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REPORT
11.05.2021 - PRCH appeal concerning proposed legislative changes interfering with commercial premises lease agreements in 
large-area facilities.

Number of publications

Reach

>70

>1,8  milion people

▪ On Tuesday, the PRCH issued an unprecedented appeal to the deputies, asking them to stop work on the Parliamentary
printout No. 1145.

▪ PRCH believes that the legislative changes regarding the rent abolition will increase the losses of landlords.

▪ PRCH: rent protection for tenants in shopping centers is unconstitutional.

Source Title

Gazeta Wyborcza Centra handlowe chcą iść do Brukseli na wojnę z rządem 

gospodarka.money.pl Przymusowa obniżka czynszów w galeriach? Właściciele alarmują: to niezgodne z konstytucją

stooq.pl
PRCH ocenia, że zmiany legislacyjne dot. abolicji czynszowej zwiększą straty wynajmujących

gazetaprawna.pl PRCH: Uchwalenie przez Sejm regulacji ws. czynszów w galeriach handlowych może skończyć się skargą do KE

biznes.interia.pl Uchwalenie przez Sejm regulacji ws. czynszów w galeriach handlowych może skończyć się skargą do KE - PRCH

wyborcza.biz Centra handlowe chcą iść do Brukseli na wojnę z rządem. Stawką są miliardy złotych

pb.pl PRCH: uchwalenie regulacji ws. czynszów w galeriach może skończyć się skargą do KE

prawo.pl Galerie handlowe: Narzucanie czynszów może naruszać unijne zasady pomocy publicznej

biznes.wprost.pl Galerie handlowe czują się oszukane przez rząd. Nie chcą finansować obniżki czynszów

strefainwestorow.pl Skrót wiadomości - wtorek, 11 maja, 18.35

https://www.money.pl/gospodarka/przymusowa-obnizka-czynszow-w-galeriach-wlasciciele-alarmuja-to-niezgodne-z-konstytucja-6638510735055424a.html
https://stooq.pl/n/?f=1421081&c=1&p=0
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8159637,prch-sejm-regulacje-czynsze-galerie-handlowe-skarga-do-ke.html
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-uchwalenie-przez-sejm-regulacji-ws-czynszow-w-galeriach-hand,nId,5224648
https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,27070031,centra-handlowe-ida-do-brukseli-na-wojne-z-rzadem-stawka-sa.html?disableRedirects=true#wyborcza-has-paylock
https://www.pb.pl/prch-uchwalenie-regulacji-ws-czynszow-w-galeriach-moze-skonczyc-sie-skarga-do-ke-1116176
https://www.prawo.pl/biznes/nizsze-czynsze-w-galeriach-moga-naruszac-unijna-pomoc-publiczna,508179.html
https://biznes.wprost.pl/handel/10446242/rzad-ratuje-sklepy-w-centrach-handlowych-galerie-protestuja.html
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20210511/skrot-wiadomosci-wtorek-11-maja-1835


Source Title

portalspozywczy.pl PRCH apeluje o zniesienie ochrony czynszowej najemców
msn.com Galerie handlowe czują się oszukane przez rząd. Nie chcą finansować obniżki czynszów
dlahandlu.pl PRCH apeluje o zniesienie abolicji czynszowej
wiadomoscihandlowe.pl PRCH: ochrona czynszowa najemców w centrach handlowych jest niezgodna z konstytucją
retailnet.pl PRCH apeluje o całkowite uchylenie art. 15ze
propertynews.pl PRCH ostrzega: uchwalenie regulacji ws. czynszów w galeriach może skończyć się skargą do KE
galeriehandlowe.pl Apel PRCH dot. zaproponowanych zmian legislacyjnych
wnp.pl PRCH: uchwalenie przez Sejm regulacji ws. czynszów w galeriach handlowych może skończyć się skargą do KE
handelextra.pl PRCH znów chce zniesienia abolicji czynszów
warsawvoice.pl Malls tenants will go to courts?
biznes.pap.pl PRCH ocenia, że zmiany legislacyjne dot. abolicji czynszowej zwiększą straty wynajmujących
biznes.pap.pl Poland Press - Top Business Headlines
gazetafinansowa.info.pl Uchwalenie przez Sejm regulacji ws. czynszów w galeriach handlowych może skończyć się skargą do KE - PRCH

retailjournal.pl
Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do przedstawicieli Sejmu o całkowite uchylenie zmian legislacyjnych 
regulujących kwestie czynszów w galeriach

Polsat News 2 Wydarzenia wieczorne

Gazeta Polska Codziennie Regulacja czynszów w galeriach handlowych skończy się skargą do Brukseli 

Gazeta Wyborcza Centra handlowe chcą iść do Brukseli na wojnę z rządem 

Radio Zet Skarga właścicieli centrów handlowych

Radio TOK FM Nowelizacja ustawy covidowej

Radio Maryja Regulacje na temat opłat czynszowych w centrach handlowych

https://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/prch-apeluje-o-zniesienie-ochrony-czynszowej-najemcow,198695.html
https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/galerie-handlowe-czują-się-oszukane-przez-rząd-nie-chcą-finansować-obniżki-czynszów/ar-BB1gC9hB?li=BBr5CAr
https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/sieci/prch-apeluje-o-zniesienie-abolicji-czynszowej,98368.html
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/prch-ochrona-czynszowa-najemcow-w-centrach-handlowych-jest-niezgodna-z-konstytucja
https://retailnet.pl/2021/05/11/86319-prch-apeluje-o-calkowite-uchylenie-art-15ze/
https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/prch-ostrzega-uchwalenie-regulacji-ws-czynszow-w-galeriach-moze-skonczyc-sie-skarga-do-ke,91328.html
http://www.galeriehandlowe.pl/publikacje/retail-news/artykul/apel-prch-dot-zaproponowanych-zmian-legislacyjnych
https://www.wnp.pl/finanse/prch-uchwalenie-przez-sejm-regulacji-ws-czynszow-w-galeriach-handlowych-moze-skonczyc-sie-skarga-do-ke,468139.html
https://handelextra.pl/artykuly/249202,prch-znow-chce-zniesienia-abolicji-czynszow
https://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/51208/news
http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3093382,prch-ocenia--ze-zmiany-legislacyjne-dot--abolicji-czynszowej-zwieksza-straty-wynajmujacych
http://biznes.pap.pl/en/index/news/info/3093247,poland-press---top-business-headlines
http://gazetafinansowa.info.pl/uchwalenie_przez_sejm_regulacji_ws_czynsz�lw_w_galeriach_handlowych_mo�ze_skończyć_się_skargą_do_ke___prch-p2146438.html
https://retailjournal.pl/2021/05/11/polska-rada-centrow-handlowych-apeluje-do-przedstawicieli-sejmu-o-calkowite-uchylenie-zmian-legislacyjnych-regulujacych-kwestie-czynszow-w-galeriach/





