Warszawa, dnia 5 lipca 2021

Szanowny Pan
Michał Dworczyk
Minister – członek Rady Ministrów
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze,
Mając na względzie dobro polskich przedsiębiorców oraz konsumentów pozwalamy sobie poddać
pod rozwagę Panów Ministrów modyfikację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.; dalej jako „Rozporządzenie”) poprzez wyłączenie z
limitów osób obowiązujących dla obiektów handlowych i usługowych, placówek handlowych, stacji
paliw płynnych oraz w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku (straganie) osób
zaszczepionych przeciw COVID-19. W związku z powyższym, w imieniu Polskiej Rady Centrów
Handlowych (dalej jako: „PRCH”), proponujemy wprowadzenie następującej treści § 10 ust. 6a
Rozporządzenia:
„§ 10 ust. 6a. Do ograniczenia ograniczeń, o którym których mowa w ust. 4a, 6 i ust. 6b, nie wlicza
się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.”.
Pragniemy zauważyć, że obecnie funkcjonujący brak wyłączenia jest szczególnie uciążliwy w małych
punktach handlowych, w których z racji niewielkiej powierzchni mogą przebywać pojedynczy
klienci. Znacząco utrudnia to obsługę oraz wydłuża jej czas, stanowiąc również istotną
niedogodność dla konsumentów. Dotyczy to zakładów handlowych i usługowych zarówno
funkcjonujących samodzielnie, jak i zlokalizowanych w centrach handlowych, w tym np. szewców,
krawcowych, optyków, drobnych usług takich jak dorabianie kluczy czy kserograficznych, optyków.
Należy przy tym zaznaczyć, że obecnie obowiązujące wyłączenie z limitu osób zaszczepionych
przeciw COVID-19 ma zastosowanie do całego szeregu działalności, wśród których można wymienić
chociażby obiekty gastronomiczne, kina, sale zabaw, siłownie, kluby i centra fitness, targi, wystawy,
kongresy, konferencje, spotkania, koncerty, dyskoteki i kluby nocne, pokoje zagadek i domy strachu
czy kasyna.
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Jednocześnie uwzględniając cel regulacji – ochronę przez zakażeniem wirusem COVID-19 – brak
wyłączenia dla obiektów i placówek handlowych jest niezrozumiały oraz stanowi nieuzasadnioną
dyskryminację części przedsiębiorców. W szczególności przeciętny czas przebywania w takich
miejscach jest krótszy niż w restauracji, kinie, dyskotece czy na koncercie, tym samym ewentualne
ryzyko (już i tak znacząco obniżone przez szczepienia) w przypadku obiektów i placówek
handlowych należy ocenić jako dużo niższe i w rezultacie minimalne.
Dodatkowo, w odniesieniu do rozpoczętej właśnie akcji promocji szczepień w centrach handlowych,
wyłączenie osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 z obowiązujących limitów mogłoby stanowić
istotną, realną i bezkosztową korzyść dla konsumentów – umożliwić im szybsze zrobienie zakupów
czy skorzystanie z usług. W tym kontekście wprowadzenie wyłączenia stanowi spójną politykę,
potwierdzającą istotność szczepień w różnych aspektach życia codziennego.
Mając na względzie powyższe argumenty, mamy nadzieję na podjęcie odpowiednich działań
zmierzających do polepszenia sytuacji polskich przedsiębiorców i konsumentów.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Poznański
Dyrektor Zarządzający PRCH
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