Warszawa, 17października 2020 r.

ZPP APELUJE DO RZĄDU O REZYGNACJĘ Z PEŁZAJĄCEGO LOCKDOWNU

Wszelkie doświadczenia z Polski i ze świata wskazują, że zamykanie gospodarki powoduje głównie straty
gospodarcze i nie ma istotnego wpływu na poziom zakażeń koronawirusem. Równocześnie ZPP opowiada
się za ścisłym egzekwowaniem rygoru sanitarnego opartego o strategię DDM (dystans, dezynfekcja,
maseczki), bez jednoczesnego zamykania gospodarki.
Apelujemy do rządu RP o:
- zniesienie restrykcji na funkcjonowanie branży fitness i basenów: nie ma żadnych danych wskazujących
na to, by – przy zachowaniu odpowiednich standardów sanitarnych – były to istotne punkty transmisji
wirusa;
- zrezygnowanie z ograniczeń dotyczących funkcjonowania restauracji: obecna sytuacja epidemiczna
powoduje naturalne obniżenie popytu w sektorze gastronomicznym, nie ma zatem potrzeby by polityka
wobec branży wykraczała poza katalog rekomendacji i wymogów sanitarnych;
- zrezygnowanie z pomysłu „godzin dla seniora”: koncepcja ta została negatywnie zweryfikowana
w trakcie pierwszej fali epidemii.
Aktualna sytuacja:
•
•

Cała Polska stała się żółtą strefą, z wyjątkiem miejsc gdzie obowiązuje strefa czerwona. W czerwonej
strefie znajdą się 152 powiaty, w których znajduje się 70 proc. ludności Polski, w tym 11 miast
wojewódzkich.
W całej Polsce obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych oraz transporcie miejskim.
W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie
wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego
dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu
lub odkryciu ust lub nosa. Nakaz zakrywania ust i nosa stosuje wraz ze wszystkimi obostrzeniami
sektorowymi wymienionymi poniżej.
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Obostrzenia sektorowe
Rodzaj działalności
Kongresy, konferencje,
•
wystawy, targi
Wydarzenia kulturalne, kina,
sportowe

Strefa żółta
Mogą być organizowane
wyłącznie online
Dozwolone pod warunkiem:

Strefa czerwona
Zakaz

Wydarzenia kulturalne
• Udostępnienia widzom
lub słuchaczom co
drugiego miejsca na
widowni, ale nie więcej
niż 25% liczby miejsc
• Zachowania odległości
1,5 m pomiędzy widzami
lub słuchaczami w
przypadku braku
wyznaczonych miejsc na
widowni

W pomieszczeniach, w tym w
klubach muzycznych i salach
widowiskowo-sportowych, a
także w amfiteatrach oraz
muszlach koncertowych, pod
warunkiem
• Udostępnienia widzom
co czwartego miejsca na
widowni, ale nie więcej
niż 25% liczby miejsc,
• Zachowania odległości
1,5 m pomiędzy widzami
lub słuchaczami w
przypadku braku
wyznaczonych miejsc na
widowni

Wydarzenia sportowe:
• Braku publiczności
• Nie przekroczenia 250
liczby uczestników
jednocześnie
• Ograniczenia dotyczące
maksymalnej liczby osób
nie stosują się do pól
golfowych, kortów
tenisowych, stajni,
stadnin i torów
wyścigowych dla koni,
infrastruktury do
sportów wodnych i
lotniczych
Na otwartej przestrzeni
• Maksymalnie 100
uczestników
• Zachowania odległości co
najmniej 1,5 m od innych
osób przez wyznaczenie
znakami poziomymi
miejsc dla publiczności
uwzględniających

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Zarząd: Cezary Kaźmierczak – Prezes, Marcin Nowacki - Wiceprezes
ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa, email/ biuro@zpp.net.pl, tel/ 22 826 08 31, www.zpp.net.pl

Dozwolone pod warunkiem:

Wydarzenia sportowe:
• Braku publiczności
• Nie przekroczenia 250
liczby uczestników
jednocześnie
• Ograniczenia dotyczące
maksymalnej liczby osób
nie stosują się do pól
golfowych, kortów
tenisowych, stajni,
stadnin i torów
wyścigowych dla koni,
infrastruktury do
sportów wodnych i
lotniczych
Na otwartej przestrzeni
• Maksymalnie 100
uczestników,
• Zachowania odległości co
najmniej 1,5 m od innych
osób przez wyznaczenie

zachowanie odległości
1,5 m

znakami poziomymi
miejsc dla publiczności
uwzględniających
zachowanie odległości
1,5 m
Dozwolone pod warunkiem:
• Przestrzegania godzin dla
seniora tj. od
poniedziałku do piątku w
godzinach 10:00-12:00
udostępniania sklepów,
drogerii, aptek oraz
poczty jedynie dla osób
powyżej 60 roku życia.
• Ograniczenia liczby osób
w placówkach
handlowych do 5 osób na
1 kasę w sklepach o
powierzchni do 100 m2
• Ograniczenia liczby osób
do 1 osoby na 15m2 w
sklepach o powierzchni
ponad 100 m2
Dozwolone pod warunkiem:
• Zakrywania ust i nosa do
momentu zajęcia przez
klientów miejsc
• Stosowania limitu 4m2
na osobę
• Udostępnienia jedynie co
2 stolika
• Prowadzenia działalności
w godzinach 6-21, potem
będzie istniała możliwość
jedynie zamawiania na
wynos

Handel

Dozwolone pod warunkiem:
• Przestrzegania godzin dla
seniora tj. od
poniedziałku do piątku w
godzinach 10:00-12:00
udostępniania sklepów,
drogerii, aptek oraz
poczty jedynie dla osób
powyżej 60 roku życia.

Gastronomia

Dozwolone pod warunkiem:
• Zakrywania ust i nosa do
momentu zajęcia przez
klientów miejsc
• Stosowania limitu 4m2
na osobę
• Udostępnienia jedynie co
2 stolika
• Prowadzenia działalności
w godzinach 6-21, potem
będzie istniała możliwość
jedynie zamawiania na
wynos
Dopuszczalna z wyjątkiem:
• Działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych
do tańczenia.
Jeśli w hotelu operuje inna działalność, np. jest organizowana
konferencja, stosuje się przepisy właściwe do tej działalności.
Zakaz
Z zakazu udostępniania miejsc do tańca wyłączone są:
•
Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca
Zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą
kondycji fizycznej

Hotele

Kluby nocne, dyskoteki oraz
inne miejsca udostępnione do
tańczenia (tzw. wolny parkiet)
Siłownie, centra fitness,
baseny, aquaparki
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Wesołe miasteczka, parki
rozrywki lub parki rekreacyjne

Sanatoria, uzdrowiska,
rehabilitacje

Zgromadzenia

Wesela, komunie, konsolacje i
inne uroczystości rodzinne
oraz przyjęcia okolicznościowe

Transport zbiorowy

Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny,
siłownie, kluby i centra fitness, które:
• działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
przeznaczonych dla pacjentów,
• są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach
współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub
wydarzeń sportowych,
• są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć
na uczelni lub w szkole.
Dozwolona pod warunkiem:
Zakaz
• Zapewnienia, aby
jednoczesna liczba
klientów była nie większa
niż 1 osoba na 10 m2
powierzchni wesołego
miasteczka, parku
rozrywki lub parku
rekreacyjnego, bez
uwzględnienia
parkingów.
Dozwolone pod warunkiem:
• Przed rozpoczęciem rehabilitacji/leczenia sanatoryjnego,
przedstawienia negatywnego wyniku testu
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału
pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed
terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.
Dozwolone pod warunkiem:
Dozwolone pod warunkiem:
• Zachowania ograniczenia
• Zachowania ograniczenia
25 osób.
10 osób.
• Zachowania odległości
• Zachowania odległości
min. 100 metrów
min. 100 metrów
pomiędzy
pomiędzy
zgromadzeniami.
zgromadzeniami.
Dozwolone pod warunkiem:
Zakaz
• Zachowania ograniczenia
do 20 osób (od 19/10)
• Zakaz imprez tanecznych
• Zakrywania ust i nosa do
czasu zajęcia przez gości
miejsc
Dozwolone pod warunkiem:
Dozwolone pod warunkiem:
• Udostępnienia 30% liczby
• Udostępnienia 30% liczby
wszystkich miejsc
wszystkich miejsc
siedzących i stojących lub
siedzących i stojących lub
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50% miejsc siedzących
niezajętych.

50% miejsc siedzących
niezajętych.

Wnioski i rekomendacje
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje o uchylenie niepotrzebnych restrykcji dla prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce. Wprowadzone obostrzenia oznaczają de facto pełzający lockdown
w przypadku części branż niedotkniętych wprost odgórnym zakazem prowadzenia działalności (przede
wszystkim sektor gastronomiczny) i częściowy lockdown dla wielu innych sektorów, takich jak choćby
branża fitness. Trzeba podkreślić, że rządzący nie przedstawili żadnego konkretnego uzasadnienia dla
wprowadzenia akurat takich, a nie innych restrykcji. Nie pokazano wyników badań sugerujących, że
siłownie czy baseny mogą odgrywać istotną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa, czy też że są to punkty,
w których odnotowywano szczególnie istotne naruszenia rygorów sanitarnych. Informacje docierające do
nas z rynku sugerują, że jest wprost odwrotnie i podmioty te doskonale dostosowały się do
funkcjonowania w nowych warunkach. Choć pozytywnie należy ocenić piątkową decyzję Ministerstwa
Sportu o częściowym zniesieniu zakazu działalności basenów, siłowni, klubów i centrów fitness oraz
sportowych klubów tanecznych i szkół tańca, to wciąż obowiązujące przepisy stanową nieuzasadnione
ograniczenie dla działalności branży fitness.
Analogicznie, pozbawione rzetelnego uzasadnienia są restrykcje wprowadzone dla gastronomii. Trudno
uzasadnić, dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie ograniczenia godzin funkcjonowania restauracji
i tak daleko idące ograniczenia, jeśli chodzi o przestrzeń przypadającą na jednego klienta. Podobnie, jak
w przypadku sektora fitness, nie przedstawiono żadnych danych wspierających tezę, wg której tego
rodzaju ograniczenie działania punktów gastronomicznych miałoby zahamować transmisję wirusa.
Całkowicie absurdalny jest również powrót do koncepcji „godzin dla seniora” w sklepach. Jest to pomysł,
który zupełnie nie sprawdził się w trakcie pierwszej fali epidemii. Jego jedynym skutkiem były puste
w wyznaczonych godzinach sklepy i ustawiające się przed nimi kolejki.
Konsekwentnie do dotychczas zajmowanego stanowiska, ZPP opowiada się za ścisłym egzekwowaniem
rygoru sanitarnego opartego o strategię DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki), bez jednoczesnego
zamykania gospodarki. W naszym przekonaniu przedstawiony zestaw ograniczeń równa się kroczącemu
lockdownowi i – w perspektywie najbliższych tygodni – konieczności wypracowania dodatkowych
rozwiązań pomocowych dla branż objętych restrykcjami. Znaczna część z nich nie będzie w stanie
wytrzymać kolejnych miesięcy w zamknięciu.
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