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KLUCZOWE PRZEKAZY

▪ Komentarz do zmian dotyczących ustawowego regulowania sposobu kształtowania umów najmu między najemcami i 

wynajmującymi. Według PRCH jest to propozycja niezgodna z prawem, która pogłębia nierówność stron i antagonizuje 

uczestników rynku. To kolejne rozwiązanie ustawowe - po abolicji czynszowej - nieadekwatne i niedopasowane do 

indywidualnych sytuacji uczestników wolnego rynku.

▪ Najnowsze wydanie Raportu Retail Research Forum zawierającego podsumowanie sytuacji sektora centrów handlowych 

w drugiej połowie roku 2020.

▪ Nowe firmy członkowskie w społeczności PRCH. 

▪ Nowa odsłona PRCH Retail Awards. 

Liczba publikacji

Dotarcie

> 1 tys.

> 19 mln osób
Media internet, tv, prasa, radio
TV 29
Radio 135
Prasa 16
Portale 842
Łączny ekwiwalent 3 208 959
Łączne dotarcie 19 372 512



TYTUŁ Data wysyłki

OCHRONA CZYNSZOWA NAJEMCÓW CENTRÓW HANDLOWYCH
Na dzisiejszej konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego i Wicepremiera Jarosława Gowina zapowiedziano nowe mechanizmy 
wsparcia dla branż objętych obostrzeniami. Rząd zdecydował się na wprowadzenie ochrony czynszowej najemców.

01.04.2021r.

STANOWISKO PRCH WS. USTAWOWEJ REGULACJI CZYNSZÓW W CENTRACH HANDLOWYCH
Ogłoszone zmiany dotyczące ustawowego regulowania sposobu kształtowania umów najmu między dwoma niezależnymi podmiotami 
są zaskakującym rozwiązaniem niezgodnym z prawem. 

01.04.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (29 MARCA - 4 KWIETNIA)
Średnia odwiedzalność obiektów handlowych w ostatnim tygodniu (29.03-04.04.2021), w dni handlowe wyniosła 45 proc. wartości 
zanotowanych w analogicznym okresie 2019 roku, kiedy jeszcze nie obowiązywały obostrzenia związane z pandemią. 

08.04.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (5-11 KWIETNIA)
Ograniczenie działalności galerii handlowych odbija się na wynikach ich odwiedzalności. Ta w ostatnim tygodniu, w dni handlowe 
sięgnęła 44 proc. rezultatów odnotowanych w analogicznym okresie 2019 r.

13.04.2021r.

KOMENTARZ PRCH W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI OPUBLIKOWANYMI PRZEZ PULS BIZNESU W DN. 14 KWIETNIA BR. – „JAK RZĄD 
UCIEKŁ SPOD TOPORA”
Jesteśmy zszokowani informacjami przekazanymi przez Puls Biznesu w dniu 14 kwietnia br. w artykule „Jak rząd uciekł spod topora”, z 
których można wywnioskować, że groźba pozwu zbiorowego najemców wobec Skarbu Państwa, spowodowała przedstawienie w dn. 1 
kwietnia br. przez Pana Premiera Morawieckiego kolejnej po abolicji czynszowej (art. 15ze ustawy covidowej), niezgodnej z prawem 
propozycji ustawowej regulacji czynszów w centrach handlowych. 

14.04.2021r.

Zestawienie komunikatów prasowych



Komunikat prasowy Data wysyłki

PODSUMOWANIE DRUGIEGO PÓŁROCZA 2020 W BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH – RAPORT PRCH RETAIL RESEARCH FORUM
Polska Rada Centrów Handlowych prezentuje najnowsze wydanie Raportu Retail Research Forum zawierającego podsumowanie sytuacji 
sektora centrów handlowych w drugiej połowie roku 2020.

15.04.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (12-18 KWIETNIA)
Średnia odwiedzalność galerii, w dni handlowe, w połowie kwietnia, wyniosła 43 proc. wyników analogicznego okresu 2019 roku, kiedy to 
centra funkcjonowały jeszcze bez zakłóceń. To rezultat bardzo zbliżony do poprzedniego tygodnia - o jeden punkt procentowy niższy niż w 
okresie 5-11 kwietnia.

20.04.2021r.

PRCH RETAIL AWARDS W ZUPEŁNIE NOWEJ ODSŁONIE - ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT
Decyzja o zmianie formuły tegorocznej edycji PRCH Retail Awards.

27.04.2021r.

KOMENTARZ DOT. USTAWOWEJ REGULACJI CZYNSZÓW W GALERIACH
Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej KPRM, decyzją rządu wprowadzane są kolejne niezgodne z prawem i 
Konstytucją RP regulacje relacji pomiędzy wynajmującymi i najemcami w obiektach handlowych o powierzchni pow. 2000 mkw. 

28.04.2021r.

KOLEJNE FIRMY DOŁĄCZAJĄ DO GRONA CZŁONKÓW PRCH
Do grona Polskiej Rady Centrów Handlowych dołączyły kolejne firmy - wrocławska Galeria Wnętrz Domar, firma ST Plaza Management 
specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami, biuro TEQUM świadczące usługi inżynieryjno-projektowe i biuro architektoniczne IMB 
Asymetria.

29.04.2021r.

HANDEL WRACA PO MAJÓWCE – PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA
Zgodnie z rządowym harmonogramem znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19, we wtorek, 4 maja zostaną otwarte wszystkie sklepy w
centrach handlowych, a także meblowe i budowlane.

30.04.2021r.

Zestawienie komunikatów prasowych
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