
„dostaliśmy" od państwa staramy się wykorzystać na tworzenie nowych 
kanałów dystrybucji szkoleń, jak np. e-learning. Jest to jednak dość trudne, 
bo w polityce naszej firmy stawialiśmy zawsze na kontakt bezpośredni 
z klientem. Co wychodziło nam z najlepiej.
Założyłem, że pierwsze pieniądze zarobimy najwcześniej we wrześniu 
2020. Jeśli uda się zarobić wcześniej, to będzie miła niespodzianka. Ten czas 
zamierzamy wykorzystać na tworzenie nowych projektów, m.in. ogólno-
polski bank dobrej karmy dla zwierząt, modernizację strony internetowej, 
chcemy wejść na zagraniczny rynek z naszym sklepem internetowym 
z dogo-pomocami. Czyli realizujemy pomysły, na które nie mieliśmy dotąd 
wystarczającej ilości czasu. Wierzę, że profesjonalne usługi będą broniły się 
jakością i tym samym, jeśli tylko szkolnictwo i działalność galerii handlo-
wych wróci do funkcjonowania, my zaczniemy pracować i wdrażać nowe 
pomysły. Niestety, po konsultacjach z księgowością i prawnikiem, z powodu 
braku przejrzystości, boję się korzystać z tarczy antykryzysowej i traktuję 
ją bardziej jako "betonowe koło ratunkowe". Dla przykadu nie mam 100% 
pewności, że jeśli przez 3 miesiące skorzystam ze zwolnienia z ZUS, a po 
trzech miesiącach zwolnię pracowników lub zawieszę działalność, to nie 
będę musiał zwrócić składek jeszcze z odsetkami. Nigdy nie liczyłem na 
pomoc państwa, ale rozumiem, że włączając się do tej gry mam obowiązek 
płacenia danin. Na ten moment oczekuję, aby państwo nie przeszkadzało. 
Po pierwsze oczekuję informacji, że mogę bez konsekwencji nie płacić 
składek ZUS za siebie i pracowników, po drugie zwolnienia środków split 
payment, po trzecie bez odsetkowego odroczenia płatności podatków, 
które jako przedsiębiorca muszę uiszczać - głównie chodzi o podatek VAT 
i dochodowy na okres 1 roku po zakończeniu obostrzeń. Nie oczekuję 
pomocy, ale oczekuję nie wyciągania ode mnie pieniędzy w tym trudnym 
czasie. Trudno powiedzieć jak sytuacja się rozwinie. Myślę, że nikt ze stupro-
centową pewnością nie jest w stanie teraz tego określić. Na ten moment, 
jeśli chodzi o kwestie zdrowotne obawiam się, że nieporównywalnie więcej 
osób umiera co roku na choroby nowotworowe niż na COVID 19. Myślę, 
że znacznie więcej osób ucierpi z powodu braku dostępności do lekarza, 
niż na sam wirus. Sam niestety doświadczam to na własnej skórze, kiedy 
odwołano mi zaplanowane badania, nie pytając nawet w jaki jestem stanie.
Myślę, że po pandemii, o ile wcześniej nie będzie rewolucji i hiperinflacji, 
rynek zostanie oczyszczony z usługodawców niskiej jakości. Oczywiście 
sytuacja nawet dla profesjonalistów w wielu branżach będzie trudna 
i nie wszyscy się z tego podniosą. Niemniej jakość usług, nawet premium 
w moim mniemaniu, w bardzo dużym stopniu była tak niska, że ta bańka 
musiała pęknąć. Co jest regułą w świecie biznesu, iż co kilka, kilkanaście 
lat przychodzi kryzys. Zmieni się rynek pracy i to da szanse realizacji pro-
jektów, które nie mogły być realizowane z powodu braku pracowników, 
podwykonawców.   

TOMASZ

WÓJCIK
Właściciel Psia Edukacja
http://psiaedukacja.eu/
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Niestety, po konsultacjach 
z księgowością 

i prawnikiem, z powodu 
braku przejrzystości 

boję się korzystać 
z tarczy antykryzysowej 

i traktuję ją bardziej 
jako "betonowe koło 

ratunkowe".



Obsługujemy obiekty wielkopowierzchniowe osiągając

wydajność dezynfekcji
do 40 000 m2/h

https://wirstop.pl/


NADCHODZĄCE 
MIESIĄCE BĘDĄ 

BARDZO TRUDNE 
DLA CAŁEJ BRANŻY

P
andemia koronawirusa COVID-19 w zna-
czący sposób wpłynęła na cały rynek 
retail, ale nie tylko. Problem dotyczy dziś 
każdej firmy, z każdej branży, a nawet 
tych, które w chwili obecnej odnoto-

wują wzrost sprzedaży produktów, czy usług. Ci 
ostatni bowiem w perspektywie czasu i pewne-
go już kryzysu gospodarczego również mogą 
natrafić na liczne utrudnienia, np. w sektorze 
zatrudnienia pracowników.
Zagrożenie epidemią wprowadziło wiele kry-
tycznych ograniczeń w zakresie możliwości pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Jako duże 
przedsiębiorstwo, które oprócz sieci sklepów 
VIVE Profit prowadzi szereg innych procesów 
w ramach Grupy VIVE (m.in. recycling teksty-
liów, usługi TSL), znaleźliśmy się bardzo trudnej 
sytuacji. W  trosce o dobro naszych pracowników 
i kontrahentów oraz zgodnie z wytycznymi usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r. zawiesiliśmy całkowicie 
działalność operacyjną w zakresie handlu deta-
licznego, transportu i produkcji. Wszystkie 34 
sklepy VIVE Profit zostały zamknięte.
W kwestii strategii dalszego działania nieustan-
nie działamy i opracowujemy scenariusze, które 
w znacznym stopniu zwiększą szansę na po-
wrót do normalnego prowadzenia firmy. Bardzo 
ważne jest w tym przypadku zminimalizowanie 
szkód oraz przygotowanie się na okres „po pan-
demii”, który z pewnością wprowadzi – czasowo 
i na stałe – wiele zmian, w znaczący sposób wpły-
wających na funkcjonowanie firmy.
Przewidywanie tego jak będzie wyglądać branża 
jest obecnie utrudnione jak nigdy dotąd. Próba 

przedstawienia perspektywy miesiąca sprawia 
problemy, nie wspominając o okresie półrocznym 
lub rocznym. Nawet podczas kryzysu gospodar-
czego w 2008 roku sytuacja była bardziej kla-
rowna. Obecne utrudnienia będą miały większe 
konsekwencje dla przedsiębiorców.
Perspektywa dla branży jest w obecnej sytu-
acji ściśle związana z decyzjami rządu i wspar-
ciem państwa dla przedsiębiorców. Pandemia 
koronawirusa i wyjątkowa sytuacja w kraju to 
elementy, na które firmy praktycznie nie mają 
wpływu z perspektywy biznesowej. Niestety bez 
realnej pomocy rządzących bardzo duża część 
firm – mniejszych, średnich i największych – 
nie przetrwa i ogłosi upadłość. Będzie miało to 
nieodwracalne skutki dla całej gospodarki kraju. 
Można więc stwierdzić jedno – nadchodzące 
miesiące będą bardzo trudne dla całej branży. Bę-
dzie to okres wielu zmian, dyskusji oraz – miejmy 
nadzieję – powolnego powrotu do normalności. 
Zaproponowane przez rząd dotychczasowe roz-
wiązania (Tarcza antykryzysowa 1.0) nie dają 
dużym przedsiębiorstwom oczekiwanego wspar-
cia, dlatego jako Organizacja współpracujemy 
z Business Centre Club, Konfederacją Pracodaw-
ców Prywatnych Lewiatan, Klastrem Gospodarki 
Odpadowej i Recyklingu oraz Związkiem Polskich 
Pracodawców Handlu i Usług. Wraz z nimi i inny-
mi przedsiębiorcami walczymy o naszą wspólną 
przyszłość – o Tarczę Antykryzysową 2.0, która 
weźmie pod uwagę również duże firmy i ich 
potrzeby w tym bardzo trudnym okresie. Zmini-
malizowanie negatywnych skutków trwającego 
kryzysu to nasz wspólny interes.
W ramach wyżej wymienionych działań przed-
stawiliśmy rządzącym postulaty dotyczące tak 
ważnych segmentów jak ochrona miejsc pracy, 
zachowanie płynności finansowej, czy kwestie 
społeczne. Grupa VIVE przedstawiła szereg 
swoich postulatów, pośród których szczególną 

uwagę zwróciła na te związane z rozwiązania-
mi dla handlu detalicznego (m.in. partycypacja 
rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pra-
cowników za okres nieświadczenia pracy lub 
skrócenia czasu pracy z powodu zamknięcia 
centrów handlowych oraz w okresie wychodze-
nia z pandemii; zwolnienie ze składek na ZUS dla 
branży handlu detalicznego i usług przez okres 
zamknięcia centr handlowych; bezterminowe 
zawieszenie przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 
2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz w niektóre inne dni).
Świat w trwającym okresie zmienia się na na-
szych oczach. Zmiany te będą się nawarstwiać, 
a z pewnością trwałej modyfikacji ulegnie świa-
domość społeczeństwa. Zarówno z perspektywy 
socjalnej (zdrowie rodziny), jak również bizneso-
wej (kondycja firmy) przekonaliśmy się, że nic nie 
jest w stu procentach pewne i trwałe. Musimy 
żyć teraźniejszością, ale również być gotowy-
mi na przyszłość, która może przynieść kolejne 
wyzwania. Pandemia koronawirusa uświadamia 
nam to jak nigdy dotąd. 
O odrodzeniu gospodarki będziemy mogli mó-
wić jak odnotujemy wyraźny, stały spadek zacho-
rowań wśród społeczeństwa i rząd przedstawi 
jasne wytyczne w zakresie oferowanej pomocy. 
Na rządzących spoczywa ogromna odpowie-
dzialność, zarówno jeśli chodzi o zatrzymanie 
pandemii, jak również ratowania gospodarki.
Trudno jest wskazywać plusy obecnej kryzyso-
wej sytuacji w skali świata. Według mnie ludzie 
zaczną mocniej doceniać to, co posiadają i być 
może będą mniej wymagać od siebie i od in-
nych. Świadomość niepewnego jutra pozwoli 
im docenić chwilę obecną i choć w niewielkim 
stopniu zwolnić w codziennym, życiowym wy-
ścigu. Zwłaszcza ku karierze. Z pewnością będzie 
to miało mocny wpływ  na konsumpcjonizm 
i w konsekwencji również na rynek retail. 
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ŁUKASZ

KOWALCZYK
Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. B2C

VIVE Profit
https://www.vivetextilerecycling.pl
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SPRZEDAŻ 
ONLINE NIE 
ZREKOMPENSUJE 
STRAT, JAKIE 
PONOSIMY 
KAŻDEGO DNIA

A
ktualna sytuacja jest trudna dla nas 
wszystkich. Jako rodzinna firma 
odzieżowa istniejąca na rynku od 
1986 roku przeżywamy teraz ciężkie 
chwile, ponieważ z dnia na dzień na-

sze przychody ze sprzedaży w salonach Recman 
spadły do zera. Mimo tego rozumiemy powagę 
sytuacji, konieczność decyzji o zamknięciu salo-
nów w galeriach handlowych i nie poddajemy 
się. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, 
dzięki zaangażowaniu wielu pracowników jako 
pierwsi z naszego segmentu branży fashion 
uruchomiliśmy we własnej szwalni produkcję 
maseczek, aby wesprzeć walkę z koronawirusem. 
Jedynym kanałem dystrybucji pozostał sklep 
internetowy, dlatego wszystkie działania mar-
ketingowe wspierają ofertę online. Wprowadzi-
liśmy liczne udogodnienia dla klientów sklepu 

internetowego – m.in. wydłużony czas zwrotu 
do 90 dni, wiele atrakcyjnych promocji, błyska-
wiczną wysyłką, możliwość dostawy do 10 000 
bezdotykowych punktów odbioru czy bezpłatną 
dostawę od 199 zł. Przy zakupach powyżej tej 
kwoty klienci otrzymują od nas również ma-
seczkę w prezencie. Niestety, sprzedaż online 
nie zrekompensuje strat, jakie ponosimy każdego 
dnia, ponieważ generuje zaledwie kilka procent 
przychodów całej sieci.
Podejmujemy aktualnie szereg działań, które 
mają na celu ograniczenie kosztów oraz opra-
cowanie scenariuszy działań w zależności od dłu-
gości trwania kryzysu. Dołączyliśmy również do 
Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, 
aby wspólnie opracowywać postulaty wobec 
rządu i rozwiązania, które pozwolą przetrwać 
nam ten trudny okres.
Sytuacja jest dla nas wszystkich wielkim wyzwa-
niem, ale jesteśmy przekonani, że wyjdziemy 
z niej i będziemy jeszcze silniejsi.
Kryzys jest nieunikniony. Perspektywy są bar-
dzo pesymistyczne – tym bardziej, że nie znamy 
dokładnej daty, kiedy galerie handlowe zostaną 
otwarte i wszystko wróci do normy. Nie wiemy 
też, czy tego typu sytuacja nie powtórzy się na 
jesieni.
Już teraz jesteśmy zmuszeni do przeceniania 

nowej kolekcji w sklepie online, a jest to okres, 
w którym te produkty powinny sprzedawać się 
w cenach regularnych. Wśród naszej konkurencji 
niektóre z marek oferują rabaty nawet do -80%. 
Niestety pesymistyczne są również prognozy na 
okres, kiedy galerie zostaną otwarte. Wiele osób 
przez kryzys może stracić pracę, będziemy więcej 
oszczędzać i koncentrować się na zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb. Wydatki na odzież czy 
obuwie będą znacznie ograniczone. Co więcej po 
tak długiej kwarantannie ludzie będą ostrożnie 
podchodzili do miejsc, w których przebywać 
będzie więcej osób. Potrzeba będzie wielu mie-
sięcy, aby przychody firm odzieżowych wróciły 
do tych z przed kryzysu.
Oceniając pomoc w ramach tzw. tarczy anty-
kryzysowej mamy wrażenie, że rząd nie docenia 
jeszcze skali zagrożenia dla gospodarki i pol-
skich przedsiębiorstw. Odroczenie płatności 
do ZUS i kumulowanie ich na kolejne miesiące 
nie jest rozwiązaniem. Uważamy, że umorzenie 
tych składek przez najbliższe miesiące powin-
no zostać znacznie rozszerzone, aby większość 
przedsiębiorców mogła z tego skorzystać. Me-
chanizmy pomocowe są ograniczone głównie 
dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. 
Wsparcie dla średnich firm jest niewystarczające. 
Wiele firm, podobnie jak nasza, nie ma aktualnie 
prawie żadnych przychodów, a znaczna część 
stałych kosztów jest niezmienna. Znajdujemy 
się pod ścianą i oczekujemy nowych rozwiązań, 
które pomogą nam przetrwać ten trudny okres. 
Wśród tych, jakie były sugerowane, zabrakło m.in. 
zniesienia zakazu handlu w niedziele.
Zastanawiając się jak będzie wyglądał świat po 
pandemii zacznijmy od plusów, których jest 
niewątpliwie znacznie mniej i ciężko jest o nich 
myśleć w obliczu kryzysu, który nas czeka. Spo-
łeczeństwo się solidaryzuje i wzajemnie wspiera. 
Wiele młodych ludzi zaangażowało się w pomoc 
starszym, robiąc zakupy czy wyprowadzając psa. 
Przedsiębiorstwa dostosowują produkcję, aby 
wesprzeć polską służbę zdrowia, czego przy-
kładem są takie inicjatywy jak w naszej firmie, 
gdzie dzięki zaangażowaniu pracowników pro-
dukujemy maseczki. Cieszy nas fakt, że w tak 
trudnej sytuacji firmy potrafią zjednoczyć się we 
wspólnym celu, a w wielu przypadkach wykazują 
się wzajemną wyrozumiałością, które jest teraz 
szczególnie ważna. Takie działania pokazują, 
że w dobie kryzysu jesteśmy razem i myślimy 
o wspólnej przyszłości. Z perspektywy pracodaw-
ców plusem może okazać się zmiana podejścia 
do pracy. Wysokie bezrobocie spowoduje, że ry-
nek pracownika zmieni się w rynek pracodawcy.
Powrót do tego, jak wyglądał świat przed 
pandemią, będzie trwał bardzo długo. Zanim 
gospodarka podniesie się z kolan minie wiele 
miesięcy – tym bardziej, że na razie nie wiemy, 
kiedy zakończy się stan pandemii. Część z firm 
nie przetrwa tego kryzysu. 

WOJCIECH

TULWIN
Dyrektor ds. Marketingu i PR

Recman
 https://www.recman.pl
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REALISTYCZNIE 
ZAKŁADAMY, ŻE 
TEN ROK JEST 
JUŻ SPISANY NA 
STRATY

P
arafrazując znane powiedzenie – wszy-
scy jedziemy na tym samym wózku. 
Agencja reklamowa obsługująca centra 
handlowe mimo tego, że nie jest objęta 
urzędowym nakazem zakazu sprzedaży, 

to w równym stopniu odczuwa skutki wprowa-
dzenia ograniczeń w funkcjonowaniu galerii. 
Większość realizowanych przez nas aktywności 
w kilkunastu galeriach na terenie kraju została 
w marcu wstrzymana lub odwołana skutkując 
koniecznością gruntownej reorganizacji pra-
cy całego zespołu. Podobnie jak zarządzający 

WITOLD

BACIA
Szef Działu Strategii i Dyrektor Zarządzający

Agencja Reklamowa RedComm 
https://redcomm.pl/
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obiektami zostaliśmy postawieni przed faktem 
dokonanym. Wspólnie z klientami wypracowa-
liśmy więc nowe zasady współpracy w okresie 
pandemii, określiliśmy projekty, które zostają 
wstrzymane, sposób i terminy rozliczeń, a tak-
że zaplanowaliśmy przerwy lub ograniczenia 
w świadczeniu usług. 
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja postawiła 
też przed nami nowe wyzwania. Pojawiające się 
z dnia na dzień administracyjne ograniczenia 
to fala pytań, z którymi musieliśmy się zmie-
rzyć będąc na pierwszej linii frontu, czyli admi-
nistrując profilami społecznościowymi galerii. 
To tam w pierwszej kolejności klienci szukali 
informacji na temat listy otwartych punktów, 
godzin otwarcia itp. Już 2 godziny po ogłosze-
niu częściowego zamknięcia galerii wszystkie 
zarządzane przez nas profile zawierały aktualne 
informacje przedstawione w czytelnej, graficznej 
formie. Nasze zespoły zadaniowe działając ręka 
w rękę z zarządcami obiektów podczas kluczowej 
pierwszej nocy obowiązywania nowego roz-
porządzenia mogły opublikować aktualne listy 
otwartych sklepów dając klientom odpowiedź 
na najczęściej padające pytanie – jakie zakupy 
mogę u Państwa zrobić?
Co okazało się bardzo istotne – szybko przeor-
ganizowaliśmy pracę agencji skupiając się na 
social mediach i komunikacji on-line, która stała 
się główną platformą kontaktu galerii z klientami. 
Zaoferowaliśmy naszym klientom niestandardo-
we rozwiązania, które pozwalają marce centrum 

handlowego wchodzić w aktywną interakcję, 
nawet w czasie, kiedy na bezpośrednie spotkanie 
z odbiorcami nie mamy szans. 
Przenieśliśmy do internetu wydarzenia, które 
zazwyczaj miały miejsce na terenie galerii. Cie-
szące się nieustającą popularnością cykliczne 
wydarzenia - teatrzyki czy warsztaty dla dzieci 
zamieniliśmy na ich on-line’we wersje. Nagra-
liśmy już ponad dziesięć odcinków dedykowa-
nych do galerii przedstawień, kilkanaście odcin-
ków warsztatów kreatywnych i edukacyjnych. 
Wszystkie te materiały systematycznie trafiają 
na profile społecznościowe i gromadzą coraz 
większą publiczność pozwalając na budowanie 
brand experience nawet w tak niecodziennych 
okolicznościach. 
Rozważania o branżowej perspektywie czekają-
cych nas miesięcy oprę na analogii nawiązującej 
do komputera. Nasze środowisko biznesowe 
- czyli system, w którym działamy jest właśnie 
w trakcie tzw. twardego resetu. Trwające procesy 
zostały przerwane, uruchamiana jest sekwencja 
startowa. W pierwszej fazie kluczowe jest spraw-
dzenie niezbędnych z punktu widzenia działania 
całego komputera elementów. To w zasadzie 
ma miejsce już teraz. Galerie weryfikują procesy 
i funkcjonują na poziomie minimum, okoliczności 
nie pozwalają na normalne działanie, wszystkie 
pozostałe elementy są w gotowości. Opanowa-
nie pandemii i poluzowanie ograniczeń będzie 
impulsem do rozpoczęcia dalszych procedur, 
czyli uruchamiania kolejnych aplikacji. 

Podobnie jak system komputerowy na począt-
ku uruchamia procesy niezbędne do własnego 
działania, tak i centrum handlowe na początku 
skupi się na zabezpieczeniu podstawowego funk-
cjonowania, a dopiero w drugim etapie zacznie 
korzystać z aplikacji zewnętrznych. Dla nas – 
agencji, która jest jedną z tych alegorycznych 
aplikacji w systemie, będzie to powolny okres 
rozruchu. Realistycznie zakładamy, że ten rok 
jest już spisany na straty. Przewidujemy bardzo 
duże redukcje budżetów u klientów, znaczą-
ce ograniczenia aktywności marketingowych 
w obiektach. Dla branży reklamowej związanej 
z retailem to - szczególnie dla wielu mniejszych 
podmiotów - niepokojąca perspektywa walki 
o przetrwanie. 
Niemniej myśląc racjonalnie – trudno być dziś 
wróżką. Przyszłość nie jest znana. Nikt odpo-
wiedzialny nie zadeklaruje z przekonaniem, jak 
będzie wyglądał świat i relacje międzyludzkie 
po koronawirusie. Ba, nie wiemy nawet, kiedy 
ta pandemia się zakończy. Jedyne, co możemy 
zrobić, to snuć pewne scenariusze. Np. w oparciu 
o konkretne zmiany postaw konsumentów wy-
muszone sytuacją. Możemy pokusić się o wnioski, 
czy i w jakim stopniu zmiany te będą trwałe. 
Niemniej trudno wyrokować czy będą to zmiany 
korzystne czy nie. Zmiany to immanentna część 
życia od początku ludzkości. Ta zmiana różni się 
jednak od tych wcześniejszych na przestrzeni 
ostatnich 50 lat jednym: amplitudą gwałtow-
ności. 
Dziś ciekawym tematem do analizy jest np. praca 
zdalna. Jak się okazuje, ten mechanizm zadziałał 
i to dość skutecznie. Wniosek? Optymistyczny: 
część firm prawdopodobnie w przyszłości za-
chowa ten styl pracy, racjonalizując koszty i dając 
ludziom wybór stylu pracy w „globalnej wiosce”. 
Godna uwagi jest też inna gwałtowna zmiana: 
zakupy online. Przecież to nie jest tak, że wcze-
śniej nie kupowaliśmy w Internecie czy przez 
aplikacje. Jednak jak dotąd kupowaliśmy ogra-
niczony i specyficzny asortyment: multimedia, 
sprzęt, odzież etc. Dziś przymus kupowania onli-
ne sprawił, że z dnia nadzień nabraliśmy nawyku 
zaopatrywania się online również w artykuły 
spożywcze, w tym w jedzenie z restauracji. Przy 
czym – co istotne – większe zmiany zachodzą 
„tu i teraz” po stronie nie firm, które dotąd pra-
cowały głównie w trybie offline. By przetrwać 
muszą błyskawicznie dostosować się do tego 
wyzwania, wdrożyć odpowiednie mechanizmy, 
technologie i zmienić strategie rozwoju. Ale przy 
okazji, w obliczu kryzysu nowy wymiar zyskała 
solidarność wobec raczej pełzającego wcześniej 
zjawiska: „buy local”. Ludzie dziś solidaryzują się 
i apelują w sieciach społecznościowych o zakupy 
w lokalnych firmach, lokalnych produktów i ma-
rek. Tę tendencję wzrostu popularności „lokalsów” 
również sytuuję wśród tych interesujących sy-
gnałów na przyszłość. 

Rozważania o branżowej 
perspektywie czekających 

nas miesięcy oprę na analogii 
nawiązującej do komputera. 
Nasze środowisko biznesowe 

- czyli system, w którym 
działamy jest właśnie w trakcie 
tzw. twardego resetu. Trwające 

procesy zostały przerwane, 
uruchamiana jest sekwencja 

startowa.



PAŃSTWO 
POWINNO STARAĆ 

SIĘ POMÓC BRANŻY 
KOMPLEKSOWO

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2  z ogrom-
nym impetem uderza w światową gospodarkę, 
w tym branżę retail, która mierzy się z kryzysem 
bez precedensu. Wiele tysięcy najemców i wy-
najmujących, a także setki tysięcy firm i pracow-
ników powiązanych z branżą handlową, zmaga 
się obecnie z największym wyzwaniem w historii. 
Dla najemców ogromnym problemem są wyso-
kie koszty pracy, zapasy niesprzedanych towarów, 
a także potrzeba kapitału obrotowego na zakup 
nowych kolekcji. Z kolei dla wynajmujących gi-
gantycznym obciążeniem jest brak czynszów 
i opłat eksploatacyjnych, przy jednoczesnej 
konieczności zapewnienia funkcjonowania 
obiektów handlowych, a tym samym pokrycia 
kosztów ochrony, sprzątania, dostawy mediów, 
ubezpieczenia, utrzymania technicznego bu-
dynków, opłacenie danin publiczno-prawnych 
oraz pokrycia rat kredytowych. Obawiam się, że 
brak odpowiedniego wsparcia ze strony rządu, 
a także deficyt dialogu i wypracowania komplek-

sowych rozwiązań pomiędzy uczestnikami rynku, 
doprowadzi wiele tysięcy przedsiębiorstw do 
upadku, a tym samym setki tysięcy ludzi pozbawi 
miejsc pracy.
Obecne programy proponowane przez rząd nie 
są wystarczające. Państwo powinno starać się 
pomóc branży kompleksowo - wspierając za-
równo najemców, jak i wynajmujących, zamiast 
obciążać jedną z grup pełnymi kosztami kryzysu. 
Obarczając finansowo jedynie wynajmujących, 
zmusza ich do szukania redukcji kosztów po stro-
nie dostawców, co powoduje efekt domina i bę-
dzie prowadzić do zwolnień i bankructw małych 
lokalnych przedsiębiorstw świadczących usługi 
dla obiektów handlowych. Symetryczna pomoc 
ze strony rządu dla wynajmujących, umożliwiłaby 
w następstwie udzielenie wsparcia przez obiekty 
handlowe dla najemców np. poprzez udzielenie 
rabatów w czynszach po wznowieniu handlu. 
Ze strony rządu potrzebne są programy:
1. Wspierające utrzymanie miejsc pracy - m.in. 
umorzenie składek ZUS oraz przedłużenie do 
końca 2020 r. programu wsparcia wynagrodzeń 
pracowników - dla najemców i wynajmujących, 
bez względu na wielkość firmy.
2. Stymulujące popyt – m.in. przywrócenie nie-
dziel handlowych, co daje możliwość stworzenia 
dodatkowych miejsc pracy w obliczu przewidy-
wanego wzrostu bezrobocia.
3. Obniżające koszty funkcjonowania – m.in. 
umorzenie podatku od nieruchomości i opłat 
za wieczyste użytkowanie do końca 2020 r., re-
zygnacja z podatku galeryjnego i podatku od 
sprzedaży detalicznej oraz wprowadzenie na 
okres do końca 2020 r. kasowej metody rozli-
czania VAT i CIT.
4. Zwiększające płynność – zapewnienie możli-
wości karencji w spłacie rat kapitałowych i od-

setkowych przynajmniej do końca 2020 r., a także 
zapewnienie możliwości pozyskania przez na-
jemców i wynajmujących środków koniecznych 
na finansowanie bieżącej działalności w okresie 
epidemii (np. poprzez niskooprocentowane po-
życzki, gwarancje lub inne instrumenty w ramach 
PFR, BGK, czy innych instytucji państwowych).
Natomiast regulacje dotyczące samych umów 
najmu i wszelkie ustalenia na linii najemca – 
wynajmujący powinny pozostać w gestii tychże 
podmiotów. Naszym zdaniem, jedynym moż-
liwym rozwiązaniem powstałego kryzysu jest 
dialog i indywidualne porozumienia na linii 
najemca – wynajmujący, które będą wynikową 
analizy sytuacji biznesowej najemcy 
i wynajmującego, warunków zawartych w umo-
wie najmu, pomocy oferowanej ze strony rządu, 
zachowania instytucji finansujących (banków) 
wobec zobowiązań posiadanych zarówno przez 
wynajmujących jak i najemców, oraz przede 
wszystkim stopnia dotknięcia danego najemcy 
przez kryzys. 
Pandemia z pewnością zmieni oblicze handlu, 
odbije się na pewnych zachowaniach  konsu-
mentów i przyniesie nowe trendy na rynku. Już 
teraz zaczynamy dostrzegać pierwsze oznaki 
oczekiwania wobec skrócenia łańcucha dostaw, 
tzn. produkcji lokalnej, bliżej miejsca sprzedaży. 
Zakupy są dokonywane bardziej świadomie, 
zwiększyło się także znaczenie e-commerce. Na 
pewno wzrosną również oczekiwania klientów 
dotyczące bezpieczeństwa i komfortu przebywa-
nia w obiektach handlowych - to duże wyzwanie 
dla wynajmujących i najemców. Jednak aby móc 
myśleć o przyszłości, niezbędne jest skupienie się 
na teraźniejszości i wypracowanie komplekso-
wych rozwiązań dla całej szeroko pojętej branży 
handlowej. 

STANISŁAW

KOSOŃ
Prezes Zarządu

Grupa Kapitałowa CD Locum
(Galeria Trzy Korony w Nowym  Sączu, Galeria 

Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu, Galeria Dębicka 
w Dębicy oraz Galeria Rondo w Bochni)
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obsługiwać jedno przejście ale jest również 
możliwa rozbudowa i kontrola wielu przejść 
jednocześnie. 

Wykrywanie maseczek – kontrola klientów 
i personelu
Kontrola osób w zakresie noszenia ma-
seczek ochronnych wydaje się niezwykle 
ważnym elementem zachowania poczucia 
bezpieczeństwa klientów i personelu. Wyko-
rzystanie ochroniarzy lub oddelegowanych 
pracowników jest uciążliwe i nieefektywne, 
szczególnie w miejscach gdzie nadzór jest 
utrudniony np. ciągi komunikacyjne, kory-
tarze między regałami, hale sprzedaży itp. 
Z pomocą przychodzą systemy monitorin-
gu wizyjnego, które oprócz standardowych 
funkcji nadzoru mogą wykrywać brak ma-
seczek. Do tego celu wykorzystuje się punk-
ty kamerowe wyposażone w zawansowane 
algorytmy AI (sztucznej inteligencji). Po 
odpowiedniej konfiguracji kamera współ-
pracując z dedykowanym oprogramowaniem 
jest w stanie „wyłapywać” z tłumu osoby bez 
zakrycia twarzy i przekazywać stosowny 
komunikat do pracownika ochrony. 

Więcej o systemach nadzoru wizyjnego oraz systemach 

termowizyjnych znajdziecie Państwo na stronie www.ivolta.

com.pl lub zadając pytanie na adres: cctv@volta.com.pl

BEZKONTAKTOWY POMIAR TEMPERATURY CIAŁA 
Z POMOCĄ KAMER TERMOWIZYJNYCH
Jak wyłapać osobę z gorączką, policzyć 
klientów i sprawdzić kto nie ma maseczki?

Fo
t. 
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Advertorial

Razem z ogólnoświatową epidemią koronawirusa tradycyjne podejście 
do kontroli ruchu osobowego w obiektach handlowych straciło sens 
i efektywność. Fizyczna obecność służ porządkowych, personel nadzorujący 
czy tradycyjne barierki i wygrodzenia nie wystarczają. W obecnej chwili 
priorytetem stało się sprawne wyłapanie z tłumu osób które potencjalnie 
mogą być nosicielami groźnego wirusa. Jedynym szybkim i pewnym 
kryterium jest pomiar ich temperatury ciała. Ale jak to zrobić nie tworząc 
zatorów i nie angażując środków w budowę nowych stanowisk i zatrudniając 
kolejnych pracowników

W sukurs przychodzą nam metody 
oparte na technologii termowi-
zyjnej. Współcześnie produko-

wane kamery termowizyjne współpracujące 
z dedykowanym oprogramowaniem zapew-
niają szybki i precyzyjny pomiar tempera-
tury poruszających się osób z dokładnością 
do dziesiątych części stopnia Celsjusza 
i w czasie poniżej jednej sekundy.Główny-
mi zaletami rozwiązań opartych na systemie 
termowizji jest całkowicie bezkontaktowy 
pomiar, niezwykle bezpieczny dla osoby ob-
serwowanej i operatora oraz szybkość dzia-
łania. A warto nadmienić, że istnieją również 
systemy potrafiące wykonywać pomiar nawet 
kilkunastu osób jednocześnie. Wykorzystu-
jąc je nie musimy przebudowywać wejść do 
budynków, ograniczać prędkości przepły-
wu osób oraz angażować służb do kontroli 
i nadzoru. 

Liczenie klientów – kontrola przepływu osób 
w sklepie
Od kilku tygodni, każdy zarządca sklepu, 
musi kontrolować ilość osób przebywających 
w jego obiekcie. Nadzór z pomocą perso-
nelu jest nieefektywny oraz niebezpieczny 
dla pracowników. Zdecydowanie sprawniej 
można tą funkcję zrealizować z pomocą zau-
tomatyzowanych systemów. monitoringu 
wizyjnego. Współczesne kamery monito-
ringu posiadają zaimplementowane funkcje 
analizy obrazu umożliwiające liczenie prze-
chodzących osób. Dzięki temu rozwiązaniu 
jesteśmy w stanie precyzyjnie kontrolować 
ilość osób aktualnie znajdujących się w skle-
pie.System można wykorzystać również do 
kontroli zagęszczenia osób w kolejce, tak aby 
klienci byli informowane o konieczności 
utrzymywania niezbędnego, określonego 
przez przepisy odstępu 2m. System może 
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RZĄDOWA 
POMOC
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
W KRYZYSIE

Przyspieszenie działań legislacyjnych 
na skutek COVID-19
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RZĄDOWA 
POMOC

W obliczu panującej pandemii COVID-19 oraz dotkliwych skutków, jakie się z nią wiążą dla 
przedsiębiorców, w dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu skierowano rządowy projekt ustawy 
o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców 
(dalej jako „ustawa”). W ustawie przewidziano określone narzędzia wsparcia dla podmiotów 
wymagających podjęcia względem nich niezwłocznych działań naprawczych. Podmiotami 
udzielającymi pomocy są: Ministerstwo Rozwoju („MR”) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
(„ARP”). Wsparcie jest dedykowane głównie małym i średnim przedsiębiorcom znajdującym 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Co do zasady są to podmioty, które spełniają przesłankę 
przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo 
restrukturyzacyjne lub przedsiębiorcy niewypłacalnego w rozumieniu art. 11 ustawy – Prawo 
upadłościowe. W zależności od skali problemu oraz fazy działań naprawczych – wsparcie może 
być udzielone w następujących formach: (1) pomoc na ratowanie, (2) tymczasowe wsparcie 
restrukturyzacyjne, (3W) pomoc na restrukturyzację.
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Szybkie uchwalenie ww. usta-
wy jest konieczne, ponieważ 
w przeciwnym wypadku pod-
mioty objęte postępowaniami 
restrukturyzacyjnym po pro-
stu upadną. Zgodnie bowiem 
z art. 2 ust. 3. tzw. Tarczy 

Antykryzysowej 2.0, którą Sejm uchwalił 
16 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy objęci 
postępowaniem restrukturyzacyjnym są po-
zbawieni możliwości ubiegania się o wspar-
cie przewidziane w Tarczy 2.0  (pożyczki, 
gwarancje, poręczenia itp.).

Pomoc na ratowanie
Pomoc na ratowanie służy udzieleniu pil-
nego wparcia, w celu utrzymania bieżącej 
płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzie-
lenie rzeczonej pomocy ma dać podmio-
towi gospodarczemu niezbędny czas do 
opracowania planu restrukturyzacyjnego 
umożliwiającego przezwyciężenie trudnej 
sytuacji finansowej. Względnie – w przy-
padku niekorzystnych prognoz finansowych 
dla dalszej kontynuacji przedsiębiorstwa 
– dodatkowy zastrzyk gotówki pozwoli 
na przygotowanie likwidacji działalności 

gospodarczej. Innymi słowy, pomoc na ra-
towanie ma stanowić doraźne wsparcie dla 
przedsiębiorcy w kryzysie umożliwiające 
opracowanie wdrożenia dalszych działań. 
Przedmiotowe wsparcie jest udzielane wy-
łącznie w formie pożyczki, na okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy. Przedsiębiorca jest 
zobowiązany do uzasadnienia wysokości 
wnioskowanej pomocy w świetle prowa-
dzonej podstawowej działalności operacyj-
nej. Pomoc na ratowanie nie może zostać 
bowiem przeznaczona na intensyfikowanie 
działalności, czy też rozpoczęcia nowej. 
Szczegółowy wzór pozwalający wyliczyć 
wysokość maksymalnej pożyczki zawarto 
w art. 15 ust. 2 ustawy. 
Warunkiem udzielenia pożyczki jest ustano-
wienie na rzecz podmiotu jej udzielającego 
stosownego zabezpieczenia. Ustawodawca 
przewidział w ustawie otwarty katalog za-
bezpieczeń, obejmujący: hipotekę, zastaw 
cywilny lub rejestrowy, cesję wierzytelno-
ści, oświadczenie o poddaniu się egzekucji 
w myśl art. 777 § 1 pkt 4-6 k.p.c., weksel 
własny in blanco. Przy tzw. zabezpiecze-
niach rzeczowych, przedsiębiorca musi 
posiadać majątek trwały, z kolei pozostałe 

dwa stanowią „furtkę” dla tych, którzy go 
nie mają. Brak terminowego zwrotu po-
życzki oznacza wszczęcie egzekucji przez 
Skarb Państwa, w tym możliwość skorzy-
stania z ww. zabezpieczeń, chyba że złożono 
wniosek o którąś z dwóch dalej idących form 
wsparcia.

Tymczasowe wsparcie 
restrukturyzacyjne
Ta forma wsparcia jest dedykowana wyłącz-
nie mikro-, małemu i średniemu przedsię-
biorcy, którzy potrzebują wsparcia przed 
rozpoczęciem działań stricte restruktury-
zacyjnych, natomiast sam proces będą już 
w stanie przeprowadzić samodzielnie. 
Procedura uzyskania omawianej pomocy jest 
uwarunkowana wdrożeniem przez przedsię-
biorcę uproszczonego planu restrukturyzacji. 
Celem planu jest przedstawienie działań 
naprawczych, jakie przedsiębiorca zamie-
rza podjąć po udzieleniu tymczasowego 
wsparcia restrukturyzacyjnego. Dokument 
musi zostać zatwierdzony przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki lub ARP.
Do formy oraz sposobu wyliczenia wyso-
kości proponowanej pomocy stosuje się 
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analogiczne zasady, jak przy pomocy na 
ratowanie. Zatem wsparcie udzielane jest 
wyłącznie w formie pożyczki, która musi 
zostać zabezpieczona przez wnioskodaw-
cę w sposób gwarantujący podmiotowi jej 
udzielającemu zwrot pożyczonych środków. 
Istotną różnicę stanowi jednak okres, na jaki 
jest udzielana pożyczka. Maksymalny okres 
wsparcia wynosi 18 miesięcy. Istnieje jednak 
możliwość przedłużenia terminu zwrotu do 
dnia udzielenia jeszcze dalej idącego środka 
pomocowego.

Pomoc na restrukturyzację
Ostatnia przewidziana ustawą forma po-
mocy stanowi z pewnością najbardziej roz-
budowany instrument wsparcia ingerujący 
znacząco w strukturę przedsiębiorstwa. Po-
moc na restrukturyzację jest przeznaczona 
dla przedsiębiorców, którzy – w przeciwień-
stwie do podmiotów korzystających z tym-
czasowego wsparcia restrukturyzacyjnego 
– nie byliby w stanie samodzielnie przepro-
wadzić procesu restrukturyzacyjnego. 
Przedsiębiorca jest zobligowany do przed-
stawienia we wniosku o udzielenie pomocy 
alternatywnego scenariusza (stanowiącego 
element planu restrukturyzacyjnego), który 
będzie musiał zostać wdrożony w przypad-
ku braku udzielenia mu rzeczonej pomocy. 
Scenariusz ten może zakładać sprzedaż 
przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej 
części lub poszczególnych aktywów w ra-
mach postępowania likwidacyjnego lub po-
stępowania upadłościowego. Prawodawca 
wychodzi z założenia, że dla gospodarki 
lepsze jest udzielenie pomocy przedsiębiorcy 
ze środków publicznych, niż jego upadłość 
czy likwidacja. Dlatego też pomoc na re-
strukturyzację musi realizować cel w postaci 
zapobieżenia trudnościom społecznym lub 
przezwyciężenia niedoskonałości rynku, 
w sytuacji gdy bez tej pomocy nie będzie 
możliwe przywrócenie przedsiębiorcy dłu-
gookresowej zdolności do konkurowania 
na rynku. 
Warunkiem udzielenia pomocy na re-
strukturyzację jest realne wniesienie przez 
przedsiębiorcę wkładu własnego służące-
go finansowaniu kosztów restrukturyzacji. 
Wkład własny może mieć postać środków 
własnych pochodzących od właścicie-
li przedsiębiorstwa lub jego wierzycieli. 
Wkładem mogą być również inne środki 
pozyskane na warunkach rynkowych. Wkład 
własny nie może jednak pochodzić z udzie-
lonego wcześniej wsparcia (w przypadkach 
gdy przedsiębiorca korzystał już z pomocy 
na ratowanie lub tymczasowego wsparcia 
restrukturyzacyjnego). Z wyłączeniem wy-
padków przewidzianych w ustawie, wkład 

własny musi wynieść co najmniej 50% w ca-
łości kosztów restrukturyzacji.
Kolejnym warunkiem udzielenia pomocy 
na restrukturyzację jest zastosowanie przez 
przedsiębiorcę środków wyrównujących za-
kłócenia konkurencji na rynku. Do środków 
tych zaliczyć można sprzedaż określonych 
aktywów, zmniejszenie udziału przedsiębior-
cy na rynku, czy też ułatwienie wejścia na 
rynek innym przedsiębiorcom. Celem tych 
środków jest zminimalizowanie ewentual-
nych zakłóceń na rynku spowodowanych 
udzieleniem przedsiębiorcy dodatkowej 
pomocy ze środków budżetu państwa.
Pomoc na restrukturyzację obejmuje szerszy 
wachlarz instrumentów udzielanej pomocy. 
Poza pożyczką, możliwe jest jej udzielenie 
m.in. w formie objęcia akcji lub udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym, 
objęcia obligacji, konwersji pożyczki, udzie-
lonej jako pomoc na ratowanie lub jako 
tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, 
na udziały lub akcje przedsiębiorcy.
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest opraco-
wanie i wdrożenie planu restrukturyzacyj-
nego. Co istotne, plan nie może opierać się 
wyłącznie na restrukturyzacji zobowiązań, 
ani co do zasady przewidywać naprawy 
przedsiębiorstwa poprzez realizację no-
wych inwestycji, ale również musi polegać 
na reorganizacji samego przedsiębiorstwa. 
W tym względzie konstrukcja rzeczone-
go planu przypomina plan restrukturyzacji 
dłużnika w postępowaniu sanacyjnym. Tam 
bowiem realizacja przynajmniej części planu 
dopiero umożliwia zwołanie zgromadzenia 
wierzycieli w celu głosowania nad ukła-
dem – a więc spełnienie celu postępowania 
restrukturyzacyjnego.

Podsumowanie
Mając na uwadze obecnie panującą sytu-
ację związaną z COVID-19, projektowane 
zmiany należy oceniać pozytywnie. Ich sku-
teczność będzie jednak uzależniona w dużej 
mierze od puli środków w budżecie państwa 
na dofinansowanie przedsiębiorców oraz od 
sprawności rozpatrywania wniosków przez 
urzędników ministerstwa lub ARP. Każdy 
bowiem dzień bez otrzymanego wspar-
cia może prowadzić do nieodwracalnych 
zmian w zakresie płynności przedsiębior-
stwa. Podkreślenia wymaga okoliczność, że 
o pierwszeństwie udzielanej pomocy będzie 
decydowała kolejność prawidłowo złożo-
nych wniosków. Tutaj więc na przedsiębior-
cach będzie spoczywał obowiązek rzetelnego 
przygotowania wszystkich wymaganych 
ustawowo dokumentów, by nie narazić się 
na przedłużanie procedury, koniecznością 
uzupełnienia wniosków. 

Bartosz Sierakowski

BIOO AUTORZE:

Bartosz Sierakowski specjalizuje się 
w prawie upadłościowym i restruk-
turyzacyjnym oraz postępowan-
iu cywilnym. Ma doświadczenie 
w reprezentacji klientów w proc-
esach cywilnych i gospodarczych 
oraz w postępowaniach admin-
istracyjnych i sądowoadminis-
tracyjnych. Brał udział w licznych 
transakcjach dotyczących nabycia 
i zagospodarowania nieruchomości. 
W Kancelarii Zimmerman i Wspól-
nicy sp.k. kieruje pracami zespołu 
ds. postępowań sądowych i ad-
ministracyjnych oraz postępowań 
egzekucyjnych. Bartosz Sierakowski 
z sukcesem reprezentował klientów 
przed Trybunałem Sprawiedliwoś-
ci Unii Europejskiej, Sądem Na-
jwyższym, Naczelnym Sądem Ad-
ministracyjnym oraz Trybunałem 
Konstytucyjnym. Prowadzi szkolenia 
dla przedsiębiorców i instytucji fi-
nansowych z zakresu postępowania 
upadłościowego, restrukturyzacyjne-
go i egzekucyjnego. Wykłada prawo 
restrukturyzacyjne i upadłościowe na 
studiach podyplomowych na Uc-
zelni Łazarskiego w Warszawie. Jest 
także autorem licznych artykułów 
z zakresu prawa upadłościowe-
go i restrukturyzacyjnego oraz 
prawnych aspektów reprywatyzacji. 
Ukończył prawo na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W latach 2007-2010 współpracow-
ał z kancelarią Dr Krystian Ziemski 
& Partners oraz Kancelarią Radcy 
Prawnego Tomasza Wierzowieck-
iego. W okresie 2010-2011 pracow-
ał w Kancelarii Sołtysiński Kawecki 
& Szlęzak na stanowisku prawnika 
w Dziale Nieruchomości i Inwestycji 
Budowlanych. Z Kancelarią Zimmer-
man i Wspólnicy związany od 2011 
roku. Jest członkiem Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Warszawie oraz 
Krajowej Izby Doradców Restruktu-
ryzacyjnych. Włada biegle językiem 
angielskim. 

Radca Prawny i Wspólnik
Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

https://www.zimmerman.com.pl/
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Jeszcze pod koniec lutego wizja ogólnoświatowego kryzysu 
gospodarczego spowodowanego epidemią koronawirusa 

wydawała nam się wszystkim surrealistyczna i mało 
prawdopodobna. Media przedstawiały obrazy z dalekich 

Chin, które owszem, budziły niepokój, jednak dopiero 
dynamiczny rozwój sytuacji we Włoszech spowodował 

poruszenie. Państwo polskie w obawie o zdrowie obywateli 
zdecydowało się na wprowadzenie restrykcji bardzo 
wcześnie, brzemię tej decyzji odczuło wiele branż – 

zupełnie nieprzygotowanych na nową rzeczywistość
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Rynek gastronomiczny, które-
go wartość została oszaco-
wana przez GUS na 33 mld 
złotych, jest jednym z tych 
najmocniej odczuwających 

skutki pandemii. Mówimy tu o 70 000 
placówek gastronomicznych oraz całym 
kanale dostaw obejmujących producentów, 
dystrybutorów oraz importerów zarówno 
sprzętu, jak i produktów spożywczych. Wraz 
z wprowadzeniem ograniczeń działalności 

gastronomicznej, już w pierwszym tygo-
dniu obroty w restauracjach spadły średnio 
o 70%. Trzeba zaznaczyć, że ta wartość sta-
le rośnie wraz z całkowitym zawieszaniem 
działalności jednostek dla których dostawa 
na wynos nie przynosiła przychodów, które 
mogłyby chociaż w minimalnym stopniu po-
kryć koszty prowadzenia działalności. Zakaz 
poruszania się po mieście mocno ograniczył 
ilość zamówień na wynos, nawet w lokalach, 
które przed restrykcjami oferowały dostawę. 
Miejsca, które nie miały do tej pory oferty na 
dowóz są w jeszcze cięższej sytuacji. Dotarcie 
do klienta wymaga nie tylko czasu, ale i in-
westycji, na którą restauracje w tym momen-
cie po prostu nie stać. Branża nie poddaje 
się i na różne sposoby próbuje przetrwać ten 
ciężki okres. W ostatnim czasie pośrednicy »

Fot. Envato
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tacy jak pyszne.pl czy ubereats odnotowu-
ją zwiększone zainteresowanie ich ofertą, 
jednak niesie to za sobą dodatkowe opłaty 
prowizyjne. Z tego powodu wiele lokali zde-
cydowało się na uruchomienie własnej floty, 
często obsługiwanej przez właścicieli lokali 
z zamiarem obniżenia kosztów do minimum.

Ograniczone zaufanie klientów
Gdy przebrniemy przez kwestie logistyczne, 
przedsiębiorca zmieni ofertę, dostosuje się 
do obecnej sytuacji i dzięki determinacji 
uda mu się przygotować wartościowy pro-
dukt to pozostaje jeszcze kwestia znalezie-
nia odbiorcy. Tu zaczynają się schody, kręte 
i strome. Szum informacyjny spowodował 
swojego rodzaju panikę i bardzo dużo osób 
zaczęło gromadzić zapasy żywności. Do-
dając do tego miliony osób przebywających 
obecnie w domach ze zwiększoną ilością 
wolnego czasu oraz poczucie zbliżającego 
się załamania gospodarczego, skutkującego 
ograniczaniem wydatków – otrzymujemy 
gastronomiczną równie pochyłą. Całej sy-
tuacji nie pomaga również obawa o bezpie-
czeństwo sanitarne. Pomimo maksymalnie 
zaostrzonych zasad przygotowania żywności 
oraz oficjalnego stanowiska Europejskiego 

Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, które 
nie wskazuje produktów spożywczych jako 
źródła transmisji wirusa – część klientów 
w dalszym ciągu wykazuje ograniczone 
zaufanie. 

z raportu Fundacji Firm Rodzinnych jest je-
dynym źródłem utrzymania ich rodzin dla aż 
83% badanych. Specyfika finansowa punk-
tów gastronomicznym opiera się na sezono-
wości oraz stosunkowo niedużym buforze 

Szukanie oszczędności skutkuje 
wstrzymaniem wszelkich 
inwestycji, co z kolei dotyka rynek 
wyposażenia gastronomicznego. 
To cała piramida zależności

Plan B
Działalność na wynos oraz w dostawie do 
domu nie są jedynym rozwiązaniem. Coraz 
częściej możemy zaobserwować przekształ-
canie restauracji w delikatesy oferujące świe-
że wypieki, własnej roboty pasty, kiszonki 
czy nawet przetwory mięsne. Wszystko to 
by ratować biznes, który jak wskazują dane 

gotówkowym. Styczeń i luty dla znacznej 
większości są najsłabszymi pod względem 
obrotów miesiącami. Dopiero na przełomie 
marca i kwietnia wraz ze wzrostem tempera-
tury, interes zaczyna się ożywiać. Kluczowym 
momentem są również majowe komunie, 
z których zyski przeznaczane są na inwesty-
cje przed najbardziej pracowitym sezonem 
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letnim. Istnieje przekonanie, że wraz ze zbyt 
dużym przesunięciem czasowym tegorocz-
nych majowych imprez, wiele firm nie będzie 
w stanie utrzymać wymaganej płynności 
gotówkowej.
Spadki sprzedaży w lokalach gastrono-
micznych ciągną za sobą problemy w całym 
łańcuchu dostaw. Dystrybutorzy żywności 
całkowicie tracą lub mają mocno ograniczo-
ny kanał zbytu. Ta sytuacja bezpośrednio od-
bija się na producentach oraz przetwórcach 
produktów spożywczych. W ich przypadku 
dotarcie do klienta detalicznego jest prak-
tycznie niemożliwe. Szukanie oszczędności 
skutkuje wstrzymaniem wszelkich inwe-
stycji, co z kolei dotyka rynek wyposażenia 
gastronomicznego. To również cała piramida 
zależności – od huty po dystrybutorów, od 
producentów po importerów. Ci ostatni, już 
na początku roku spotkali się z trudnościa-
mi związanymi z ograniczonym eksportem 
produktów z Chin.

Wielke serce
Warto jednak zwrócić uwagę na to, że 
pomimo trudnej sytuacji branża okazuje 
również wielkie serce. Są to biznesy pro-
wadzone przez ludzi – dla ludzi i dlatego 

z taką łatwością byli w stanie postawić się 
na miejscu tych, którzy znaleźli się w jesz-
cze cięższej sytuacji. Osoby starsze, ubogie, 
lekarze podczas wielodniowych dyżurów 
– oni wszyscy zostali bez wsparcia. Akcji 
mających na celu pomóc jest coraz więcej, 
zaczynają angażować się nawet osoby znane. 
Inicjatywy takie jak „Gastro pomaga”, „Po-
siłki dla lekarzy”, „Posiłek dla Seniora” czy 
„Pogotowie gastronomiczne” to tylko mała 
kropla w morzu dobroci gastronomicznej 
wspólnoty. 

Fala zwolnień
Wspominając o ludziach musimy pamiętać, 
że ten sektor to setki tysięcy miejsc pracy. 
W tym momencie fala zwolnień nie jest 
jedynie zagrożeniem – to bolesna rzeczy-
wistość. Gdy zerkniemy na całą gospodar-
kę, liczba osób zwolnionych bezpośrednio 
z przyczyn związanych z pandemią wyniosła 
na początku kwietnia pół miliona. Z per-
spektywy pracodawcy są to ciężkie decyzje, 
niestety w wielu przypadkach nieuniknio-
ne. Koszty pracownicze, w momencie gdy 
przedsiębiorstwo działa w najlepszym wy-
padku na 20% swoich możliwości są nie do 
udźwignięcia. Musimy do tego dodać koszty 
stałe – czynsze, opłaty za media, kredyty, 
leasingi. Bez konkretnego wsparcia ze strony 
państwa niewiele przedsiębiorców będzie 
mogło kontynuować biznes po zakończeniu 
okresu zamknięcia.

Postulaty
Pośród branż, które odczuły skutki zała-
mania gospodarczego, każda posiada swoją 
własną specyfikę a co za tym idzie własne 
potrzeby. W każdej sytuacji należy doszuki-
wać się czegoś dobrego. W tym przypadku 
jest to niespotykane dotąd zjednoczenie. 
Mikro przedsiębiorstwa z tymi największy-
mi, konkurenci, dostawcy z producentami, 
pracownicy z pracodawcami – wszyscy ramię 
w ramię, jednym głosem starają się wypra-
cować postulaty mogące zaadresować ich 
problemy.
Jako współwłaściciel firmy zajmującej się 
wyposażeniem gastronomii, nie mogłem sie-
dzieć bezczynnie i patrzeć, jak rynek rozpada 
się z każdym dniem niczym domek z kart. 
Podjęliśmy decyzję o powołaniu do życia 
Stowarzyszenia „Przyszłość dla Gastrono-
mii”, będącego podmiotem reprezentującym 
szeroko rozumiany rynek gastronomiczny 
w Polsce. Stworzyliśmy grupę, na której 
wraz z ponad 2 tysiącami osób działających 
w branży wybraliśmy 5 najistotniejszych 
z naszej perspektywy postulatów. Zawarli-
śmy je w petycji nazwanej „Piątka dla Ga-
stro” i skierowaliśmy do rządu. 

Potrzeby zagrożonego sektora to między 
innymi – zwolnienie placówek gastrono-
micznych oraz przedsiębiorców współpra-
cujących ze składek ZUS na okres minimum 
3 miesięcy. Dofinansowanie przez państwo 
wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 
65% na okres 6 miesięcy przy jednoczesnym 
wsparciu osób już zwolnionych w wymiarze 
80% minimalnego wynagrodzenia obowią-
zującego w roku 2020. Znalazł się również 
zapis odnoszący się do wsparcia finansowego 
kosztów najmu, dla działalności odgórnie 
zamkniętych lub odnotowujących straty 
związane z przestojem. Dwa ostatnie punkty 
poruszają kwestie skomplikowanych proce-
dur przyznawania wsparcia oraz kredytów 
z gwarancją de minimis. 
W obliczu kryzysu branży gastronomicznej 
pojawia się pytanie – czy nasze państwo stać 
na utratę tak wielu przedsiębiorstw będących 
silnikiem napędzającym gospodarkę? Czy 
podniesienie się z kryzysu bez nich wszyst-
kich będzie możliwe? Mam wielką nadzieję, 
że nie przyjdzie nam tego doświadczać na 
własnej skórze. 
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Współwłaściciel i Członek Zarządu
Grupa Stalgast

https://stalgast.com/

Maciej Kotecki

BIOO AUTORZE:

Maciej Kotecki to współwłaściciel 
i członek zarządu grupy Stalgast, pro-
ducenta i dystrybutora wyposażenia 
do gastronomii w Polsce i Europie. 
Firmy rodzinnej obchodzącej w tym 
roku 30-lecie działalności. Od począt-
ku kariery zawodowej związany ze 
spółką. Twórca strategii rozwoju 
i ekspansji Stalgast na rynki europe-
jskie. Absolwent University of Brad-
ford, Akademii Leona Koźmińskiego 
oraz specjalistycznych programów 
organizowanych przez IMD Business 
School w Szwajcarii i Harvard Bus-
sines School. Pomysłodawca inic-
jatywy łączącej sektor oraz założy-
ciel Stowarzyszenia „Przyszłość dla 
Gastronomii”
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Ten tekst piszę w czasie, gdy zamknięte są galerie handlowe i większość 
sklepów poza nimi, kina i teatry są nieczynne, odwołano imprezy, ulice 

miast są puste. Pracuję z domu i podobnie jak większość z nas przeżywam 
ekstremalne wahania nastroju, ekstremalne tak bardzo, że rośnie 

i kolekcja ulubionych memów, i liczba najbardziej poważnych pytań o to, 
co dalej.

Firmy z wielu branż, w tym retail 
i mojej, reklamy outdoorowej, 
mają teraz dużo wspólnego: 
działają - delikatnie mówiąc 
- specyficznie i w najlepszym 

wypadku zupełnie inaczej niż zazwyczaj. 
Często zaś w swoim podstawowym obszarze 
nie działają wcale. Galerie są zamknięte. 
Na naszych nośnikach trwają zamówione 
wcześniej kampanie i bierzemy pod uwagę, 
że realizacja kolejnych może być przesunięta. 
Wirus nie zna się na reklamie, targetach, 
harmonogramach, planach, kampaniach. 
Ignoruje granice i za nic ma sobie odległo-
ści kontynentów. Po raz pierwszy za naszego 
życia coś tak bardzo dotyka wszystkich ob-
szarów naszej działalności, zawodowej i pry-
watnej, na czele zaś bezpieczeństwa, zdrowia 
i życia. Gina Stratford, CEO outdoorowej 
firmy YESCO z siedzibą w Las Vegas, firmy 
ze stuletnim doświadczeniem i zapewne nie-
jednym kryzysem za sobą, wystosowała do 
branży reklamy OOH przesłanie. Odbieram 

Fot. Envato
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czyli co dobrego 
może przynieść kryzys?
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je jako niezwykle aktualne i ponadbranżowe. 
Chciałabym się nim z Państwem podzielić.
Gina, zwracając się do firm outdoorowych 
pisze, że jest bardzo prawdopodobne, iż 
w najbliższym czasie będą mieć mniej klien-
tów. Bo kto o zdrowych zmysłach niecierpli-
wie czekałby właśnie teraz na uruchomienie 
kampanii billboardowej, skoro od tygodni 
my sami mówimy wprost: jeśli możesz - 
#zostańwdomu. Co musiało się stać, aby 
takie sformułowanie miało szansę w ogóle 
pojawić się w oficjalnej komunikacji firmy 
outdoorowej?
Tymczasem nie ma innej drogi, jak oprzeć się 
na zaleceniach profesjonalistów. Zazwyczaj 
sami do tego zachęcamy: zaufaj nam, mamy 
za sobą tysiące zrealizowanych kampanii, 

znamy się na tym. Teraz pora posłuchać 
ekspertów od wirusów i jeśli mówią #zo-
stańwdomu – jeśli tylko możesz, posłuchaj 
ich. A jeśli jesteś OOH, bo musisz, bo nie 
wszyscy mogą teraz pracować w domach 
-  zachowuj się rozsądnie, nie panikuj i pa-
miętaj o bezpieczeństwie własnym i innych.
Firmy outdoorowe, zwłaszcza te które dys-
ponują nośnikami cyfrowymi, dla których 
przygotowanie spotów całkowicie może 
odbyć się w trybie zdalnym, a emisja jest 
natychmiastowa i niewymagająca wycho-
dzenia z domu - bardzo poważnie podeszły 
do sytuacji epidemiologicznej. Mediolan, 
Nowy Jork, Warszawa - w miastach świata 
natychmiast pojawiły się spoty na najbardziej 
aktualny i najważniejszy społecznie temat. 

Fot. facebook.com

Komunikaty są maksymalnie proste, nie ma 
czasu i także potrzeby na wymyślne treści. 
Niektóre z tych przekazów pojawiały się 
w czasie, gdy w wielu osobach niepokój jesz-
cze walczył z niedowierzaniem: czy napraw-
dę jest tak poważnie? Czy rzeczywiście takie 
ograniczenie jest wskazane, jest potrzebne? 
Tymczasem informacje, które pojawiały się 
w przestrzeni Nowego Jorku nie zostawiały 
złudzeń: „Zostając w domu ratujesz życia” i  
„Odwołanie konferencji dla 100.000 osób 
uratuje 200 z nich”.
W Mediolanie pojawił się billboard z ha-
słem jeszcze bardziej dosadnym. „Durniem 
ten, kto czyta” i dopisek #zostańwdomu. 
Przekaz jest jasny: „Jeśli czytasz ten napis 
i włóczysz się niepotrzebnie po mieście to 
znaczy, że jesteś głupcem narażającym życie 
swoje i innych”.
Ale Gina Stratford mówi głównie o tym, że 
teraz, w bezprecedensowo kryzysowej sytu-
acji, jest bardzo dobry czas na refleksję o tym, 
jaka jest wartość naszych produktów. Jakie 
znaczenie mamy teraz dla innych, w czym 
pomagamy jako firma, która owszem, istnieje 
– ale chwilowo nikt jej nie potrzebuje... Co 
to znaczy służyć klientom i społecznościom, 
gdy nie dostarczamy tego, do czego jesteśmy 
powołani, na czym się znamy i co potrafimy? 
„Jedną z najważniejszych dla mnie rzeczy 
jest to, że postrzegamy siebie jako partnerów 
i konsultantów – nie tylko dostawców. To nie 
billboardy są tym, co sprzedajemy” – mówi 
Gina odnosząc się do outdooru, a ja się pod 
tym podpisuję obiema rękami.  

Fot. oohtoday.com

OPINIA EKSPERTA
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Fot. businessinsider.in

Fot. forbes.com
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My, Jet Line, jesteśmy firmą usługową. To, co 
na co dzień robimy w naszej pracy, robimy 
dla innych, realizując konkretną potrzebę, 
cel, zadanie postawione przez klientów 
i - nie jest to sprzedawanie billboardów. 
Pomagamy markom opowiadać ich histo-
rie. Realizujemy kampanie, które przynoszą 
zysk, a ten może być rozumiany dowolnie: 
dobre relacje, pieniądze, znajomość marki, 
prestiżowy wizerunek. Tak jak naszą warto-
ścią nie jest po prostu sprzedaż powierzchni, 
tak sądzę, że będziemy zgodni w obserwacji: 
galerie handlowe od dawna nie służą już tyl-
ko zakupom. Tak, sprzedaż to nadal główna 
oferta, ale w coraz większym stopniu stają 
się nią również propozycje gastronomiczne 
i rozrywkowe. Centra to eventy, koncerty, 
spotkania z gwiazdami. Już na etapie no-
wych inwestycji planuje się jak najatrakcyj-
niejszą propozycję dla przyszłych klientów: 
multipleksy, kręgielnie, sale zabaw dla dzieci, 

lodowiska, ogrody i specjalne wydzielone 
przestrzenie do przedstawienia fauny i flory, 
miejsce dla e-sportu  prezentacji produktów 
virtual reality.    
Jak zauważa dalej Gina, za kilka tygodni 
albo miesięcy - bo kto dzisiaj wie, za ile - 
wrócimy do życia i do biznesu. Przez jakiś 
czas będziemy mieć dość domów, izolacji, 
telewizji. Stęsknieni świata, luzu, kontaktów 
ze znajomymi, zabawy wyjdziemy z czterech 
ścian. 
Teraz jest więc dokonały czas na to, mówi 
Gina Stratford, aby pomyśleć, jak możemy 
pomóc markom wrócić do ludzi i zachęca: 
„Skoncentruj się na tym, do czego zmierza-
my, a nie na tym, przez co przechodzimy”. Po 
angielsku brzmi to nieco zgrabniej: “Focus 
on what we are going TO, not what we are 
going THROUGH.” 
Wykorzystajmy więc najbliższe tygodnie, 
aby dowiedzieć się, czego będą potrzebowali 

nasi klienci, gdy będą mogli wrócić. Zasta-
nówmy się nad tym, co im proponujemy 
w czasach dobrobytu i kryzysu. Bądźmy 
na to przygotowani. Myślę, że może to być 
bardzo ważna lekcja, zresztą nie tylko dla 
naszych branż, i wszystkim nam życzę, aby-
śmy wyszli z niej mądrzejsi i wzmocnieni. Bo 
tak, wszyscy w tym tkwimy i to jest też czas 
na bezpieczne i potrzebne wspieranie się.

Jet Line
Dyrektor Marketingu i Komunikacji

https://www.jetline.pl

Agnieszka Maszewska

O AUTORZE:

Agnieszka Maszewska. Kieruje marke-
tingiem i komunikacją w Jet Line, war-
szawskiej firmie outdoorowej. Wolonta-
riuszka, członkini zarządu Fundacji Rejs 
Odkrywców. Absolwentka polonistyki 
na UW ze specjalizacją językoznawstwo 
oraz podyplomowych studiów Public 
Relations w ISNS PAN i CSR w akade-
mii Leona Koźmińskiego.Copywriterka, 
autorka kilkuset branżowych artykułów. 
Wegetarianka, autorka bloga ulicapro-
zy.pl, urlopy spędza w wysokich górach
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INSTAGRAM VS FACEBOOK

Po pierwsze – cele
Cele marketingowe to punkt wyjścia do 
każdej przyszłej decyzji, dotyczącej stra-
tegii centrum. Dokładnie tak samo jest 
w przypadku doboru kanałów w mediach 
społecznościowych. Cele sprzedażowe ła-
twiej osiągniesz za pomocą komunikacji na 
Facebooku. Dłuższe posty, większa dowol-
ność w dodawaniu różnorodnych materiałów 
wizualnych oraz możliwość swobodnego 
i intensywnego prezentowania ofert najem-
ców – to najważniejsze cechy, które decydują 
o sprzedażowym charakterze tego kanału. 
Na Facebooku z powodzeniem zaprezentu-
jesz zarówno akcję pro-sale, warsztaty, po-
prowadzisz relację lub nawet transmisję na 
żywo. Planując komunikację na Instagramie 
skup się raczej na celach wizerunkowych. 
Postaw na wysoką wartość wizualną, spój-
ność publikowanych materiałów i odpo-
wiednio dobrane hasztagi. Pamiętaj także 
o Insta Stories, czyli krótkich materiałach 
w formacie dostosowanym do mobile. Twoi 
klienci, którzy są użytkownikami Instagra-
ma, docenią ładne, estetyczne kreacje i cie-
kawy pomysł na poprowadzenie profilu. 

Za pomocą tego kanału możesz pracować 
nad rozpoznawalnością Twojego obiektu, 
nawiązywać relacje z klientami i budować 
pozytywny wizerunek.

Po drugie – odbiorcy
Grupa docelowa to jeden z decydujących 
czynników przy wyborze nie tylko kanału, 
ale także sposobu komunikacji. Na Face-
booku zarejestrowanych jest prawie 19 mln 
użytkowników w Polsce. Jest to najpopu-
larniejsza sieć social media w kraju. Insta-
gram posiada ponad 7 milionów aktywnych 
kont. Z tego względu wybór tych kanałów 
jako wiodących platform do komunikacji 
w mediach społecznościowych centrum han-
dlowego, będzie najefektywniejszy i najbez-
pieczniejszy, szczególnie przy ograniczonym 
budżecie. Odbiorcy Facebooka w Polsce są 
starsi, jednak różnica pomiędzy wiekiem 
użytkowników obu platform stopniowo za-
ciera się. Na Facebooku 27% użytkowników 
stanowią osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem 
życia i jest to najliczniejsza grupa wiekowa, 
21% natomiast to odbiorcy w wieku od 35 
do 44. W przypadku Instagrama ponad 36% 

Komunikacja centrum handlowego w mediach społecznościowych

Fot. Focus Agency

użytkowników platformy to osoby pomiędzy 
18 a 24 rokiem życia.

Po trzecie – content
Dużym błędem w prowadzeniu komunikacji 
na Facebooku i Instagramie, jest powielanie 
materiałów na obu platformach. Decydu-
jąc się na wybór kanałów, należy wziąć pod 
uwagę specyfikę każdego z nich. W tym 
wypadku pójście na skróty może przynieść 
zupełnie odwrotne cele od zamierzonych.

O AGENCJI:
Focus Agency to agencja marketingowa, która 
od lat dostarcza klientom zintegrowane rozwią-
zania w zakresie strategii i promocji marek oraz 
poszczególnych produktów, generując wzrost 
konwersji i sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie 
w branży centrów handlowych, real estate i agri-
culture pozwoliło na wypracowanie rozwiązań 
marketingowych, które gwarantują klientom, 
pełne zadowolenie ze świadczonych usług oraz 
zwrot z inwestycji. Główne kompetencje Focus 
Agency to: strategia komunikacji, projektowanie 
i branding firm, media, brand activation, social 
media, PR i monitoring mediów.
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Jednym z pierwszych dylematów, przed którym staje każda osoba planująca komunikację obiektu handlowego 
w mediach społecznościowych jest dobór odpowiednich kanałów. Do wyboru jest przecież wiele różnych platform 
i możliwości, budżet jest ograniczony, a sposób kreowania komunikatów na każdej z nich inny. W tym artykule 
skupimy się na najpopularniejszych rozwiązaniach – Facebooku oraz Instagramie, jako najefektywniejszych 
sposobach komunikacji z klientami.
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Tarcza Antykryzysowa może spowodować dłuższy kryzys 
w relacjach wynajmujących i najemców niż stan epidemii

Uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. ustawa, zwana „Tarczą 
Antykryzysową”, która miała stanowić remedium dla polskich 

przedsiębiorców na skutki epidemii COVID-19 i wprowadzane przez 
rząd ograniczenia działalności gospodarczej objęła swoimi regulacjami 

umowy najmu lokali w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 2000 m2, czyli w większości galerii handlowych w Polsce. 

Niezależnie od opinii co do zasadności i skutków wprowadzonych 
regulacji bezspornym jest, że jest to pierwsza od 30 lat tak znacząca 

ingerencja w relacje pomiędzy przedsiębiorcami, obejmująca narzuconą 
przez państwo modyfikację warunków już zawartych umów w obrocie 

profesjonalnym. 

Tarcza Antykryzysowa stano-
wi nowelizację ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
Nowelizacja ta wprowadziła do ustawy kil-
ka przepisów, w tym także art. 15ze, bez-
pośrednio regulujących stosunki prawne 
między wynajmującymi i najemcami. Dwie 
najważniejsze regulacje dotyczą „czasowe-
go wygaszenia” wzajemnych zobowiązań 
z umów najmu lokali w galerach handlo-
wych na okres trwania zakazu prowadzenia 
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Tarcza Antykryzysowa może spowodować dłuższy kryzys 
w relacjach wynajmujących i najemców niż stan epidemii

działalności, powiązane z przedłużeniem 
całkowitego okresu obowiązywania tych 
umów oraz ograniczenia możliwości wypo-
wiadania umów najmu przez wynajmujących 
do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Spektrum wątpliwości
Niestety, zarówno założenia stojące za wpro-
wadzonymi przepisami wydają się błędne, 
bowiem nie rozwiązują problemów wynaj-
mujących i najemców w sposób symetryczny 
oraz adekwatny, jak i treść przepisów powo-
duje, że istnieją poważne wątpliwości w za-
kresie praktyki ich stosowania, pozwalające 
przewidywać liczne spory na tej podstawie. 

Przede wszystkim instytucji „czasowego 
wygaśnięcia” zobowiązań z umów najmu 
trudno szukać we wcześniej obowiązujących 
w Polsce przepisach prawa. Ustawodawca 
wprowadził do obrotu prawnego nieznaną 
wcześniej instytucję, nie precyzując szcze-
gółowo jej skutków. Co ważne, początkowo 
przepisy miały modyfikować umowy naj-
mu jedynie poprzez obniżenie wysokości 
czynszu o 90%, co niewątpliwie byłoby roz-
wiązaniem bardziej jednoznacznym i zro-
zumiałym, a jednocześnie gwarantowałoby 
właścicielom galerii w okresie trwania za-
kazów przynajmniej część przychodów oraz 
pokrycie kosztów eksploatacyjnych. 

Ostatecznie zrezygnowano z takiego roz-
wiązania na rzecz „wygaśnięcia” zobowiązań 
z umów. Domniemać można, iż taka zmiana 
wynikała z założenia, że to ograniczy wła-
ścicielom galerii handlowych możliwość do-
chodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa. 
W poprzedniej sytuacji bowiem właściciel 
mógłby twierdzić, że poniósł szkodę sko-
ro najemca dalej otrzymywał świadczenie 
w postaci prawa do korzystania z lokalu, a już 
czynsz dla wynajmującego został ograniczo-
ny i to o łatwo wyliczalną kwotę. Co ciekawe 
przy obu rozwiązaniach trudno zrozumieć, 
czemu ciężar zakazów mają zasadniczo 
ponosić właściciele, a nie na przykład obie 
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strony umowy najmu w wyniku 50% upustu 
w czynszu, jak również czemu w przyjętym 
rozwiązaniu nie rozróżniono czynszu od 
udziału najemcy w kosztach eksploatacyj-
nych, które zasadniczo pozostają na nie-
zmienionym poziomie, zwłaszcza, że część 
najemców w jakiejś ograniczonej formie, ale 
wciąż korzystając z lokali prowadząc dzia-
łalność zdalnie lub „na wynos”.  

Praktyczny punkt widzenia
Zastosowane rozwiązanie oznacza taki 
stan, jak gdyby umowa najmu nie wiązała 
w okresie obowiązywania zakazu działal-
ności i dopiero po jego ustaniu wzajem-
ne zobowiązania ponownie odżywają. 
W tym okresie najemca nie musi opłacać 
czynszu ani jakichkolwiek innych opłat 

Tym samym, w świetle przepisów prawa 
cywilnego, przed wynajmującymi stoi moż-
liwość dochodzenia od najemców wynagro-
dzenia za bezumowne korzystanie z lokali 
za okres, gdy najemcy nie byli uprawnieni 
do korzystania, przy czym jego wartość mo-
głaby odbiegać od wartości czynszu. Takie 
powództwa mogą być zasadne, skoro na-
jemca zajmuje lokal bez podstawy prawnej 
(nawet, gdy nie jest on otwarty dla klientów), 
a właściciel nie ma dostępu do swojej wła-
sności, nie może nią dowolnie rozporządzać 
i czerpać z niej pożytków. W konsekwencji, 
przepisy mające na celu ochronę najemców 
mogą nie tylko nie przynieść rezultatu, bo-
wiem trzeba będzie zapłacić wynajmującemu 
za okres przestoju, ale dodatkowo spowodują 
lawinę sporów sądowych. 

zagrożenia epidemicznego. Jednak przepis 
nie jest prawidłowo napisany bowiem nie 
określa konkretnej daty od której działa 
„wstecz” (w odróżnieniu od kilku innych 
prawidłowo zapisanych) a w swojej treści 
nie zawiera nazwy COVID-19 by zidenty-
fikować ten zakaz. Jednocześnie na kanwie 
odmiennych przepisów tej ustawy już Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości wskazywało, że 
ustawa nie ma mocy wstecznej i działa od 
chwili jej uchwalenia, czyli od dnia 31 marca 
2020 r. Tu spory mogą dotyczyć opłat za 
dużą część marca 2020 r.
Dodatkowo Tarcza Antykryzysowa, wpro-
wadzając do ustawy art. 31t, zastrzegła brak 
możliwości wypowiedzenia przez wynajmu-
jącego (ale już nie przez najemcę) jakiej-
kolwiek umowy najmu do dnia 30 czerwca 

przewidzianych umową. Jednakże, w takiej 
sytuacji powstają pytania o dwie kwestie, to 
jest obowiązek opróżnienia i wydania lokalu 
wynajmującemu albo ewentualnie o zapła-
tę wynagrodzenia z tytułu bezumownego 
korzystania, gdyby lokalu nie opróżniono 
i najemca mógłby jednak z niego korzystać. 
Oczywistym jest, że najemcy z chwilą ogło-
szenia zakazów działalności nie opróżnili lo-
kali i w praktyce zajmują te lokale do dzisiaj 
wraz z wniesionym do nich wyposażeniem 
i towarami, uniemożliwiając wynajmującemu 
oddanie ich do korzystania innym, i tym 
samym bezumownie korzystając z lokali. 
Z drugiej strony oczywiste jest również, że 
ani wynajmujący nie chcieliby aby najemcy 
opuścili wynajmowane lokale, ani chyba nie 
było to zamiarem ustawodawcy. 

Przyznać należy, że część prawników opie-
rając się na wykładni funkcjonalnej nowych 
przepisów traktuje okres „wygaszenia” jako 
rodzaj „zawieszenia”, w którym umowa 
obowiązuje i fakt zajmowania lokalu jed-
nak opiera się na postanowieniach umo-
wy. Takie stanowisko będzie korzystne dla 
najemców, choć sprzeczne z jednoznaczną 
treścią przepisu.  

Tarcza „kryzysowa”
Kolejnym problemem jest okres jakiego do-
tyczy wygaszenie, bowiem tylko teoretycz-
nie sprawa jest jasna, czyli przepis wchodzi 
w życie od daty zakazu prowadzenia dzia-
łalności, który rozpoczął się dnia 14 marca 
2020 r. wraz z pierwszym rozporządze-
niem Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu 

2020 r., chyba, że w przypadku lokali użyt-
kowych wynikać by to miało z niewłaściwego 
korzystania z lokalu lub konieczności roz-
biórki czy remontu budynku. Rozwiązanie 
to zabezpiecza najemcę przed wypowiedze-
niem umowy w oparciu o umowne zapisy 
dotyczące innych przypadków, przykładowo 
za nieotwarcie lokalu, czy brak płatności. 
Również zakaz będzie dotyczyć przypadku, 
gdy najemca powinien uzupełnić zabezpie-
czenie takie jak gwarancja bankowa i tego 
nie uczyni. Co istotne zakres tego ograni-
czenia z treści przepisu raczej obowiązuje 
dopiero od dnia 31 marca 2020 r.     
Całość relacji wynajmującego z najemcą 
dodatkowo komplikuje fakt, że wygaszenie 
umowy może się okazać już po ustaniu zaka-
zów prowadzenia działalności nieskuteczne 

Jeśli wierzyć w obecne prognozy rządu, stan 
epidemii a wraz z nim zakazy, zakończą się 
z końcem czerwca 2020 r., czyli trwać będą około 
3,5 miesiąca, a więc umowy najmu mogą być 
przedłużane o 9,5 miesiąca. Co gorsza dopiero 
po 3 miesiącach (w tym przykładzie na początku 
października 2020 r.) wynajmujący się dowie, czy 
umowa uległa przedłużeniu lub czy może żądać od 
najemcy czynszu za okres objęty zakazem. 
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i jest to uzależnione od złożenia przez na-
jemcę oferty ”przedłużenia obowiązywania 
umowy na dotychczasowych warunkach”. 
Tarcza Antykryzysowa zakłada, że w okresie 
trzech miesięcy od dnia zniesienia zaka-
zu, najemca złoży wynajmującemu ofertę 
przedłużenia okresu obowiązywania umo-
wy o okres zakazu i co ciekawe dodatkowo 
przedłużony o 6 miesięcy. Po upływie okresu 
trzech miesięcy najemca utraci tę możliwość, 
a jak należy rozumieć umowa zostanie uzna-
na za niewygasłą. 
Tym samym jeśli wierzyć w obecne pro-
gnozy rządu, stan epidemii a wraz z nim 
zakazy, zakończą się z dniem 30 czerwca 
2020 r., czyli trwać będą około 3,5 miesiąca, 
a więc umowy najmu mogą być przedłuża-
ne o 9,5 miesiąca. Co gorsza dopiero po 
3 miesiącach (w tym przykładzie na począt-
ku października 2020 r.) wynajmujący się 
dowie, czy umowa uległa przedłużeniu lub 
czy może żądać od najemcy czynszu za okres 
objęty zakazem prowadzenia działalności. 
Jednocześnie najemca, o ile nie zdecydu-
je się na przedłużenie (choćby w związku 
z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną), 
dodatkowo będzie musiał zapłacić czynsz 
za okres zakazu. Nie jest też jasnym czemu 
tylko najemcy przyznano tego rodzaju pra-
wo, skoro taki przedłużony okres mógłby 
również być korzystny dla właścicieli, którzy 
już w okresie wygaszenia umów sami pora-
dzili sobie z finansowaniem nieruchomości. 
Podstawowa wątpliwość co do takiego roz-
wiązania to kwestia jego konstytucyjności 
- skoro realnie pozbawia właściciela nie-
ruchomości możliwości decydowania o lo-
kalu i to  już w okresie gdy stan epidemii 
lub jej zagrożenia minie. To wynajmujący 
na mocy umowy określił na jaki czas za-
mierza oddać nieruchomość w korzystanie 
i można przewidywać, że narzucenie mu 
przedłużenia tego terminu na czas po epi-
demii będzie kwestionowane. W praktyce 
może to mieć takie znaczenie, że gdy już 
okres najmu lokalu upływał niedługo po 
dacie wprowadzenia zakazu, a wynajmujący 
zawarł już umowę z następcą najemcy lub 
chciał dokonać przebudowy lub remontu 
obiektu to w razie przedłużenia tego okresu 
może albo nie móc wydać nowemu najemcy 
lokalu w ustalonym terminie albo podjąć 
zaplanowanych prac.     
Takie przedłużenie budzi również praktycz-
ne problemy. Choćby kwestie związane z za-
bezpieczeniami umów najmu udzielonymi 
przez najemców, czy to w postaci gwarancji 
bankowych czy też oświadczeń o poddaniu 
egzekucji. Wszystkie one zazwyczaj są za-
bezpieczeniem terminowym, zależnym od 
okresu obowiązywania umowy. Przedłużenie 

Wspólnik w kancelarii 
BCLA Bisiorek Cieśliński i Wsp.

http://www.bcla.pl

Marcin W. Cieśliński

BIOO AUTORZE:

Marcin W. Cieśliński - adwokat, 
wspólnik w kancelarii BCLA Bisiorek 
Cieśliński i Wsp. Specjalizuje się 
w sporach sądowych oraz w prawie 
obrotu nieruchomościami, prawie 
korporacyjnym i nowych technologi-
ach. Prowadzi także sprawy z zakresu 
praw autorskich i pokrewnych oraz 
prawa własności przemysłowej, 
zwłaszcza z celem zabezpieczenia 
interesów w drodze stosownych 
umów. Jest autorem i współautorem 
artykułów publikowanych w medi-
ach gospodarczych i branżowych.

Aplikant adwokacki w kancelarii BCLA 
Bisiorek Cieśliński i Wsp.

http://www.bcla.pl

Jakub Suchoń

BIOO AUTORZE:

Jakub Suchoń - aplikant adwokacki 
w Izbie Warszawskiej. Specjalizu-
je się w postępowaniu cywilnym 
i administracyjnym, prawie obro-
tu nieruchomościami oraz prawie 
gier hazardowych. W zakresie jego 
zainteresowań znajdują się także 
kwestie szeroko pojętych nowych 
technologii.

okresu umowy bez obowiązku przedłużenia 
zabezpieczeń znowu może rodzić sytuacje 
konfliktowe i pozbawić wynajmujących ta-
kich zabezpieczeń. 
Kolejny problem wynika z tego, że przepis 
nie wskazuje, w jakiej formie ma zostać zło-
żona oferta. Zazwyczaj umowa przewiduje 
odrębne ustalenia co do formy składania 
pism i wzajemnej korespondencji, a skoro 
zakaz już nie będzie obowiązywał to można 
będzie odwołać się do tych zapisów. Moż-
na jednak już przewidzieć spory czy oferta 
wysłana mailem wystarczy, czy musi być 
pisemna, nie mówiąc o twierdzeniach spóź-
nionych, że wystarczała ustna deklaracja. 

Okiem prawnika
Omówione kwestie nie wyczerpują całości 
problemów i konsekwencji z uchwalenia 
Tarczy Antykryzysowej, a w naszej ocenie 
niestety zaproponowane rozwiązania nie 
spełnią oczekiwań oraz prawdopodobnie 
wygenerują kolejne spory. 
Co dziwi, ustawodawca nie zaufał przed-
siębiorcom i ich ocenie sytuacji, zapomi-
nając, że zgodne wykonywanie umów to 
jest wspólny cel wynajmujących i najemców, 
którzy dzięki temu mogą prowadzić dzia-
łalność. Przecież już wcześniej wynajmują-
cy i najemca rozwiązywali zgodnie kwestie 
związane z przejściowymi problemami 
z płatnościami, ograniczeniem korzystania 
z galerii, remontami i podobnymi sytuacjami 
wpływającymi na działalność. Ustawodawca 
zapomina też, że po ustaniu zakazów wy-
najmujący oraz najemca będą musieli dalej 
zgodnie współdziałać i to w zmienionych 
warunkach gospodarczych, zapewne przez 
dłuższy czas. Jednocześnie uznano, że jeden 
model lub rozwiązanie będzie korzystne we 
wszystkich przypadkach, co nie jest w prak-
tyce uzasadnione. 
W naszej ocenie najbardziej brakuje jedno-
znacznego zastrzeżenia, że strony mogą na 
mocy porozumienia ustalić odmiennie i do-
piero gdy takiego porozumienia nie można 
osiągnąć to ewentualnie powinien wkraczać 
przepis. Jednocześnie regulacje powinny 
uwzględniać proporcjonalne rozłożenie 
ciężarów i fakt, że po stronie właścicieli nie 
tylko nie ma przychodów, ale są ponoszo-
ne koszty utrzymania obiektów, w których 
lokale nadal są zajęte przez najemców, co 
pozwoliłoby im na większe ustępstwa dla 
najemców w przyszłości. Niewątpliwie jest 
jeszcze czas na taką zmianę i wydaje się, że 
warto postulować, aby rząd rozważył zmiany 
przepisów tworząc z nich narzędzie bardziej 
praktyczne i nie budzące wątpliwości. 
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 WYWIAD
Rozmowa 

z Łukaszem Kowalczykiem, 
Zastępcą Dyrektora Sprzedaży ds. B2C 

sieci VIVE Profit

Fot. VIVE Profit



Rocznie aż 1 mln ton odzieży trafia 
na wysypiska śmieci. Statystyki 

te wyraźnie wskazują na niski 
poziom świadomości społeczeństwa, 

a wśród wielu z nas nadal brakuje 
odpowiedzialności za otaczające 

nas środowisko. Łukasz Kowalczyk, 
Zastępca Dyrektora Sprzedaży 

ds. B2C sieci VIVE Profit uważa, 
że stuprocentowe wykorzystanie 

zasobów i przedmiotów, które 
posiadamy powinny stać się naszym 

ogólnospołecznym celem. 
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Działając od 27 lat, VIVE Textile Recyc-
ling jest liderem branży recyklingu 
tekstyliów w Polsce i Europie. Jak na 

przestrzeni tego czasu zmieniła się świado-
mość klientów dotycząca odzieży używanej? 
Świadomość klientów, potrzebowała na-
prawdę wielu lat, aby ewoluować do obec-
nego stanu. Mogę to przeanalizować na 
przykładzie sklepów VIVE Profit. Począt-
kowo, w 1995 roku, sieć zaczęła pracę od 
uruchomienia trzech sklepów w Kielcach. 
Dziś jest ich 34 w całym kraju. Okres ten 
pokazywał, że zapotrzebowanie na second 
hand rośnie. Należy jednak podkreślić, że 
początkowo było to podyktowane przede 
wszystkim oszczędnością klientów. »

REDUCEREDUCE
REUSE
RECYCLE



Czy może Pan wskazać kluczowe wydarze-
nia, które wpłynęły na ich zmianę sposobu 
postrzegania?
Myślę, że wraz z nadejściem Internetu 
i wzrostem popularności mass mediów ranga 
odzieży z drugiej ręki zaczęła się zmieniać. 
Społeczeństwo stało się lepiej doinformowa-
ne, m.in. w kwestii środowiska naturalnego 
oraz tego w jaki sposób recycling i takie 
nurty jak „zero waste” wpływają na jego po-
prawę. Ludzie sami zaczęli szukać informacji 
i zmienili swój sposób myślenia m.in. o za-
kupach odzieży second hand.

Stawiają sobie Państwo za cel stuprocento-
we wykorzystanie odzieży używanej. 
Zgadza się i uważam, że stuprocentowe 
wykorzystanie zasobów i przedmiotów, 
które posiadamy powinny stać się naszym 

ogólnospołecznym celem. Nadszedł czas, 
w którym marnotrawstwo przybliża nas, 
jako ludzi do coraz bardziej realnej wizji 
przyszłości, w której natura obraca się prze-
ciwko nam.

Rozumiem. W jaki sposób udaje się Państwu 
osiągnąć te założenia?
VIVE Group, w której skład wchodzi 
m.in. spółka VIVE Textile Recycling (wła-
ściciel sklepów VIVE Profit), prowadzi 
działalność opartą na polityce obiegu za-
mkniętego. W tym okręgu przy wykorzysta-
niu zasobów całej Grupy VIVE (sortowni 
odzieży używanej, sklepów, hurtowni, logi-
styki, biura badań i rozwoju, akcji marketin-
gowych itd.) działamy w systemie Reduce, 
Reuse, Recycle. To kompleksowe, zapla-
nowane działanie całego przedsiębiorstwa, 

które na każdym etapie maksymalizuje wy-
korzystanie surowca tekstylnego. W ramach 
tego systemu VIVE Textile Recycling wpro-
wadziło również szereg innowacji. Jesteśmy 
jedną z największych firm w Polsce, która 
produkuje paliwa alternatywne z tekstyliów 
(do Cementowni Ożarów trafiają dziesiątki 
tysięcy ton takiego biopaliwa) oraz tworzą 
produkty użytkowe (m.in. meble ogrodowe, 
lampy) z przetworzonych tekstyliów. 

Używana odzież, którą Państwo sortują tra-
fia do ponad 70 krajów na świecie. Które 
rynki Państwo zaopatrują?
Dzięki rozwiniętej sieci sprzedaży i sprawnie 
zorganizowanym procesom logistycznym 
w Grupie VIVE przesortowana odzież trafia 
nie tylko do Polski, do sklepów VIVE Profit 
oraz hurtowników, ale również do odbiorców 
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na całym świecie. Z pomocą transportu in-
termodalnego zaopatrujemy rynek Afryki 
(np. Uganda, Ghana), Azji (np. Indie, Pa-
kistan), Ameryki Południowej (np. Chile), 
czy Europy (np. Rosja, Białoruś, Ukraina).

Jakie widzi Pan podobieństwa i różnice po-
między polskim rynkiem, a zagranicznymi 
na które trafia Państwa odzież? 
Różnice między naszymi rynkami zbytu 
są wyraźne. Na każdym z rynków Klienci 
zwracają uwagę na coś innego: dla jednych 
kluczowa jest marka, dla innych jakość, część 
świata stawia na odzież letnią, w innych re-
gionach zainteresowaniem cieszą się tkaniny 
grubsze i cieplejsze. Wszystko zależy od 
szerokości geograficznej, klimatu, preferencji 
odbiorców i świadomości społecznej. Jako 
firma skupiamy się jednak przede wszystkim 

na jakości świadczonych usług, niezależnie 
od rynku docelowego.

VIVE Group to przedsiębiorca odpowiedzial-
ny społecznie. 
To prawda. Jako VIVE Group zdajemy so-
bie sprawę jakie społeczne i środowiskowe 
wyzwania stawia przed przedsiębiorstwami 
obecny świat. Sposobem na sprostanie im 
jest m.in. wdrożenie polityki zrównoważo-
nego rozwoju. Grupa VIVE w jej ramach 
akcentuje zwłaszcza aspekty ekologiczne 
(w tym prace w trybie gospodarki obiegu 
zamkniętego), wsparcie dla społeczności lo-
kalnej (wspieranie Klubu Sportowego VIVE 
oraz Fundacji VIVE Serce Dzieciom), a tak-
że edukację B2C (dzieci, młodzież, dorośli) 
i B2B. Dbamy o to, aby długoterminowy 
sukces firmy osiągać nie tylko poprzez in-
nowacyjne produkty i usługi, ale również 
poprzez edukację najmłodszych członków 
społeczeństwa.

Jakie projekty Państwo wspierają i w jakim 
zakresie?
Przykładem edukacyjnych projektów są 
m.in. „Dbam o świat od najmłodszych lat” 
(czytanie dzieciom w wieku przedszkol-
nym opowiadań z eko-morałem; nauka 
dbania o Ziemię poprzez zabawę), czy 
konkurs „Recycling na miarę” (zachęcenie 
do kreatywnego podejścia do recyclingu; 
np. przygotowanie obrazów z materiałów 
tekstylnych pochodzących z recyclingu). 
Należy wspomnieć również o innowacyj-
nym nurcie zapoczątkowanym przez Grupę 
VIVE - Textile Upcycling to forma prze-
twarzania wtórnego odpadów tekstylnych, 
w wyniku której powstają produkty o wyż-
szej wartości niż sam surowiec. W ramach 
tego przedsięwzięcia zostało zrealizowanych 

wiele edukacyjnych projektów związanych 
w dużej mierze z branżą modową (współpra-
ca z projektantem Mariuszem Przybylskim). 
Należą do nich TRANSPLANTACJA, 
ADAPTACJA, RE:AKTYWACJA z akcją 
“Torba za torbę” i BOW RE:TIED.

Branża recyklingowa rozwija się dyna-
micznie. Jakie są zastosowania odpadów 
tekstylnych? 
Duża część osób może być zaskoczona tym 
jak szerokie zastosowanie mogą mieć od-
powiednio przetworzone odpady tekstylne. 
Oprócz tak prozaicznych jak zastosowanie 
ich w realizacji kostiumów teatralnych i fil-
mowych, możemy mówić o produkcji dywa-
nów w Indiach, podsufitek samochodowych, 
czy użyciu tekstyliów w edukacyjnych pro-
jektach CSR. Ponadto wytwarzamy z nich 
paliwa alternatywne (nasza w pełni wydajna, 
nowoczesna linia jest w stanie wytwarzać 
16-18 tys. ton takiego biopaliwa rocznie), 
czyściwo przemysłowe czy granulat, który 
wykorzystywany jest w produkcji kompozytu 
tekstylnego (deski, słupy) używanego do 
konstrukcji produktów użytkowych (meble 
ogrodowe, lampy, ławki, stoły, itd.). Z pod-
danych recyclingowi odpadów tekstylnych 
korzystają również wspierane przez nas 
organizacje. Przykładem jest mini-przed-
siębiorstwo „Animalki” prowadzone przez 
uczniów liceów, które z dostarczonego przez 
nas asortymentu tworzy produkty użytkowe 
dla zwierząt (maty, szarpaki) i jednocześnie 
wspiera schroniska.

Są Państwo uczestnikami projektu „Ten 1 
dzień”. Na czym polega jego idea i jakie 
działania są realizowane w ramach tej 
inicjatywy?
Projekt „Ten 1 dzień” to inicjatywa Koalicji 
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Niestety, statystyki związane 
z odzieżą wyrzucaną na 
wysypiska śmieci wyraźnie 
wskazują na brak świadomości 
społeczeństwa. Wśród wielu z nas 
nadal brakuje odpowiedzialności 
za otaczające nas środowisko
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Liderzy Pro Bono, której celem jest poka-
zanie wartości wolontariatu w każdej jego 
postaci, a szczególnie wolontariatu pracow-
niczego. W ramach przedsięwzięcia pra-
cownicy i liderzy firm są motywowani do 
uczestnictwa w działaniach społecznych. Na 
początek właśnie choćby przez 1 dzień. Gru-
pa VIVE motywuje społeczeństwo do dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
i dzielenia się nimi na kanałach social media 

z użyciem hashtag’u – #ten1dzien. Poprzez 
kanały komunikacji edukujemy jak w prosty 
sposób pomóc naturze i w konsekwencji 
nam samym.

Rocznie aż 1 mln ton odzieży trafia na wysy-
piska śmieci. Jak Pan myśli, jakie są główne 
przyczyny tego zjawiska?
Niestety statystyki związane z odzieżą 
wyrzucaną na wysypiska śmieci wyraźnie 

wskazują na brak świadomości społeczeń-
stwa. Wśród wielu z nas nadal brakuje odpo-
wiedzialności za otaczające nas środowisko, 
zwłaszcza takiej wspólnej, społecznej. Nie 
zdajemy sobie sprawy jakie konsekwencje 
mają nawet proste, niewłaściwe czynności 
(wyrzucenie plastikowej butelki nie tam 
gdzie trzeba, czy właśnie pozbywanie się 
nieużywanych już ubrań na wysypiskach) 
w szerszej skali. Bez wątpienia przyczyną 
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Portret
Praktycznie od zawsze byłem związany z branżą retail, którą 
rozumiem doskonale. W poprzedniej firmie byłem dyrektorem 
sklepów spożywczych, a w VIVE Textile Recycling zacząłem jako 
Menedżer regionalny sieci VIVE Profit, aby finalnie zająć obecne 
stanowisko. Aktualnie zajmuję się planowaniem i realizacją celów 
budżetowych sklepów VIVE Profit. Nadzoruję całą sieć budując 
pozytywne relacje z klientami wewnętrznymi, zewnętrznymi, jak 
również z kontrahentami.

ZASTĘPCA DYREKTORA SPRZEDAŻY DS. B2C
SIECI VIVE PROFIT

ŁUKASZ
KOWALCZYK

DEWIZA ŻYCIOWA
Kto przestaje stawać się coraz lepszy w tym 
co robi, ewoluować, ten staje w miejscu 
swojej kariery i życia.

O SUKCESIE DECYDUJE
Konsekwencja w działaniu i uparte dążenie 
do celu oraz otwartość na dobre relacje 
z ludźmi.

DO DZIAŁANIA MOTYWUJE MNIE...
Ambitne wyzwania oraz oddany, zgrany 
zespół współpracowników. Musimy lubić to, 
co robimy, również zawodowo, ponieważ 
w dłuższej perspektywie nie będzie to miało 
głębszego sensu.

W LUDZIACH CENIĘ
Lojalność oraz uczciwość.

W WOLNYM CZASIE
Najczęściej wybieram ruch. Lubię spędzać 
czas wolny jeżdżąc na rowerze oraz 
spacerując na łonie natury.

NAJBARDZIEJ SMAKUJE MI
Krewetki w każdej postaci.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE
Od dawna jestem zakochany w polskich 
górach. Wycieczki po nich zawsze bardzo 
mnie ekscytują.

FILM, KTÓRY WYWARŁ NA MNIE 
NAJWIĘKSZE WRAŻENIE

„Zielona mila” to jeden z tych filmów, który 
mimo braku widowiskowych efektów 
specjalnych i wartkiej akcji, wgniata w fotel 
samą historią oraz emocjami.

ULUBIONA KSIĄŻKA
„Emerytura nie jest Ci potrzebna” Jacka 
Borowiaka. Jest to interesujący poradnik 
jak odnaleźć się w biznesie na starcie i jak 
z niewielkich pieniędzy osiągnąć duże profity.

JEŚLI KULTURA TO...
Zazwyczaj wybieram kino i dobry film.

NAJBLIŻSZE WAKACJE
Planuję objazd Albanii.

ULUBIONA RESTAURACJA
Restauracja Tajska „Hot Spoon” (Łódź)

JEŚLI SAMOCHÓD, TO TYLKO…
Bugatti Veyron

NAJCZĘŚCIEJ SŁUCHAM
Metalu, najchętniej Metallica.

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ DO PERFEKCJI
Negocjacje biznesowe.
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takiej sytuacji jest również zbyt mała ilość 
kontenerów w miastach i na wsiach, do któ-
rych moglibyśmy wrzucić odzież. Grupa 
VIVE pracuje nad budowaniem świado-
mości recyclingu tekstylnego uczestnicząc 
w różnych przedsięwzięciach (jak np. „Ten 1 
dzień” Koalicji Liderzy Pro Bono) oraz pro-
wadząc własne działania społeczne (np. pro-
jekty w ramach nurtu Textile Upcycling, 
edukacyjne treści we własnych kanałach 
komunikacji).

W raporcie Goldman Sachs przygotowanym 
na zlecenie magazynu Quartz czytamy, że 
nieobecna w Polsce marka odzieżowa ASOS 
zanotowała 30% wzrost sprzedaży dzięki 
stosowaniu polityki krótkich kolekcji. Tak-
że Reserved co tydzień oferuje w swoich 
sklepach nowe modele. Jakie konsekwen-
cje dla środowiska ma tego typu polityka 
sprzedażowa?
Konsekwencje stosowania tego typu polityki 
to ciągły wzrost zanieczyszczenia środo-
wiska. Takie działania marek odzieżowych 
napędzają swoisty cykl, w którym kupuje-
my coraz więcej, często zupełnie zbędnych 
ubrań, aby za jakiś czas się ich pozbywać. 
Społeczeństwo nadal nie ma świadomości, że 
w celu wyprodukowania nawet pojedynczej 

koszulki niezbędna jest określona ilość ener-
gii, wody, których to nadmierna eksploatacja 
niszczy naszą planetę. Na szczęście trend 
krótkich kolekcji jest stopniowo blokowany 
przez „zero waste”, który zyskuje na popu-
larności. Coraz więcej osób przekonuje się 
do odzieży z drugiej ręki. Myślę, że w przy-
szłości stosowanie opisywanej, szkodliwej 
polityki sprzedaży nie będzie dobrze widzia-
ne wśród większości klientów, co wymusi 
na markach zmianę taktyki sprzedażowej.

W jaki sposób ograniczenie w handlu w nie-
dzielę wpłynęło na funkcjonowanie Państwa 
obiektu, strategię obranych działań i kalen-
darz akcji marketingowych?
Z pewnością ograniczenie związane z nie-
dzielami niehandlowymi wpłynęły na funk-
cjonowanie sieci sklepów VIVE Profit na 
wielu płaszczyznach. Początkowy okres 
zakazu handlu w niedzielę przyniósł po-
gorszenie wyników finansowych w znacznej 
części naszych sklepów. Dało się odczuć 
powoli zmieniające się przyzwyczajenia 
konsumenckie klientów, choć należy pod-
kreślić, że był to swoisty „okres przejściowy” 
związany z ograniczeniami. Z czasem ich 
elastyczność wobec zmian zwiększyła się 
i zaczęli dokonywać zakupów w sklepach 

Sieć sklepów 
VIVE Profit, 
mimo 
wprowadzenia 
ograniczeń 
w postaci 
niehandlowych 
niedzieli, 
w skali rocznej 
odnotowywało 
stały wzrost 
liczby klientów.
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niezależnie od tego czy były one otwarte, czy 
zamknięte w niedziele. Jeśli chodzi o stra-
tegię działania oraz marketing, również 
po stronie przedsiębiorców i sieci sklepów 
niezbędna jest wspomniana elastyczność. 
Pamiętajmy, że odgórne zmiany i wytyczne 
wpływają na obie strony, które powinny od-
powiednio reagować. Dotyczy to zwłaszcza 
biznesu. Sklepy powinny jeszcze bardziej 
zwiększyć komfort klienta i dostosować do 
niego ofertę. 

Na jakim zatem poziomie kształtuje się od-
wiedzalność sklepów VIVE Profit?
Sieć sklepów VIVE Profit, mimo wprowa-
dzenia ograniczeń w postaci niehandlowych 
niedzieli, w skali rocznej odnotowywało sta-
ły wzrost liczby klientów. Oferta była dla 
nich atrakcyjna i odpowiednio promowana 
co przekładało się na zwiększającą się od-
wiedzalność. Niestety wraz z nadejściem 
pandemii koronawirusa wszystkie sklepy 
sieci VIVE Profit zostały zamknięte do od-
wołania, co niewątpliwie w znaczący sposób 
wpłynie na wszelkie statystyki.

Apropo koronawirusa, jak oceniają Państwo 
obecną sytuację w kontekście rozszerzania 
się epidemii?
Sytuacja jest wyjątkowa, bardzo trudna i dy-
namiczna. Dotyka praktycznie każdą osobę, 
każdą rodzinę oraz każde przedsiębiorstwo. 
Nawet branże, które w obecnej chwili odno-
towują wzrost wskaźników, w perspektywie 
czasu oraz kryzysu gospodarczego, napotkają 
trudności w wielu aspektach (np. w zakresie 
zatrudnienia). Najtrudniejszym elementem 
pandemii koronawirusa jest to, że bardzo 

trudno jest przewidzieć przebieg kolejnych 
wydarzeń. Po ponownym otwarciu wszyst-
kich sklepów - długofalowo przewidujemy 
wzrost liczby klientów, ponieważ kryzys bez 
wątpienia odbije się na ich budżecie. Będą 
oni poszukiwać oszczędności, jednocześnie 
pamiętając o swoich wymaganiach i przy-
zwyczajeniach np. w kwestii jakości ubrań. 
Nasza sieć spełni ich oczekiwania. 

Jaki wpływ obecna sytuacja wywrze na bran-
żę RETAIL w kolejnych miesiącach?
Pandemia wywrze ogromny wpływ na całą 
branżę retail. Jednak próba przewidywania 
już nawet najbliższego miesiąca jest bardzo 
utrudniona, nie wspominając o dłuższym 
okresie. Uważam, że konsekwencje obec-
nej sytuacji będą miały znacznie większy 
wpływ na branżę niż kryzys gospodarczy 
w 2008 roku. Dużo zależy od decyzji rządu 
i wsparcia, które państwo zaoferuje przed-
siębiorcom i społeczeństwu (duże bezrobocie 
również wpłynie na sprzedaż). Nadchodzący 
czas z pewnością będzie obfitował w wiele 
zmian. Póki co powinniśmy pamiętać, że 
priorytetem zawsze jest nasze zdrowie i bez-
pieczeństwo. Zachowajmy zdrowy rozsądek, 
dbajmy o higienę i stosujmy się do zaleceń 
rządu oraz sanepidu.

Co obecnie stanowi największe wyzwanie 
w Pana pracy? 
Oczywiście w obecnej trudnej sytuacji moim 
głównym wyzwaniem oraz celem jest powrót 
do normalnego funkcjonowania firmy po 
zakończeniu epidemii, co – mam nadzieję 
– nastąpi jak najszybciej. Obecny rok będzie 
stał pod znakiem wielu zmian w zakresie 

organizacji pracy sklepów. Jak nigdy dotąd 
będziemy musieli zadbać o pracowników 
i klientów, aby sprostać ich zmieniającym 
się oczekiwaniom. Ponadto zmieni się rynek, 
a skuteczne odnalezienie się w nim z siecią 
34 sklepów odzieżowych będzie wymaga-
jącym zadaniem.

Jakie są plany rozwoju VIVE Profit w nad-
chodzącym czasie? 
Naszym priorytetem jest - powrót do nor-
malnego funkcjonowania i dostosowanie 
się do nowych regulacji, jakie czekają nas 
po otwarciu wszystkich sklepów na nowo. 
Jestem pewien, że cały rok 2020 będzie wy-
glądał w podobny sposób dla większości 
przedsiębiorstw. Kolejnym etapem, który 
chciałbym wprowadzić w życie w jak naj-
krótszym czasie, jest otwarcie 6 nowych 
sklepów VIVE Profit. Planujemy również 
wdrażanie programu lojalnościowego dla 
klientów oraz uruchomienie sprzedaży in-
ternetowej. 

O FIRMIE
Sieć sklepów VIVE Profit oferuje bogaty 
asortyment. Klient, w wielkopowierzchnio-
wych sklepach, znajdzie odzież dziecięcą, 
damską i męską, domowe tekstylia, a także 
produkty komplementarne (m.in. chemię 
gospodarczą). Praktycznie wszystkie ubra-
nia znajdują się na wieszakach w odpow-
iednich działach asortymentowych.

VIVE Profit dba o atrakcyjne ceny. System 
sprzedaży w sklepach działa w oparciu 
o jednotygodniowe cykle sprzedaży i male-
jące każdego dnia ceny. Raz w tygodniu 
następuje całkowita wymiana asortymen-
tu. W ostatnim dniu cyklu, przed wymianą 
towaru proponowana jest sprzedaż na 
torby. Do każdego sklepu VIVE Profit do-
starczanych jest tygodniowo 10 ton to-
waru.

Sieć stale się rozwija, poszukując nowych 
lokalizacji dla nowych, wielkopowierzch-
niowych sklepów i pracując nad ciągłym 
doskonaleniem obsługi klienta. 
Właścicielem sieci sklepów VIVE Profit jest 
spółka VIVE Textile Recycling. Pierwszy sk-
lep powstał w 1995 roku w Kielcach. Dziś 
funkcjonują 34 obiekty w całej Polsce.

Kontakt dla potencjalnych partnerów 
zainteresowanych współpracą:
Łukasz Kowalczyk
e-mail: lukasz.kowalczyk@vive.com.pl
tel.: +48 512 042 728
https://www.viveprofit.pl
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Branża handlu detalicznego została bardzo boleśnie doświadczona przez 
kryzys wywołany epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Dotyczy to także 

większych obiektów handlowych, które od 21 marca, z nielicznymi 
wyjątkami, są niedostępne dla klientów. Przypomnijmy, że mogą w nich 

działać jedynie sklepy spożywcze, apteki, niektóre drogerie, pralnie i sklepy 
budowlane. Reszta pozostaje dla klientów zamknięta. Będzie to mieć 

duży wpływ na dalsze funkcjonowanie centrów i parków handlowych, 
które odpowiadają za ponad 80 proc. całkowitych zasobów nowoczesnej 

powierzchni handlowej w Polsce

Fot. Envato

ROZWARSTWIENIE
NA RYNKU OBIEKTÓW HANDLOWYCH
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Decyzja o wprowadzeniu obo-
strzeń, które miały zahamo-
wać rozprzestrzenianie się 
koronawirusa, początkowo 
najbardziej obciążała na-

jemców, którzy z wiadomych względów od 
kilku tygodni nie generują przychodów ze 
sprzedaży, przynajmniej w jej tradycyjnej 
formie. W wypadku wielu z nich zagroziło 
to zatorami płatniczymi i utratą płynności 
finansowej. W ramach uchwalonego w dniu 
31 marca 2020 roku przez Parlament pakietu 
antykryzysowego wprowadzono m.in. roz-
wiązanie przewidujące, że umowy najmu 
w galeriach powinny zostać czasowo za-
wieszone, co ma być znaczącą pomocą dla 

najemców powierzchni handlowych w tym 
trudnym okresie. Z drugiej jednak strony, 
takie rozwiązanie skutkuje ograniczeniem 
przychodów właścicieli centrów handlo-
wych. Przy czym ich koszty utrzymania, 
w tym opłaty eksploatacyjne, koszty wyni-
kające z zatrudnienia pracowników i pod-
wykonawców, a także obciążenia z tytułu 
prawno-podatkowych pozostały zasadniczo 
bez zmian. Sytuacja najemców oraz właści-
cieli galerii jest więc równie trudna, choć 
z innych powodów.
Wczoraj (29-04-2020, przyp. red.) rząd 
zapowiedział przyspieszenie otwarcia skle-
pów w galeriach handlowych, przenosząc je 
z trzeciego do drugiego etapu „odmrażania” 

polskiej gospodarki, tj. na dzień 4 maja. 
Zmiany te nie będą jednak dotyczyć wysp 
handlowych i najemców świadczących usłu-
gi rozrywki (w tym kin). Tym samym tuż 
po długim weekendzie majowym klienci 
będą mogli znów ruszyć na zakupy do ga-
lerii w całym kraju, przy zachowaniu reguł 
bezpieczeństwa tj. zachowanie 2 m spo-
łecznego dystansu, czy noszenie maseczek. 
Galerie będą musiały spełnić szereg wa-
runków sanitarnych, chociażby zapewnić 
odwiedzającym rękawiczki jednorazowe czy 
płyny dezynfekujące, które zgodnie z no-
wymi wytycznymi mają znaleźć się przy 
wszystkich wejściach, kasach i w toaletach. 
Ustawodawca wprowadza także oczywiście 

ROZWARSTWIENIE
NA RYNKU OBIEKTÓW HANDLOWYCH

maj-czerwiec 2020magazyngalerie.pl



limity, zgodnie z którymi na 1 osobę przy-
padnie 15 m.kw. powierzchni sprzedażowej, 
co znacząco ograniczy liczbę klientów. 
Mimo wcześniejszego otwarcia centrów 
nadal istnieje ryzyko, że w obawie o swo-
je zdrowie potencjalni klienci, wcale tak 
chętnie do nich nie wrócą, nawet wtedy, 
kiedy będą już mogli. Zresztą takich znaków 
zapytania jest więcej. Kryzys gospodarczy, 
prowadzący do bezrobocia oraz zmniejszenia 
dochodów, na pewno wpłynie negatywnie 
na popyt konsumpcyjny, będący podstawą 
sukcesu centrów handlowych w ostatnich 
latach. A to z kolei rodzi niebezpieczeństwo 

upadłości części najemców, co w dalszej 
perspektywie może zagrozić funkcjono-
waniu przynajmniej niektórych centrów 
handlowych. Nie należy też zapominać, 
że dynamiczny rozwój e-commerce, któ-
ry obserwowaliśmy już przed wybuchem 
pandemii i którego dynamika znacznie 
przyśpieszyła w ostatnich tygodniach ro-
dzi kolejne ryzyko dla sektora detalicznego 
w jego tradycyjnej formule. Polacy, tak jak 
konsumenci we wszystkich krajach rozwi-
niętych, zmieniają swoje przyzwyczajenia 
oraz nawyki konsumenckie i coraz większą 
część swoich potrzeb zakupowych będą re-
alizować online. 
To wszystko powoduje, że dalszy rozwój 
centrów handlowych obarczony jest dużą 
dozą niepewności. Należy jednak pamię-
tać, że już przed epidemią obserwowaliśmy 
stopniowe nasycenie tego rynku i wyhamo-
wywanie dynamiki wzrostu, jeżeli chodzi 
o powstawanie nowych obiektów. Łączna 
powierzchnia w budowie, zaplanowana do 
oddania do użytku w kolejnych latach wy-
nosi około 400 tysięcy mkw., co jeszcze kilka 
lat temu było wartością osiąganą w jednym 
roku. Nie należy wykluczać, że z punktu 
widzenia inwestorów sytuacja, z którą mamy 
właśnie do czynienia, może wpłynąć na 
dalsze osłabienie ich zainteresowania tym 
sektorem. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy 
też prognozować dalsze rozwarstwienie ryn-
ku obiektów handlowych. Wiodące centra 
handlowe, w dobrych lokalizacjach i cie-
szące się powodzeniem u klientów, poradzą 

Partner Associate, Real Estate Advisory
Deloitte

https://www2.deloitte.com

Dominik Stojek

BIOO AUTORZE:

Dominik posiada 22-letnie doświad-
czenie w doradztwie, z których 15 
poświęcił w całości branży nierucho-
mości, pracując zarówno w Deloitte 
jak i międzynarodowych agencjach 
nieruchomościowych. Specjalizuje 
się w usługach brokerskich, transak-
cjach, usługach due diligence oraz 
negocjacjach. Występuje także jako 
doradca w zakresie komercyjnych 
aspektów na rynku nieruchomoś-
ci. Dominik posiada tytuł CCIM jest 
członkiem RICS.
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sobie w obecnej sytuacji i być może nawet 
umocnią swoją pozycję. W dużo gorszym 
położeniu mogą znaleźć się pozostałe cen-
tra handlowe. Z kolei, byłbym spokojny 
o średnioterminową perspektywę parków 
handlowych. W ostatnich latach widzimy 
wzrastające zainteresowanie konsumentów 
takim formatem robienia zakupów. Loka-
lizacja w mniejszych miejscowościach (lub 
na przedmieściach dużych miast) i skrojenie 
na miarę potrzeb lokalnej społeczności po-
wodują, że nawet w obecnej sytuacji wydają 
się być lepiej przygotowane do panującej 
sytuacji, więc można przypuszczać, że klien-
ci szybko do nich powrócą. Dodatkowego 
znaczenia może nabrać fakt, że są zazwy-
czaj zaprojektowane w taki sposób, by klient 
wchodził do sklepów bezpośrednio z na-
ziemnego parkingu, dzięki czemu będzie się 
czuć bezpieczniej, jeżeli chodzi o styczność 
z innymi kupującymi. 
Reasumując, najbliższe tygodnie i miesiące 
będą dużym wyzwaniem dla branży han-
dlowej, zarówno najemców, jak i właścicieli 
obiektów handlowych, a wyjście z kryzy-
su uzależnione będzie między innymi od 
sposobu, w jaki ułożą między sobą relacje 
w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. 
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Trudna sytuacja, 
z którą wszyscy się obecnie 

zmagamy rodzi obawy 
o naszą przyszłość. Jest to 

spowodowane codziennym 
zagrożeniem związanym 

z pandemią koronawirusa, 
ale równie brakiem pewnych 

i konkretnych, określonych 
w czasie informacji. Nikt nie 

wie jak będzie wyglądać nasze 
życie za kilka miesięcy. Dotyczy 
to również biznesu. To właśnie 

zwiększająca się liczba pytań 
bez odpowiedzi paraliżuje 

zarówno przedsiębiorców, jak 
i ich pracowników

Kryzys gospodarczy wywołany 
pandemią COVID-19 już trwa. 
Przedsiębiorstwa ogłaszają upa-
dłość lub są na skraju bankructwa. 

Dotyczy to również „największych”, czego 
przykładem są giganci linii lotniczych jak 
np. Ryanair. W związku z trudną sytuacją 
doszło do zwolnień pracowników na dużą 
skalę. Mamy w otoczeniu kogoś kto stracił 
pracę i znalazł się w trudnej sytuacji finan-
sowej. Pomimo wsparcia rządów w postaci 
tarczy antykryzysowej załamanie polskiej 
i światowej gospodarki jest nieuniknione. 
Czy taka perspektywa rodzi szansę na odbu-
dowę rynku retail? Jak zmieni się jego klient? 
Czy obawy związane z dużym prawdopo-
dobieństwem zakażenia spowodują znacz-
nie mniejszy ruch w obiektach handlowych 
różnego typu? Rynek sprzedaży jest trwale 

połączony z klientem – jego wymaganiami, 
możliwościami, czy trendami, za którymi 
obecnie podąża. Kiedy zakończy się pan-
demia profil konsumenta ulegnie zmianie. 
Sprzedawcy, aby przetrwać, będą musie-
li nadążać za tą zmianą. Kryzys wpłynie 
zwłaszcza na zamożność klientów. Będą oni 
rzadziej dokonywać zakupów, które nie są 
niezbędne do życia (np. sprzęt RTV, odzież, 
kultura). Jeśli już zdecydują się na zakup 
ubrania to w większym stopniu niż dotych-
czas na ich wybór wpłynie niższa cena. Prym 
będą wiodły rzeczy uniwersalne i praktyczne, 
natomiast ekstrawagancja zejdzie na drugi 
plan. Na popularności zyskają również takie 
trendy jak zero waste. Ponowne użycie to 
oszczędności, a ekologiczny charakter tego 
ruchu wspiera środowisko. Perspektywa ko-
lejnego kryzysu, także ekologicznego, będzie 
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dla ludzi nie do przyjęcia. Społeczeństwo 
będzie zwracać większą uwagę również na 
takie zagadnienia jak zachowanie zasad hi-
gieny w sklepach i bezpieczeństwo zakupów.
Po zakończeniu pandemii, ponownie otwar-
te sklepy, które dostosują się do wymagań 
klienta w dobie kryzysu, zyskają dodatko-
wego rozpędu. Zwiększona odwiedzalność 
i sprzedaż będą kluczowe, aby przetrwać 
kryzys gospodarczy, a dla niektórych marek 
mogą być szansą na rozwój i taką widzi dla 
siebie sieć VIVE Profit. Wsparcie klienta 
w trudnej sytuacji, chociażby z pomocą do-
brego produktu w atrakcyjnej cenie, wzmoc-
ni wizerunek firm. Do takich transformacji 
polityki przedsiębiorstw dochodzi już dziś, 
co widać w ich marketingu skupionym na 
bezpieczeństwie, oszczędności, usługach 
on-line, wartościach ludzkich.
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 JAKI BĘDZIE KLIENT PO PANDEMII?
Nadchodzący okres w branży retail może być 
czasem sklepów second hand. Oferta sieci 
VIVE Profit, będzie atrakcyjna dla klientów 
nastawionych na oszczędność oraz różno-
rodność asortymentu o dobrej jakości. Na tle 
dużych sieci ceny ubrań będą bardzo konku-
rencyjne, a ich niepowtarzalność pozwoli na 
wyróżnienie się bez konieczności wydawania 
znacznych kwot. Ponadto jako VIVE Profit 
pracujemy nad szeregiem usprawnień dla 
klientów. Jesteśmy blisko wprowadzenia 
kart lojalnościowych uprawniających do 
specjalnych rabatów. Planujemy również 
otwarcia nowych sklepów w różnych czę-
ściach Polski. Zrobimy wszystko, aby ułatwić 
naszym dotychczasowym i nowym klientom 
komfortowe i przyjemne funkcjonowanie 
w trudnych czasach.  Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. B2C

VIVE Profit

Łukasz Kowalczyk
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REKLAMY

Gdy już odpowiemy sobie na te py-
tania, kolejną kwestią będzie dobór 
grupy docelowej. Kim są, w jakim są 

wieku, co ich interesuje, gdzie mieszkają itd. 
W następnej kolejności wybieramy kreację 
graficzną, decydujemy o treści komunikatu 
i voilà, możemy działać. Ale zanim dojdzie-
my do momentu startu kampanii, zajmijmy 
się po kolei składowymi całego procesu.

Możliwości
Pierwszą kwestią dla jakichkolwiek działań 
reklamowych na Facebook’u jest dobór celu 
reklamy. Cel, jaki wybierzemy jest głównym 
czynnikiem decydującym o sukcesie 
lub porażce kampanii. Na podstawie 
naszej decyzji Facebook wybierze sposób 
optymalizacji reklamy, czyli skupi się na 
tym, by z grupy jej odbiorców, wybrać osoby, 
które z największym prawdopodobieństwem 
wykonają czynność, której oczekujemy. 
Należy pamiętać, że przykładowo w grupie 
100 000 osób są pewne osoby, które 
z dużym prawdopodobieństwem klikną 
w post, lub zostawią pod nim komentarz, 
a równocześnie reprezentują niemal zerową 
szansę na fizyczne pojawienie się w naszym 
lokalu. Stąd niewłaściwy dobór celu może 
rzutować negatywnie na nasze działania 
w kampanii reklamowej. 

A GALERIE
FACEBOOK ADS

Centra handlowe wraz 
ze sklepami i punktami 

usługowymi w nich 
zlokalizowanymi, są wysoce 

nieoczywistą kategorią 
w kontekście reklamy 

w internecie. W ogromie 
możliwości ciężko wybrać tę, 

która będzie najefektywniejsza. 
Przede wszystkim musimy 

zastanowić się nad celem 
reklamy: czy ważniejsze 

dla nas jest zaangażowanie 
użytkowników w social mediach, 

dokonanie zakupu na naszej 
stronie www, czy preferujemy, by 

efektem reklamy była większa 
ilość odwiedzin w naszym 

punkcie stacjonarnym. 

»

HANDLOWE
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sklepie w centrum handlowym. 

Grupa docelowa
Zaczynając planować kampanię reklamową 
na Facebooku w drugiej kolejności 
powinniśmy wybrać grupę docelową. Dwie 
podstawowe możliwości jakie mamy w kwestii 
lokalizacji, to skupienie się na osobach już 
będących, lub bywających w najbliższym 
otoczeniu naszego lokalu, lub sięgnięcie po 
nieco szerszą grupę i decydowanie się na 
trafienie do użytkowników przebywających 
w odległości do kilku, lub nawet kilkunastu 
kilometrów. Moja sugestia: skupienie się na 
obu grupach i testowanie, by sprawdzić, co 
zadziała lepiej w naszym przypadku. 
Ustawiając kampanię wybierzmy zatem dwa 
zestawy reklam: jeden targetowany ściśle na 
przestrzeń wybranego centrum handlowego, 
drugi szerzej na obszar o promieniu 3-5 
kilometrów wokół. Drugi obszar ograniczmy 
przez wybór odpowiednich zachowań, 
zainteresowań i danych demograficznych. 
Alternatywnie w ramach drugiego zestawu 
reklam możemy przetestować grupę 
odbiorców podobnych. W takim wypadku 
Facebook wybierze odbiorców podobnych 
do dowolnie wybranej grupy bazowej, np. do 
naszych dotychczasowych klientów. Grupy 
odbiorców podobnych są tworzone dla 
terenu całego kraju, w przypadku reklamy 
centrum handlowego sugeruję wybrać grupę 
pomiędzy 8% a 10% i dopiero wtedy, na 
poziomie zestawu reklam ograniczyć ją 
geolokalizacyjnie. Jeśli wybierzemy mniejszy 
procent, prawdopodobnie po ograniczeniu 
terenu wyświetlania się reklamy, grupa 
docelowa okaże się zbyt mała i reklama 

3) osoby, które ostatnio przebywały na 
wybranym obszarze,
4) osoby, których najnowsza lokalizacja jest 
w wybranym obszarze, ale dom jest oddalony 
o ponad 125 mil / 200 km.
Korzystając z celu Ruch w firmie, mamy 
dodatkowo możliwość targetowania osób 
w pobliżu sklepu (według odległości od 
lokalu), bez żmudnego ustawiania lokalizacji. 
Ta opcja jest dostępna dla firm posiadających 
kilka oddziałów/sklepów, a także mających 
dodane lokalizacje sklepów na Facebooku. 
W tym wypadku możemy korzystać z CTA 
Jak dojechać, które po kliknięciu w nie, 
rozwinie użytkownikom mapkę. 
Jeśli wpiszemy nazwę miejsca/ulicy ręcznie 
- możemy targetować z dokładnością 
do 16 km, lecz jeśli rozwiniemy mapę, 
znajdziemy na niej miejsce i upuścimy tam 
pinezkę, możemy targetować z dokładnością 
do 1 km. Aby jeszcze bardziej doprecyzować 
targetowanie z użyciem lokalizacji, możemy 
sięgnąć po wykluczenia. Tym sposobem, jeśli 
chcemy możemy ograniczyć wyświetlanie 
reklamy do obszaru centrum handlowego.

Formaty reklam
Dostępne na Facebooku formaty reklam, 
to zdjęciem, film, karuzela i kolekcja. Przy 
wyborze formatu polecam testowanie więcej 

Dla potrzeb niniejszego artykułu, 
skupimy się na celach, w mojej opinii 
najodpowiedniejszych, dla centrów 
handlowych, a więc:
1) zasięg - wybranie tego celu sprawi, 
że Facebook postara się dotrzeć z waszą 
reklamą do możliwie największej grupy osób 
z grupy docelowej,
2) ruch - ten cel, sprawi, że reklama będzie 
optymalizowana względem uzyskania 
możliwie największej ilości przejść 
na dowolnie wybraną stronę www, do 
messenger’a, whatsapp’a, lub waszej aplikacji 
na IOS lub Android,
3) aktywność - Facebook optymalizuje 
reklamę tak, by uzyskać jak największą 
ilość aktywności względem postu. Należy 
pamiętać, że przez aktywność rozumiemy nie 
tylko komentarze i lajki czy udostępnienia, 
ale też kliknięcia w banner w poście, nie 
pozostawiające za sobą żadnego śladu poza 
panelem Waszego konta reklamowego,
4) wyświetlenia filmu - cel sprawi, że 
Facebook będzie optymalizował reklamę 
względem możliwie jak największej ilości 
wyświetleń filmu. Do wyboru mamy 
optymalizację względem 2 sekundowych 
wyświetleń, lub optymalizację względem 
wyświetleń całego filmu (lub 15 sekund, dla 
filmów dłuższych),
5) wiadomości - wybranie tego celu 
spowoduje, że algorytm Facebooka skupi 
się na wybraniu z grupy docelowej osób, 
które z największym prawdopodobieństwem 
wyślą wiadomość do waszego fanpage’a. Cel 
najlepiej sprawdzi się w przypadku punktów 
usługowych, gdzie dobrym rozwiązaniem 
będzie zaproszenie oglądających reklamę, 

»

do umówienia się na spotkanie przez 
messengera, 
6) konwersje - Facebook optymalizuje 
reklamę względem uzyskania możliwie 
dużej ilości wybranych zdarzeń na stronie 
internetowej lub w aplikacji. Zdarzeniem 
może być dokonanie zakupu online, ale 
też odwiedzenie wybranej podstrony lub 
wysłanie formularza kontaktowego, czy 
umówienie spotkania przez znajdujący się 
na stronie kalendarz,
7) ruch w firmie - optymalizuje reklamy 
pod kątem zwiększenia odwiedzin w twoim 

nie wyświetli się wcale lub wyświetli się tak 
małej grupie osób, że nie pozostawi nam to 
żadnego pola do optymalizacji.  
Facebook posiada bardzo ciekawe 
możliwości związane z targetowaniem 
według lokalizacji odbiorców. Planując 
kampanię, musimy zadecydować o wyborze 
jednej z czterech poniższych grup:
1) osoby, których miejsce zamieszkania 
znajduje się na wybranym obszarze, lub które 
ostatnio przebywały w wybranej okolicy,
2) osoby, których miejsce zamieszkania 
znajduje się na wybranym obszarze,

Przy budżetach rzędu 
1500-4000 zł mamy sposobność 
przetestować co najmniej kilka 
różnych rozwiązań
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niż jednej możliwości. Należy pamiętać, 
że im ciekawsza i bardziej interesująca 
kreacja, tym większe zainteresowanie naszej 
grupy docelowej. Zaplanujmy też treść 
komunikatu reklamowego, tak by zachęcała 
do wykonania czynności, której oczekujemy 
od użytkowników.

Budżety
Nie istnieje minimalny sensowny budżet, 
poniżej którego kampania na Facebooku nie 
miałaby sensu. Należy natomiast pamiętać, 
że wydając 100-300 zł na miesiąc mamy 
małe pole manewru co do wprowadzania 
zmian i reagowania, jeżeli hipotezy jakie 
postawiliśmy na początku kampanii okażą 
się chybione. Zaczynając od budżetów rzędu 
1500 - 4000 zł mamy już sporo możliwości 
i sposobność, by przetestować co najmniej 
kilka różnych rozwiązań. 

Pomiar wyników
Jeżeli poprawnie dobierzemy cel reklamy, 
grupę docelową i kreację, pozostaje nam 
określić wskaźniki, które zdecydują, czy 
kampanię uznamy za zakończoną sukcesem. 
Wiele kampanii prowadzonych przez 
przedsiębiorstwa wykłada się właśnie na 
tym etapie. Jeżeli na etapie wyznaczania 
celu, postanowiliśmy, że kampania ma za 

zadanie zwiększyć ruch w naszym sklepie, 
powinniśmy zadbać, by zwiększenie tego 
ruchu prawidłowo zmierzyć. Czasami będzie 
to wymagało kreatywności: przykładowo, 
możemy w treści reklamy umieścić kod 
promocyjny i prosić o podanie go w trakcie 
wizyty. Z dużym prawdopodobieństwem 
możemy założyć, że osoby, które obejrzą 
reklamę i zainteresują się naszymi 
usługami lub produktami, rzeczywiście 
odwiedzając sklep, podadzą ten kod. Do 
zmierzenia kampanii mających oczekiwany 
efekt w działaniach podejmowanych 
w sieci, możemy wykorzystać prawidłowo 
zainstalowany piksel Facebook’a w przypadku 
stron i sklepów internetowych oraz SDK 
w przypadku aplikacji.

Podsumowanie
Facebook może być doskonałym kanałem 
dla Twojego biznesu, niezależnie od tego, 
jakiego rodzaju klientów obsługujesz i co 
sprzedajesz. Główną zasadą przyświecającą 
Twoim kampaniom powinno być rozsądne 
i metodyczne podejście, nie znając bowiem 
podstawowych zasad, które starałem się 
omówić w tym artykule, naprawdę łatwo 
popełnić błąd. Jeżeli czujesz, że wciąż nie 
wszystko jest dla Ciebie jasne, odezwij się 
do mnie! 

Specjalista płatnych kampanii 
w środowisku Facebook
Verseo  |  www.verseo.pl

Paweł Skibiński

BIOO AUTORZE:
Specjalista płatnych kampanii w śro-
dowisku Facebook. Certyfikowany 
w programie Facebook Blueprint 
w obszarze zakupu mediów i tworze-
nia architektury kampanii reklamo-
wych. W agencji Verseo prowadzi od 
roku kampanie klientów z różnych 
branż, wcześniej związany z innymi 
agencjami reklamowymi.
Kontakt:
pskibinski@verseo.pl. 
tel: 574184555
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W marcu co trzeci Amerykanin zrobił zakupy 
w supermarkecie online. Dla 41% z nich była to pierwsza 

styczność z tą formą zakupu. Dla milionów osób na 
całym świecie zakupy online stały jedynym sposobem ich 

zrobienia. A cały szereg firm, które polegały na sieciach 
punktów sprzedaży i przedstawicielach handlowych, 

uruchamia systemy dystrybucji online. Większość z nich 
poznaje e-commerce z braku innego wyboru i przymuszona 

pandemią, co nie zmienia faktu, że rok 2020 to dla branży 
e-commerce już teraz data przełomowa

Okazja, by zrobić dobre pierwsze 
wrażenie
E-commerce nie jest zarezerwowany tylko 
dla stałych bywalców, a cykliczne pojawianie 
się nowych użytkowników jest w tej branży 
standardem. Co roku masa nowych klientów 
zjawia się w sklepach internetowych zwa-
biona wyjątkowymi przecenami podczas 
sezonowych Black Friday, czy chwilę później 
w poszukiwaniu prezentów świątecznych. 
Od tego, ile kroków ma cały proces zaku-
powy, jak bardzo jest intuicyjny, ile form 
płatności i sposobów dostawy oferuje nam 
sklep zależy, czy nowi klienci przekonają się 
do tej formy zakupu również na co dzień. 
Wiele osób jest mile zaskoczonych szybkim 
czasem dostawy czy zgodnością z opisem. Ci 
konsumenci już wiedzą, że wrócą do zaku-
pów online przy kolejnej okazji. Podobnego 
zjawiska możemy się spodziewać teraz, ale 
na dużo większą skalę. 
Ze względu na braki w sklepach stacjonar-
nych lub całkowite zamknięcie placówek 
handlowych, zakupy online są aktualnie 

jedną z niewielu lub wręcz jedyną możliwą 
formą zakupu niektórych produktów. Obec-
na sytuacja przyciąga do internetu nowych 
kupujących, którzy do tej pory nie korzystali 
z tej formy zakupów. Akcje prowadzone 
przez platformy sprzedażowe czy sklepy in-
ternetowe starają się do tego zachęcać. Wie-
le sklepów wykorzystuje też kanał online, 
aby pobudzić sprzedaż we wciąż otwartych 
sklepach stacjonarnych, kusząc chociażby 
możliwością szybkiego odbioru towaru na-
wet tego samego dnia.

Branża nie czeka aż klient sam 
przyjdzie 
Jednym z czynników, który wpłynął na 
wzrost sprzedaży online jest niewątpliwie 
obawa przed kontaktem z innymi ludźmi 
w fizycznych sklepach, szczególnie w seg-
mentach produktów pierwszej potrzeby: 
spożywczych, medycznych czy higienicz-
nych. Obserwujemy również opóźnienia 
w realizacji dostaw przez supermarkety 
online. Wiele z nich ograniczyło wielkość 
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realizowanych zamówień, aby sprostać 
wzmożonemu zapotrzebowaniu klientów.
Wzrost sprzedaży jest zależny od branży. 
O ile wyraźnie widać skokowy wzrost za-
interesowania zakupami w aptekach czy 
supermarketach online, o tyle nastrój zwią-
zany z wynikami marek odzieżowych czy 
innych produktów, które nie są pierwszej 
potrzeby, jest dosyć konserwatywny. Krót-
koterminowo konsumenci ograniczyli zakup 
produktów, które nie są niezbędne, co bezpo-
średnio odbije się na wynikach finansowych 
sprzedawców odzieży i dóbr luksusowych, 
których spora część sprzedaży odbywała się 
w placówkach stacjonarnych.
Już też widać wiele działań mających na celu 
pobudzenie sprzedaży. Robią to nie tylko 
firmy, których biznes został ograniczony 
z powodu zamknięcia galerii handlowych 
i placówek stacjonarnych. Sprzedawcy pro-
wadzą wielokanałowe kampanie, które za-
chęcają do pozostania w domu i przejścia 
ze swoimi zakupami do internetu. Sklepy 
internetowe starają się przełamać bariery, 
które do tej pory miały wpływ na popula-
ryzację tego kanału: oferują darmowe wy-
syłki niezależnie od wartości zamówienia 
i wydłużają prawo zwrotu. Sprzyjają temu 
również nowe technologie czy procedury, 
wprowadzane przez firmy logistyczne (na 
przykład bezdotykowy odbiór przesyłek).

E-commerce receptą na wszelkie zło?
Kiedy w marcu firma Nike opublikowała 
wyniki finansowe za ostatni kwartał, za-
skoczyła wielu inwestorów i obserwatorów 
rynku, przewidujących znaczące spadki 
obrotów. W czasie szczytu zachorowań na 
koronawirusa w Chinach, Nike zamknęło 
75% swoich sklepów na tym kluczowym 
dla siebie rynku. Wyniki były jednak inne 
niż przewidywano - Nike odnotował 30% 
wzrost sprzedaży w kanale e-commerce, co 
ograniczyło spadek całości sprzedaży na tym 
rynku tylko o 5%. 
E-commerce nie można w każdym przy-
padku traktować jak cudownego leku, który 
z dnia na dzień wyleczy firmy handlowe 
z pandemii. Przeniesienie sprzedaży do ka-
nału online jest dla dużych firm procesem, 
który angażuje wiele zasobów, a jego długość 
jest proporcjonalna do wielkości firmy. Uru-
chomienie wymaga czasu, nakładu środków, 
wielu prób i zapewne błędów. Przykład Nike 
bardzo dobrze obrazuje, jak e-commerce 
może wspomóc firmę. Pod warunkiem, że 
nie był budowanym naprędce rozwiązaniem, 
a dojrzałym elementem strategii sprzeda-
żowej firmy.
O ile promocyjne ceny nowych kolek-
cji odzieży czy sprzętów elektronicznych 

skłaniają wielu z nas do zakupów przez 
internet, o tyle już ich wolumen często 
nie jest w stanie w całości pokryć obrotów 
utraconych z powodu zamknięcia placówek 
- przynajmniej w krótkim okresie. Przeszko-
dę w wielu przypadkach stanowi również 
struktura organizacyjna sieci handlowych. 
Niektórzy franczyzobiorcy mogą mieć wy-
łączność na sprzedaż w sklepach stacjonar-
nych, tak więc w żaden sposób internet nie 
jest w stanie im pomóc. Firmy muszą patrzeć 

W dłuższej perspektywie wydaje się, że zy-
skają wszyscy. Firmy muszą jednak zadbać 
o to, żeby zakup online nie wynikał tylko 
z przymusu, ale dawał wygodę oraz zapew-
niał nowe doświadczenia zakupowe. Stały 
dostęp do pełnego asortymentu, wsparcie 
doradców, wygodne i darmowe formy wy-
syłki czy długi termin zwrotu będą miały 
kluczowy wpływ na przeniesienie sprzeda-
ży z placówek stacjonarnych do internetu. 
Równie istotne jest odpowiednie zaprezen-
towanie i opisywanie produktów - nie tylko 
po to, by zadowolić klientów, ale również 
ograniczyć potencjalne koszty związane ze 
zwrotami produktów.
Rozbudowany system sprzedaży w inter-
necie w razie potrzeby może stać się pod-
stawowym źródłem dochodu. Ale branża 
handlowa musi zdywersyfikować kanały dys-
trybucji nie tylko na czas epidemii. Nawet, 
gdy wirusowa panika minie, mogą pojawić 
się kolejne zjawiska, które uczynią tradycyjny 
handel mniej opłacalnym, jak już wcześniej 
wprowadzone niehandlowe niedziele czy 
szybki wzrost płac w branży, wynikający 
z podniesienia pensji minimalnej.
Gdy ludzie przywykną do kwarantanny i za-
kupów online, sezon wiosenny tego roku 
może być pierwszym w historii handlu, gdy 
kanał cyfrowy przebije zakupy stacjonarne. 
Wiosenne sukienki, rowery czy letnie opony 
praktycznie wszyscy kupimy w internecie. 

Bartosz Górecki

BIOO AUTORZE:

Od ponad 10 lat związany branża 
nowych technologii. Na co dzień 
odpowiada za marketing merce.com 
- pierwszej hybrydowej platformy 
e-commerce. Zajmuje się analizą 
trendów społecznych i technolog-
icznych, które wpływają na rozwój 
e-handlu. Prelegent na konferenc-
jach i autor artykułów branżowych.

na wdrożenie e-commerce wielowymiarowo 
- zarówno z punktu widzenia swojej kultury 
organizacyjnej, jak i struktury sprzedażowej 
oraz potencjału poszczególnych kanałów.

Co będzie dalej? 
Nie wiemy jeszcze, jak długo zamknięte będą 
galerie handlowe oraz restauracje i przez ile 
miesięcy klienci będą unikać zatłoczonych 
miejsc publicznych. Warto jednak mieć na 
uwadze, że dobre perspektywy do rozwoju 
branża e-commerce miała przed sobą już 
wcześniej. Pandemia tej tendencji nie osłabi, 
a wręcz ją wzmocni.
Polska w sektorze sprzedaży online jest 
rynkiem mocno nienasyconym. Wciąż 
plasujemy się poniżej europejskiej średniej 
(wg. Eurostat w Polsce e-commerce stanowi 
jedynie 7% całości sprzedaży detalicznej). 
Jeszcze większy potencjał widać w rozwoju 
branży FMCG, gdzie internet stanowił jesz-
cze w 2017 jedynie 0,7% całości sprzedaży. 
Segment ten rośnie aktualnie 20% rok do 
roku. Zakładamy, że obecna sytuacja poprawi 
dynamikę rozwoju e-commerce niezależnie 
od segmentu.
Na pierwszy rzut oka widać, że najwięcej 
korzyści czerpie dziś ograniczona ilość skle-
pów, która sprzedaje określony asortyment. 

Polska w sektorze 
sprzedaży 
online jest 
rynkiem mocno 
nienasyconym. 
Wciąż plasujemy 
się poniżej 
europejskiej 
średniej 

Brand Manager
Merce

http://www.merce.com
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Korona wirus i związana z nim izolacja 
z dnia na dzień zmieniły zachowania 

konsumenckie, a rozciąganie 
w czasie środków ochrony przed 

rozprzestrzenianiem się epidemii dalej 
modyfikują sposób w jaki spędzamy 

wolny czas i kupujemy. Na ile trwałe 
będą zmiany, których obecnie 

doświadczamy? To pytanie, które 
wszyscy sobie teraz zadajemy

»

ZACHOWANIA 
KONSUMENCKIE 
A COVID19

Fot. elements.envato.com

Zamknięcie centrów oznacza brak 
możliwości robienia w nich za-
kupów: dla około 23 milionów 
polskich  konsumentów powy-

żej 15. roku życia, którzy w kupowali tam 
odzież i obuwie, dla 21 milionów osób, które 
w centrach handlowych kupowały artykuły 
kosmetyczne i perfumeryjne oraz dla 16 mi-
lionów konsumentów, którzy kupowali tam 
meble, artykuły sportowe, elektronikę oraz 
sprzęt gospodarstwa domowego.
Jeszcze w lutym, wraz z nadchodzącą wio-
sną, nastroje Polaków poprawiały się (mimo, 
że były już wówczas niższe niż na jesieni 
2019 roku). Szczególnie dobrze wygląda-
ły składowe barometru nastrojów – ocena 
przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa 
domowego (wzrost o 3,8 p.p. w stosunku 
do początku lutego) oraz oceny przyszłej 
sytuacji gospodarczej kraju (wzrost o 3,5 
p.p.). Po wprowadzeniu stanu zagrożenia 
epidemiologicznego (14 marca), a następnie 
stanu epidemii (20 marca), Barometr Na-
strojów Konsumenckich Polaków w ciągu 

90   KORONAWIRUS

maj-czerwiec 2020 magazyngalerie.pl

1 tygodnia spadł o 20 punktów i osiągnął 
najniższą wartość od początku pomiaru 
w roku 2004. Nastroje konsumenckie po-
gorszyły się bardziej niż w czasie kryzysu 
finansowego w 2008 roku. 
Media, w oparciu o komunikaty różnych 
dostawców danych, zaczęły informować 
o imponujących wzrostach sprzedaży online, 
np. o niemal 300-proc. wzroście sprzedaży 
artykułów spożywczych. 
To odzwierciedlenie poziomu obecnie re-
alizowanych zakupów i bieżących potrzeb. 
45 proc. konsumentów w ramach działań 
prewencyjnych chroniących przed zaka-
żeniem unika zakupów w sklepach sta-
cjonarnych jak supermarkety i dyskonty. 
Obserwowany obecnie wzmożony ruch 
w sklepach internetowych wynika z reali-
zacji zakupów produktów niezbędnych do 
funkcjonowania w okresie izolacji. Ale jego 
źródłem jest nie tylko potrzeba zrobienia 
zapasów spożywczych. To także koniecz-
ność wyposażenia gospodarstwa domowe-
go w komputer i drukarkę, potrzebnych by 



Fot. Adobe Stock
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poziomie około 10,5 miliarda złotych.  To 
oznacza spadek obrotów o około 8,3 proc. 
W przypadku dwumiesięcznego zamknięcia 
to już trudny do wyobrażenia ponad 16 proc. 
spadek.
Im dłuższe będzie zamknięcie sklepów, któ-
remu towarzyszyć będzie pogarszająca się 
sytuacja finansowa gospodarstw domowych, 
tym dłużej będzie trwał powrót do pozio-
mu konsumpcji z czasów sprzed epidemii. 
A to bezpośrednio przełoży się na spadek 
obrotów  w handlu detalicznym zarówno 
offline, jak i online. 
W naszej najbardziej optymistycznej pro-
gnozie zakładającej tylko dwa miesiące 
izolacji, spadek wartości sprzedaży deta-
licznej, w zależności od gminy wahać się 
może w przedziale od 8,3 do 14,2 proc. 
W scenariuszu najbardziej pesymistycznym, 
zakładającym dwa miesiące wiosennej izo-
lacji oraz powrót epidemii i dwumiesięczną 

gospodarstwa domowego jest gotowa ogra-
niczyć dotychczasowe standardowe zaku-
py i wydatki. To niekorzystny potencjalny 
trend dla handlu – wstrzymanie zakupów 
jest bowiem postrzegane jako szybki środek 
ratujący domowy budżet, łatwy do wdro-
żenia z relatywnie niskimi negatywnymi 
konsekwencjami dla  ochrony i ratowania 
stabilności budżetu domowego w czasie 
kryzysu.  Aż 7 razy mniej respondentów 
uznaje np.  pożyczkę o rodziny jako dobry 
sposób na kryzys. 
Polski handel to około 437 miliardów zło-
tych rocznych obrotów. Centra handlowe 
(pow. 5 tys. m kw.) odpowiadają za około 
30 proc. tej wartości, a udział handlu onli-
ne kształtuje się na poziomie około 9 proc. 
Oznacza to, iż, w pewnym uproszczeniu 
i bez uwzględnienia sezonowości, przy 
zamknięciu centrów handlowych przez 
miesiąc nie wygenerują one sprzedaży na 

68 proc. ankietowanych uważa, 
że w sytuacji pogorszenia sytuacji 
finansowej gospodarstwa 
domowego jest gotowa ograniczyć 
dotychczasowe standardowe 
zakupy i wydatki

móc uczestniczyć np. w nauczaniu zdalnym 
dzieci, czy też potrzeba zaopatrzenia się 
w produkty niezbędne do przeprowadze-
nia wiosennych porządków lub rozpoczęcia 
sezonu remontowego. 
Czy obserwowane wzrosty w handlu online 
utrzymają się po wznowieniu funkcjono-
wania sklepów stacjonarnych? Jak długo 
centra handlowe będą musiały czekać, aż 
frekwencja wróci do stanu sprzed wielkiego 
zamknięcia? Kiedy konsumenci będą mogli, 
a przede wszystkim kiedy będą chcieli znów 
gromadzić się i korzystać z oferty miejsc 
publicznych jak np. centra handlowe, kina, 
kawiarnie, restauracje? To naturalnie wy-
brane pytania z wielu, które nurtują obecnie 
sektor handlowy w Polsce. 
Zgodnie ze stanem wiedzy na 14 kwietnia, 
kiedy powstaje ten artykuł, niemożliwe jest 
stwierdzenie, kiedy zostaną otwarte centra 
handlowe i jak szybko frekwencja w nich 
wróci do poziomu sprzed epidemii. Obecna 
sytuacja, którą przeżywają wszyscy konsu-
menci wiąże się z niepewnością jutra, co 
przekłada się bezpośrednio na obawę po-
gorszenia się sytuacji materialnej z powodu 
np. utraty pracy – realnej groźby, szczególnie 
dla osób pracujących w usługach, transpo-
rcie, turystyce, gastronomii, rozrywce i han-
dlu.  49 proc. Polaków pod koniec marca 
obawiało się pogorszenia swojej sytuacji 
finansowej, w porównaniu z 16 proc. oba-
wiających się o takie pogorszenie w okresie 
sprzed epidemii. 
68 proc. ankietowanych uważa, że 
w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej 
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Przemysław Dwojak

w centrach handlowych, jak i w e-commerce.  
W ich przypadku atrakcyjność oferty oraz 
naturalna potrzeba zakupowa decydowały 
o czasie i miejscu dokonywania zakupów. 
Drugą linią podziału konsumenckiego jest 
typ odwiedzanego centrum handlowego. 
W uproszczeniu centra handlowe można 
podzielić na te „modne”, gdzie bywa się nie 
tylko z powodów komercyjnych, ale także 
lifestyle’owy, z szeroką ofertą handlową, ga-
stronomiczną i rozrywkową oraz obiekty 
typu funkcjonalnego, oferujące możliwość 
zakupów zaspokajających podstawowe po-
trzeby takie jak żywność, produkty do domu 
czy odzież i obuwie. 
Przed epidemią, wraz z rozwojem handlu 
online, zmieniającymi się zwyczajami za-
kupowymi, ogólną nadpodażą powierzchni 
handlowych i ograniczonym potencjałem 
nabywczym konsumentów wydawało się, 
że na rynku nastąpi pewne przemodelowa-
nie, które zagrażać będzie funkcjonowaniu 
średniej wielkości centrom funkcjonalnym 
z ograniczoną ofertą rozrywkową. Teraz, 
kiedy okres izolacji dobiegnie końca i centra 
handlowe ponownie zostaną otwarte, nie 
wszystkie z nich odbudują się w równym 
stopniu. Brak szczepionki na koronawirus, 
ew. dalsze komunikaty sugerujące unikanie 
dużych skupisk i strach przed zakażaniem 
się, mogą negatywnie wpływać na chęć od-
wiedzin centrów lifestyle’owych. Tak jak 
przed epidemią centra lifestyle’owe wyda-
wały się pewniakami w wyścigu o klienta, 

BIOO AUTORZE:

Ze swoimi zespołami konsultantów 
i data scientist’ów był zaangażowany 
w budowanie strategii ekspansji dla 
15 sieci detalicznych. Jest aktywnie 
zaangażowany w doradztwo dla 
centrów handlowych - uczestniczył 
w badaniach dla ponad 70 obiek-
tów i w doradztwie dla ponad 120 
inwestycji. Z zainteresowania han-
dlem oraz z umiejętności integracji 
różnych źródeł danych stworzył w  
GfK unikalny, interdyscyplinarny 
zespół konsultantów doradzający 
w zakresie zwiększania efektywnoś-
ci działań nakierowanych na rozwój 
sprzedaży. 
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teraz mogą ponieść największe straty. Jeśli 
pogarszać się będzie sytuacja finansowa grup 
docelowych, które stanowiły podstawowy 
target dla centrów handlowych, wówczas 
takie centra handlowe staną przed nastę-
pującymi wyzwaniami:
• ograniczanie wydatków konsumentów 

natywnych cyfrowo zarówno w kana-
łach online i offline,

• ograniczenie wizyt konsumentów 
w centrach handlowych w obawie 
przed potencjalnymi zarażeniami.

W tym samym czasie centra funkcjonalne, 
realizujące konkretne potrzeby zakupowe, 
mogą się odbudowywać. Będą przyciągały 
swoją prostą ofertą nakierowaną na reali-
zację konkretnych potrzeb zakupowych, 
związanych z codziennym funkcjonowa-
niem. Jednak dopiero ponowne otwarcie 
centrów handlowych oraz analiza trendów 
frekwencji pokaże, jak szybko sektor centrów 
handlowych może się odbudować.  A analiza 
danych z III i IV kwartału 2020 roku poka-
że, czy podział na 11 milionów kupujących 
i 15 milionów nie kupujących online się 
zmieni. 

izolację na jesieni 2020 roku, spadek sprze-
daży detalicznej może sięgnąć między 14,4 
a 23,7 proc. w zależności od gminy. 
W obu przypadkach założyliśmy, że ograni-
czenie konsumpcji nie dotknie znacząco pro-
duktów FMCG oraz kategorii produktów 
remontowo-budowlanych. Pierwsza stanowi 
znaczącą część w wydatkach gospodarstw 
domowych, a drugą wspiera pozostanie 
w domach i rozpoczęty sezon remontowy 
(28 proc. respondentów przyznało w bada-
niu przeprowadzonym 23 marca, że częściej 
podjęło czynności związane z domowymi 
naprawami i majsterkowaniem). 
Bez względu na to, który scenariusz się osta-
tecznie zrealizuje, handel w Polsce czeka 
kolejna rewolucja. Jej źródłem będzie pogłę-
biająca się polaryzacja konsumentów, która 
już od pewnego czasu przebiega w dwóch 
wymiarach.
Pierwszy wymiar to korzystanie (lub nie) 
z handlu online. Przed epidemią około 
15 milionów Polaków nie kupowało w in-
ternecie. Z różnych powodów. Nie mieli 
wystarczająco dużych środków na wydatki, 
nie interesowały ich zakupy, które sprowa-
dzali do czysto funkcjonalnej roli, nie chcie-
li zmieniać swoich zwyczajów związanych 
z odwiedzaniem sklepów stacjonarnych.
Z kolei 11 milionów relatywnie zamożnych 
i młodszych Polaków, szczególnie miesz-
kańców większych miast, konsumentów na-
tywnie cyfrowych, dzieliło swój budżet na 
wydatki online i offline, kupowało zarówno 
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POWIERZCHNIA SPRZEDAŻY 
POWYŻEJ 2000 M. KW.

 Obostrzenia dla galerii handlowych 
 w czasach Covid-19

MZ rozporządzeniem 
w związku z pandemią 
Covid-19 wyłączył 

z handlu sklepy o „powierzchni 
sprzedaży” powyżej 2000m². 
Czym jest ta powierzchnia, 
która nie występuje w umowach 
najmu? Czy wlicza się do niej 
pomieszczenia niewynajęte, 
korytarze, powierzchnie kin, 
fitness i banków? Powierzchnia 
kina może wynosić 3000m2, 
a fitnessu 1000m2. Decyzja 
o wliczeniu lub nie takich 
powierzchni jest istotna dla 
obu stron stosunku najmu. 
Czy utożsamianie powierzchni 
sprzedaży z powierzchniami 
w KW i EGIB jest słuszne? 
Stosunek powierzchni sprzedaży 
do powierzchni zewnętrznej 
każdej kondygnacji może wynosić 
nawet 50%. Niejeden obiekt jest 
na granicy wartości 2000m2, 
dlatego wyjaśniam zagadnienie »
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Powierzchnia sprzedaży nie funkcjo-
nuje na rynku najmu
Zarządcy galerii zwracają się o pomoc w zro-
zumieniu definicji powierzchni sprzedaży 
>2000 m2, do której odnosi się wyłączenie 
powierzchni ze sprzedaży i redukcje czyn-
szu wdrożone decyzja MZ. Przez 13 lat 
zajmowania się podstawami prawnymi po-
miarów powierzchni, nigdy nie mierzyłem 
„powierzchni sprzedaży”, nigdy nie miałem 
nawet takiego zapytania. W przypadku ga-
lerii czy retail parków powierzchnie najmu 
są mierzone głównie normą BOMA Retail. 
Zasady te są inne od „powierzchni sprzeda-
ży”, jako definicji w polskim prawie a dzisiaj 
zarządcy mają dysponować powierzchnią 
sprzedaży z dnia na dzień.

Podstawa prawna powierzchni 
sprzedaży
„Powierzchnię sprzedaży” definiuje Usta-
wa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 6 lutego r. 2020 (dalej Ustawa). 
W art. 2 pkt. 19 przez „powierzchnię sprze-
daży” − należy rozumieć „tę część ogólno-
dostępnej powierzchni obiektu handlowego 
stanowiącego całość techniczno-użytkową, 
przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, 
w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż 
towarów (bez wliczania do niej powierzchni 
usług i gastronomii oraz powierzchni po-
mocniczej, do której zalicza się powierzchnie 
magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji 
wystawowej itp.)”. Ponadto art. 10 ust. 16 

pkt 3a mówi, że jeżeli w gminie przewi-
duje się obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży >2000m² to na etapie studium 
należy wskazać potencjalne miejsce loka-
lizacji. I stąd mamy tę graniczną wartość 
2000m2, której trzyma się MZ. Art. 64 pkt 
2 mówi, że „W przypadku planowanej budo-
wy obiektu handlowego wniosek o ustalenie 
warunków zabudowy powinien zawierać 
określenie powierzchni sprzedaży”. War-
to sprawdzić czy w WZ były definiowane 
powierzchnie sprzedaży. Możliwe, że takie 
zestawienie tabelaryczne znajdziemy rów-
nież w pozwoleniu na budowę. To ułatwi 
wyliczenie powierzchni sprzedaży.

Powierzchnia sprzedaży a norma PN-I-
SO 9836:1997 
Przekładając to na język normy PN-I-
SO 9836:1997 „powierzchnia sprzedaży” 
stanowiłaby „powierzchnię użytkową”. 
Byłyby to wybrane pomieszczenia, w któ-
rych odbywa się bezpośrednia, detaliczna 
sprzedaż. Do powierzchni użytkowej nie 
wliczamy powierzchni zajętych przez ściany, 
ścianki, przejścia drzwiowe, słupy, szachty. 
Uogólniając te elementy budynku / lokalu 
w przypadku stosunku najmu wchodzą do 
powierzchni najmu. Dlatego, zarządca licząc 
„powierzchnię sprzedaży” nie może posłu-
giwać się danymi z rent-rolla, bo znacznie 
ją zawyży. Do najmu wchodzą wszystkie 
pomieszczenia wewnątrz sklepu, natomiast 
pomieszczenia dodatkowe (pomocnicze) 

wyłączamy z powierzchni sprzedaży. Do po-
wierzchni użytkowej, jako definicji według 
normy nie wchodzą powierzchnie ruchu 
i powierzchnie usługowe (techniczne), które 
są również zdefiniowane w normie. Dlatego, 
definicję sprzedaży z Ustawy odzwierciedla 
powierzchnia użytkowa a najlepiej użytkowa 
podstawowa.

Powierzchnia pomocnicza w Ustawie  
Zgodnie z Ustawą do powierzchni sprzedaży 
nie wliczamy „powierzchni pomocniczej, 
do której zalicza się powierzchnie magazy-
nów, biur, komunikacji, ekspozycji wysta-
wowej, itp.” Niestety jest to katalog otwarty. 
W dużym sklepie odzieżowym oprócz wy-
mienionych powierzchni pomocniczych 
w Ustawie, zaliczyłbym też: przebieralnie, 
kuchnie, łazienki, sanitariaty. W dużym 
sklepie spożywczym pomieszczeniami po-
mocniczymi będą też: piekarnia wewnętrz-
na, cukiernia wewnętrzna, pomieszczenia 
ochrony. Problem jest z powierzchnią ko-
munikacji, bo otwarta powierzchnia sklepu 
zawiera ciągi komunikacyjne – a są to ciągi 
absolutnie niewydzielone z przestrzeni. Czy 
należy je zatem wydzielać z powierzchni 
sprzedaży? Moim zdaniem nie, bo nie ma 
algorytmu na określenie jej szerokości. Ana-
lizując wyłączoną w deficjencji Ustawy ko-
munikację, chodzi o korytarze na zapleczu 
(dostawy towaru) czy korytarze w części 
biurowej sklepu lub między sklepami galerii. 
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Powierzchnia pomocnicza w normie 
PN-ISO 9836:1997 
Powierzchnia pomocnicza (a dokładnie po-
wierzchnia użytkowa podstawowa i pomoc-
nicza) jest również zdefiniowana w normie 
PN-ISO 9836:1997. W wydaniu z 2002 r. 
brzmi ona: „Powierzchnia użytkowa pomoc-
nicza – część powierzchni użytkowej prze-
znaczona do zaspokajania pomocniczych 
potrzeb wynikających z funkcji budynku 
lub jego wydzielonej części.” W innym 
fragmencie tej samej normy czytamy, że do 
powierzchni pomocniczej trzeba zaliczyć 
powierzchnie balkonów, loggii i tarasów. 
Norma wymienia w lokalu użytkowym po-
mieszczenia pomocnicze, np. „pomieszczenie 
pomocnicze (…) lokalu użytkowego, służące 
do celów komunikacji wewnętrznej, higie-
niczno-sanitarnych, przygotowania posiłków 
(…)”. W wydaniu z 1997 r. w zakresie klasy-
fikacji powierzchni użytkowej i pomocniczej 
norma mówi, że decyduje funkcja budynku. 
Należy zapoznać się wtedy z tablicą numer 
1 i 2 z normy ISO 6241:1984. I tu mamy 
absurd, bo tabele nie wyczerpują katalogu 
pomieszczeń podstawowych i pomocniczych 
obecnych galerii. 

Czy wliczać powierzchnie 
ogólnodostępne?
Największy problemem przy wylicza-
niu powierzchni sprzedaży stanowi część 
ogólnodostępna powierzchni. Przykład 
- na otwartej powierzchni sklepu są kasy 

CRE Advisor, Investor, 
Geodetic Board Member, Lecturer

https://geodetic.co/

Adrian Hołub

BIOO AUTORZE:

13-letni praktyk, doradca ds. in-
westycji w nieruchomości komer-
cyjne i mieszkaniowe, wykładowca 
akademicki, inwestor nieruchomości, 
publicysta branżowy i członek zarzą-
du Geodetic - firmy świadczącej 
szereg usług z zakresu strategii 
zarządzania powierzchniami do 
celów najmu, podatku i sprzedaży, 
pomiarów tych powierzchni, in-
wentaryzacji architektonicznych, 
skaningu , pomiarów dronami i due 
diligence nieruchomości. Pomier-
zył ponad 6 mln m2 powierzchni 
w tysiącach obiektów, wygłosił 
ponad 100 prelekcji i napisał ponad 
100 publikacji. 
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sklepowe. Klient nie może tam wejść, więc 
czy ten fragment sklepu jest ogólnodostępną 
powierzchnią? Jeżeli nie, to nie wliczamy go 
do „powierzchni sprzedaży”. Słowo „ogól-
nodostępny” pozostawia możliwość wielu 
interpretacji prawnych i będzie dotyczyć 
wielu innych przestrzeni. Korytarze pomię-
dzy sklepami nie wchodzą do powierzchni 
sprzedaży. Jest to powierzchnia dodatkowa 
(komunikacja) i tu nie ma żadnych wątpli-
wości. Rozszerzyłbym to na klatki schodowe, 
windy i schody ruchome. Generalnie wszyst-
ko to, co jest poza sklepem a służy wspólnej 
komunikacji klientów nie jest powierzchnią 
sprzedaży.

Czy wliczać przestrzenie niewynajęte?
Uważam, że nie, bo zgodnie z Ustawą po-
wierzchnia musi być przeznaczona do sprze-
daży i musi się na tej powierzchni odbywać 
sprzedaż. Te dwa kryteria muszą być spełnio-
ne łącznie. Przykład - na danej powierzchni 
był sklep odzieżowy, obecnie jest pustostan 
i nie wiemy jaki będzie przyszły najemca. 
Może też nastąpić podzielenie dużej po-
wierzchni na kilka mniejszych, więc taka 
powierzchnia nie wejdzie do powierzchni 
sprzedaży jak będzie ta, gastronomia, banki 
i inne usługi.  

Czy bank, fitness i kino to powierzch-
nia sprzedaży?
W mojej opinii, bank świadczy usługi, a więc 
w całości nie wliczyłbym go do powierzch-
ni sprzedaży. Fitness, to też usługi, ale czy 
cały? Co z miejscami sprzedaży produktów 
spożywczych? Nie wiemy jakie restrykcje 
zostaną wprowadzone w przyszłości, dlatego 
na okres ograniczeń związanych z pandemią 
warto zaprzestać sprzedawania produktów 
na terenie lokalu fitness, który ewentualnie 
zostanie otwarty. Podobnie jest z kinem. 
Znacząca część obszaru najmu stanowi sklep 
z napojami i przekąskami. Traktowałbym ją, 
jako powierzchnię sprzedaży (sklep). Część 
korytarza przed długą ladą należy wydzielić 
jako „część” sklepu, gdzie mamy sprzedaż 
towarów i najlepiej potraktować ją jako 
powierzchnię dodatkową – komunikację, 
która jest wyłączona z powierzchni sprze-
daży. Jestem przekonany, że wyroki sądów, 
o ile się pojawią będą odmienne. Na terenie 
kin są często kawiarnie. Pamiętajmy, że są 
one wyłączone z powierzchni sprzedaży 
wprost w definicji Ustawy – powierzchnia 
gastronomii. 
 
Powierzchnia sprzedaży a powierzch-
nia w KW i EGIB  
Wypis z rejestru budynków zawsze za-
wiera powierzchnię zabudowy. W skrócie, 

jest to powierzchnia zajęta przez budynek 
w przyziemiu (liczona tylko na kondy-
gnacji parteru). Wypis nie może zawierać 
powierzchni użytkowej, jeżeli w budyn-
ku nie są wyodrębnione lokale. Wpisana 
powierzchnia w KW też nie zawiera po-
wierzchni sprzedaży. Czasami odpowia-
da ona powierzchni użytkowej a czasami 
powierzchni całkowitej z pozwolenia na 
użytkowanie. W galeriach często nie da się 
ustalić jakie powierzchnie są wpisane w KW. 
Rozbieżności sięgają nawet 50% względem 
tego, co jest w rzeczywistości (porównując 
powierzchnie użytkowe i całkowite). Dla-
tego, powierzchni sprzedaży absolutnie nie 
należy utożsamiać z powierzchnią w KW 
czy EGIB. Podam przykład tej różnicy dla 
obiektu piętrowego o powierzchni zabu-
dowy 3207m2. Powierzchnia ta dotyczy 
tylko parteru. Załóżmy, że piętro pierwsze 
ma tylko 1000m² to stosunek powierzch-
ni sprzedaży do powierzchni zewnętrznej 
każdej kondygnacji wynosi 50%. Nie jest 
to dziwne, bo z powierzchni sprzedaży 
odejmuje się komunikację, pomieszczenia 
techniczne, magazyny, klatki, windy, usługi 
i gastronomię. 
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NOWE WYZWANIA RYNKU PRACY

Ten rok na rynku pracy będzie zdecydowanie inny 
i o wiele trudniejszy niż 2019. To kwestia bezdyskusyjna. 

Nikt nie jest w stanie powiedzieć jednak, jak bardzo 
będzie on trudny. Nie można tego określić zwłaszcza, 

gdy sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a epidemia nie 
zwiększa może tempa, ale też nie ma jeszcze konkretnych 

planów i decyzji co do tak zwanego „odmrażania 
gospodarki”
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NOWE WYZWANIA RYNKU PRACY
SZANSE I ZAGROŻENIA

Plan powrotu do sytuacji sprzed po-
łowy marca jest bardzo potrzebny 
wszystkim sektorom, jednak naj-
bardziej tym, których obostrze-

nia w działalności dotknęły jako pierwsze 
i w sposób natychmiastowy. Mówimy oczy-
wiście o handlu – zwłaszcza w galeriach 
handlowych, o hotelarstwie, gastronomii 
i turystyce..

Regres epidemiczny
Konieczność zamknięcia z dnia na dzień 
swoich sklepów i lokali dotknęła setki tysię-
cy właścicieli firm  i bezpośrednio również 
ich pracowników. Szacuje się, że w Polsce 

w handlu pracuje ponad dwa miliony osób. 
Nie wszyscy musieli zawiesić działalność, 
jednak spora część była do tego zmuszo-
na poprzez rozporządzenia rządowe, bądź 
zdecydowali się nie otwierać lokali z troski 
o zdrowie własne i swoich pracowników.
Powstaje więc pytanie, co stanie się z pra-
cownikami, których pracodawcy pozbawieni 
zostali przychodów?  Z naszych obserwacji 
wynika, że niestety duża część właścicieli 
sklepów czy lokali zdecydowała się w sposób 
natychmiastowy złożyć wypowiedzenia swo-
im pracownikom, a zwłaszcza tym osobom, 
z którymi łączyła ich umowa cywilno-praw-
na, czyli najczęściej umowa zlecenie. Dobrą 

informacją jest to, tak przynajmniej wynika 
z zapowiedzi rządowych, że pomoc określo-
na w tzw. tarczy antykryzysowej obejmować 
ma również te osoby. Niemniej jednak stopa 
bezrobocia w Polsce najprawdopodobniej 
wzrośnie. W czarnych scenariuszach mówi 
się o tym, że nawet 14-16% osób zawodowo 
czynnych może zarejestrować się jako bezro-
botni poszukujący pracy. Pamiętajmy jednak, 
że jeszcze w lutym zanotowaliśmy rekor-
dowo niskie bezrobocie na poziomie 5,5%, 
a borykaliśmy się z jednym z najtrudniej-
szych okresów w zdobywaniu pracowników.
Badania opublikowane przez Polskie Forum 
HR z 7 kwietnia 2020 r. wskazują na to, 

maj-czerwiec 2020magazyngalerie.pl

»

99RYNEK PRACY



że aż 26% respondentów w Polsce ryzyko 
utraty pracy ocenia jako duże. To najwyższa 
wartość od dziesięciu lat. Największą obawę 
o utratę pracy deklarują kobiety, jak i osoby 
w wieku 18-29 lat. Jest to o tyle ciekawe, 
że ta grupa wiekowa powinna móc znaleźć 
pracę najłatwiej. Dodajmy również, że są to 
badania nastrojów przeprowadzane w pierw-
szych tygodniach epidemii, co również mo-
gło wpłynąć na odpowiedzi respondentów. 
Badania te nie opierają się na konkretnych 
danych, gdyż nie ma jeszcze informacji 

handlowych. Może się jednak zdarzyć, że 
w sytuacji, kiedy galerie zostaną oficjalnie 
otwarte, to zachowania zakupowe klientów 
przynajmniej tymczasowo się zmienią. Moż-
na się spodziewać, że jakaś część klientów 
w obawie o własne zdrowie, nie zdecyduje 
sią na zakupy w dużym centrum handlowym, 
wybierając sklepy mniejsze, gdzie może spo-
tkać mniejszą liczbę osób.  
To zaś może spowodować, że sklepy nie będą 
potrzebować pełnej obsługi czy też nie bę-
dzie ich na to stać, gdyż obroty dalekie będą 

Miejmy nadzieję, że większość z ich miejsc 
pracy pozostanie i będą mogli z nich sko-
rzystać rodzimi pracownicy. Jednakże pro-
gnozowanie w połowie kwietnia i w środku 
epidemii, jak sytuacja na rynku pracy rozwi-
nie się w pozostałych miesiącach obarczone 
jest ogromnym ryzykiem błędu. Zwróćmy 
uwagę jednak, że Polska to kraj 38-mi-
lionowy, z dużym popytem i konsumpcją 
wewnętrzną. To bardzo pomogło podczas 
kryzysu w 2009 r., kiedy to w odróżnieniu 
od całej Europy nie zanotowaliśmy spadku 
PKB poniżej zera. Poza tym w sytuację epi-
demii wchodziliśmy z dużym niedoborem 
sił kadrowych i praktycznie nieistniejącym 
bezrobociem, podczas gdy w końcówce 2009 
bezrobocie wynosiło około 12%.

Jest zatem szansa, że przez ten trudny czas 
przejdziemy w sposób możliwie łagodny. 
Jednak na prawdziwy efekt na rynku pracy 
wynikający z minimum kilkutygodniowego 
przestoju również w handlu poczekać trze-
ba będzie jeszcze kilka miesięcy w nadziei, 
że klienci wrócą a obroty osiągną wartości 
przynajmniej pozwalające na zachowanie 
większości miejsc pracy. 

Partner Zarządzający 
Optiveum sp. z o.o.

https://optiveum.com/

Marek Wróbel

z wiarygodnych źródeł, czyli urzędów pra-
cy, jak wiele osób zarejestrowało się jako 
poszukujące nowego zatrudnienia. Co wię-
cej, w momencie pisania artykułu nie minął 
jeszcze nawet pełen miesiąc obowiązywania 
restrykcji. Pracodawcy więc albo jeszcze nie 
zdecydowali się na rozwiązanie umów, albo 
pracownicy nie byli jeszcze w urzędzie pracy. 

Skoki bezrobocia
W Polsce, w odróżnieniu od na przykład 
Stanów Zjednoczonych, nie podaje się 
z taką częstotliwością danych dotyczących 
bezrobocia. Przypomnijmy, że w USA bez-
robocie wzrosło o 0,9 punktu procentowe-
go na przestrzeni miesiąca, a ostatni tak 
gwałtowny skok notowany był w 1975 r. 
Jednakże, podobnie jak w naszym kraju, 
również i tam bezrobocie w lutym osiągało 
rekordowo niskie wartości. W USA – było 
to 4,4%, najniższe od 50 lat. 
Te skoki bezrobocia notowane w krajach, 
takich jak Stany Zjednoczone czy Wiel-
ka Brytania zauważalne są natychmiast, 
również dlatego, że ogromna liczba pra-
cowników zatrudniana tam jest na umowy 
z bardzo krótkimi okresami wypowiedzeń 
lub nawet takie, które można wypowiedzieć 
z dnia na dzień.
Jaka więc będzie przyszłość rynku pracy, 
a zwłaszcza branży handlowej w najbliższych 
miesiącach, zależeć będzie od wielu czyn-
ników. Pierwszy i najważniejszy to tempo 
spowalniania epidemii, a co za tym idzie, 
złagodzenie restrykcji w przypadku galerii 

od tych sprzed epidemii. Z pomocą może 
tu przyjść praca tymczasowa, która w Polsce 
nie jest szeroko wykorzystywana w handlu. 
Wynika to bowiem z niechęci agencji pracy 
tymczasowej do brania odpowiedzialno-
ści materialnej za pracowników, których 
delegują do swoich klientów, tak zwanych 
pracodawców użytkowników. Dotyczy to 
zwłaszcza osób pracujących na kasach i ob-
racających gotówką. Niechęć ta wynika nie 
tylko z faktycznego braku kontroli nad osobą 
pracującą na kasie, gdyż nadzór nad pracą 
pracownika tymczasowego leży – z mocy 
prawa – w gestii pracodawcy użytkownika. 
Problematyczne jest również ubezpieczenie 
się – jako agencja od odpowiedzialności cy-
wilnej w zakresie obrotu gotówką. 

Prognozy obarczone ryzykiem
Pamiętajmy jednak, że praca tymczasowa to 
legalny i bardzo dobrze określony w polskim 
prawie sposób na niedobory pracowników 
w okresach wzmożonych potrzeb, jak rów-
nież w czasie niepewności o nasz biznes. 
Zwróćmy również uwagę, że jeszcze kilka 
tygodni temu nawet dwa miliony pracow-
ników spoza granicy (głównie z Ukrainy) 
wspomagało nasz rynek pracy w czasach 
niedoboru kadr. Wiele z tych osób wyjecha-
ło, chcąc w trudnym okresie epidemii być 
z rodzinami we własnym kraju. Może się 
zdarzyć, że część z nich nie będzie chciała 
lub mogła do Polski wrócić z racji obostrzeń 
w ruchu granicznym, które zapewne szybko 
nie zostaną zniesione. 

Można się spodziewać, że jakaś 
część klientów w obawie o własne 
zdrowie, nie zdecyduje się 
na zakupy w dużym centrum 
handlowym, wybierając sklepy 
mniejsze
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ZADZWOŃ I ZAPLANUJ Z NAMI SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ TWOJEGO 
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