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POWRÓT DO NIEDZIEL HANDLOWYCH POMOŻE ZATRZYMAĆ MIEJSCA PRACY
I ODROBIĆ STRATY WYWOŁANE PANDEMIĄ
Komentarz Polskiej Rady Centrów Handlowych

Najważniejsze informacje w komunikacie:
• W centrach handlowych pracuje ponad 400 tys. osób. Niestety tysiące miejsc pracy mogą zniknąć, jeśli nie

zostaną wprowadzone niedziele handlowe;
• Centra wydają ok. 3,4 mld zł rocznie na obsługę zewnętrznym podwykonawcom. Konieczność szukania

oszczędności może doprowadzić do ograniczeń etatów również w tych firmach;
• Odwiedzalność galerii jeszcze nie wróciła do poziomu sprzed roku. We wrześniu była o 19 proc. niższa niż

w analogicznym miesiącu ubiegłego roku;
• Klienci najchętniej robią zakupy w weekendy. Ruch w galeriach w soboty we wrześniu był o 44 proc. większy

niż w inne dni handlowe;
• Dane PRCH pokazują, że klienci chętnie robią zakupy w niedzielę, o ile mają taką możliwość;
• Wprowadzenie handlowych niedziel mogłoby pobudzić nie tylko branże centrów handlowych, która stanowi

30 proc. handlu detalicznego w Polsce, ale również inne części gospodarki.
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BRANŻA CENTRÓW HANDLOWYCH JEST PRZYGOTOWANA DO BEZPIECZNEJ
OBSŁUGI KLIENTÓW
Stanowisko Polskiej Rady Centrów Handlowych w związku z wprowadzeniem
dodatkowych ograniczeń na terenie całego kraju

Najważniejsze informacje w komunikacie:
• Najemcy, właściciele i zarządcy centrów handlowych podjęli szereg działań zapewniających wysoki poziom 

bezpieczeństwa sanitarnego podczas zakupów, m.in. regularną dezynfekcję, stały dostęp do środków 
dezynfekujących, czy bieżące komunikaty i piktogramy na terenie obiektów handlowych przypominające 
o konieczności zachowania dystansu społecznego.

• Dzięki wdrożonym rozwiązaniom jako branża jesteśmy przygotowani do bezpiecznej obsługi klientów 
w obecnej sytuacji.

• Dziękujemy wszystkim pracującym w centrach handlowych, najemcom, ich pracownikom oraz osobom 
zatrudnionym przez firmy obsługujące obiekty, za dbanie o bezpieczeństwo klientów, pełne zaangażowanie 
i przestrzeganie procedur.

• Dziękujemy także wszystkim klientom, którzy troszczą się o innych i respektują obowiązek zasłaniania nosa 
i ust oraz przestrzegają zaleceń służb sanitarnych. 
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