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  Warszawa, 27 maja 2020 r. 

KL/281/198/DG/2020 

 

 

Pani  

Jadwiga Emilewicz  

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Rozwoju 

 

 

 

Szanowna Pani Premier,  

W załączeniu przedstawiam stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące praktycznych skutków 

zakazu handlu w obiektach powyżej 2000m2, dotyczące określonych branż oraz stosowania art. 15ze 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące praktycznych skutków zakazu handlu w obiektach 

powyżej 2000m2 (odnośnie określonych branż) oraz stosowania art. 15ze ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej – specustawa COVID). 

 

Art. 15ze specustawy COVID przewiduje obniżenie czynszu najmu powierzchni w dużych obiektach 

handlowych w przypadku ograniczenia lub zakazu prowadzenia działalności w takich obiektach oraz 

wyłączenie w określonych przypadkach odpowiedzialności najemcy powierzchni za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy najmu. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, w okresie obowiązywania 

zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej  

2000 m2, zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, 

dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni 

handlowej (umowy). Art. 15ze ust. 2 wskazuje jednocześnie, że uprawniony do używania powierzchni 

handlowej (uprawniony) – czyli zazwyczaj najemca - powinien złożyć udostępniającemu 

(wynajmującemu) bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na 

dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta 

powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1  

(a więc postanowienia o wzajemnym wygaśnięciu zobowiązań) przestają wiązać oddającego 

(wynajmującego) z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty. Efektem tego uregulowania 

jest, iż bezskuteczny upływ ww. terminu 3 miesięcznego od zniesienia zakazu, może być poczytany 

jako odnawiający „wygasłe wzajemne zobowiązania” stron stosunku najmu, a wiec wynajmujący 

będzie mógł żądać od najemcy pełnego czynszu (i innych opłat), za okres zakazu prowadzenia 

działalności w obiektach powyżej 2000m2.  

Brzmienie art. 15ze, już na etapie jego tworzenia, wywoływało kontrowersje. Wydaje się, że celem 

tej regulacji było raczej wstrzymanie/zawieszenie stosunków prawnych między najemcą  

a wynajmującym, a nie ich wygaszenie. Ustawodawca nie rozstrzygnął jednocześnie o ewentualnych 

roszczeniach wynajmującego względem najemcy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu,  

nie rozstrzygnął również o kwestii ponoszenia opłat niebędących czynszem, a związanych  

z właściwym utrzymaniem nieruchomości (lokalu).  

Analizując zastosowanie art. 15ze należy mieć również na uwadze art. 31t specustawy COVID, który 

wskazuję, że do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości 

czynszu. 

Wreszcie ustawodawca nie przesądził relacji pomiędzy uregulowaniem z art.15ze, z ogólnymi 

przepisami kodeksu cywilnego. Ustawodawca postanowił jedynie w ust. 4 art. 15ze, że postanowienia 

ust. 1-3 nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia 

prawne swobody działalności gospodarczej. Przepis ten, pomimo że dalece nieprecyzyjny, można 
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interpretować w ten sposób, że do stosunków prawnych miedzy najemcą a wynajmującym, mogą 

znaleźć zastosowanie ogólne instytucje prawa cywilnego jak siła wyższa albo klauzula rebus sic 

stantibus z art. 357(1) kc, wskazująca, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 

stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów 

stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, 

wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę 

potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. 

Przekładając powyższe na poszczególne branże funkcjonujące w obiektach o powierzchni pow. 

2000m2 wyróżniliśmy następujące stany faktyczne i postulaty, które poniżej prezentujemy, z prośbą 

o interwencję oraz jednoznaczne wskazanie, że wymieniany przepis art. 15ze specustawy COVID  

nie różnicuje najemców świadczących usługi i najemców zajmujących się sprzedażą towarów,  

a pojęcie zakazu handlu objęło swoim zakresem zarówno zakaz handlu towarami, jak i usługami.  

Dla uniknięcia potencjalnych sporów zasadne jest, aby potencjalne roszczenia między najemcami  

a wynajmującymi były rozwiązywane polubownie. 

 

BRANŻA GASTRONOMICZNA W HALERIACH HANDLOWYCH 

W ocenie Konfederacji Lewiatan, po zniesieniu zakazu, o którym mowa w ww. art. 15ze, istnieje 

prawdopodobieństwo, że zgoda na ograniczoną działalność gastronomiczną będzie przez galerie 

handlowe (wynajmujących) uznawana za podstawę do naliczania pełnych opłat najmu.  

Dlatego przedstawiciele branży gastronomicznej wnoszą o: 

 Jednoznaczne określenie, że lokale usługowe, w tym gastronomia mają identyczny status jak 

handlowe i są objęte zawieszeniem obowiązków wynikają z umów najmu w galeriach 

handlowych - art. 15ze specustawy COVID. Co oznaczałoby, że galerie handlowe (wynajmujący) 

nie mogą/mogli w okresie zamknięcia pobierać opłat związanych z najmem. 

 Ustalenie jako daty odwieszającej konieczność ponoszenia opłat najmu (vide wyżej) na dzień 

pełnego otwarcia galerii handlowych dla gastronomi (możliwość sprzedaży i konsumpcji na 

miejscu). 

 Przywrócenie niedzieli handlowych tak szybko, jak to będzie możliwe. 

 Przywrócenie 5% stawki VAT na dania gotowe oferowane w restauracjach, lub przynajmniej 

sprawienie, że stawki VAT w gastronomii będą takie same, a nie jak jest obecnie, że nadal część, 

operuje na stawce 5%.  

 Odłożenie na przyszły rok zmian związanych z tzw. podatkiem cukrowym.   
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BRANŻA ODŻYWEK DLA SPORTOWCÓW 

Ze względu na wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z dnia 

20 marca 2020 r.), ograniczające sprzedaż wybranych branż w galeriach handlowych nastąpił 

zasadniczy spadek obrotów w pozostałych branżach, które nie zostały objęte zakazem handlu. 

Podmioty, które zostały objęte zakazem handlu, skorzystały z dyspozycji art 15ze specustawy COVID 

m.in. poprzez zwolnione z czynszu. Pozostałe branże, nieobjęte zakazałem, a funkcjonujące wówczas 

w galeriach ponosiły/ponoszą koszty pomimo braku obrotu i realnego braku klientów w galeriach.  

 

Wobec powyższego branża postuluje, aby branże, które mogły korzystać z iluzorycznego uprawnienia 

do prowadzenia handlu bądź świadczenia usług, otrzymały ochronę ustawodawcy podobną do 

istniejącego zapisu 15ze. 

 

BRANŻA FITNESS W GALERIACH HANDLOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

(Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z dnia 20 marca 2020 r.) siłownie i kluby 

fitness pozostają zamknięte do odwołania. Ta bezprecedensowa sytuacja sprawiła, że prężnie 

rozwijająca się branża fitness przeżywa załamanie, z którego podnosić się będzie przez wiele miesięcy 

- według raportu Federacji Pracodawców Fitness wstrzymanie działalności klubów fitness  

do 1 czerwca br. pogłębi straty do poziomu 1,84 mld zł, co oznacza utratę 43% rocznych przychodów 

wobec roku 20191.  

Z oferty klubów fitness korzystało przed epidemią blisko 4 miliony Polaków. Dziś zdecydowana część 

naszego społeczeństwa funkcjonuje w warunkach izolacji, a niewystarczający poziom aktywności 

fizycznej wpływa negatywnie nie tylko na zdrowie psychofizyczne i jakość życia mieszkańców naszego 

kraju, ale także na budżet państwa. Niski poziom aktywności fizycznej Polaków generuje koszty na 

poziomie około 7 mld zł rocznie (w tym 6 mld zł z powodu absencji pracowniczej i 900 mln zł to koszty 

publicznego systemu ochrony zdrowia)2.  

Korzyści płynące z aktywności fizycznej w obecnej sytuacji dostrzegły kraje, które zdecydowały się na 

uruchomienie obiektów sportowych, w tym klubów fitness i siłowni, na początkowym etapie 

odmrażania gospodarki. W Stanach Zjednoczonych Ameryki działanie takie wpisano do pierwszego 

etapu odmrażania gospodarki (24 kwietnia udostępniono obiekty sportowe w stanie Georgia), 

natomiast w Czechach kluby fitness i siłownie działają  od 27 kwietnia br. Warto zauważyć, że polskie 

obiekty sportowo-rekreacyjne już dziś są stosunkowo dobrze przygotowane do wypełnienia 

                                                           
1 Raport „Klub nieczynny do odwołania”, Federacja Pracodawców Fitness, http://www.federacjapracodawcowfitness.pl/#raport  
2 Raport „Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów”, Instytut Badań Strukturalnych dla 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2016 
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ewentualnych zaleceń sanitarnych, które mogą obowiązywać po zniesieniu ograniczeń. Wraz  

z pojawieniem się pierwszych sygnałów o zagrożeniu związanym z COVID-19, wprowadzono 

dodatkowe środki ostrożność i higieny, które uzupełniły dotychczasowe standardy. Przedstawiciele 

branży fitness obserwują i konsultują najlepsze praktyki, które umożliwią bezpieczny powrót klientów 

do obiektów sportowych.  

Zauważając znaczący i pozytywny wpływ obiektów sportowych w obszarze profilaktyki i zdrowia 

Polaków (w tym naturalnego wzmacniania odporności), należy postulować możliwie wczesne 

otwarcie obiektów sportowo-rekreacyjnych w naszym kraju.  

BRANŻA BIUR PODRÓŻY 

Postulaty części firm turystycznych obejmują m.in: 

 Objęcie nakazem zamknięcia lokali wynajmowanych przez biura podróży  (do czasu całkowitego 

zniesienia obostrzeń dotyczących przekraczania granic, ale nie później niż do 30 września  

2020 r.); 

 Aby, salony biur podróży pozostały zamknięte do czasu zniesienia obowiązku kwarantanny, 

przywrócenia komercyjnego ruchu lotniczego oraz przywrócenia swobodnego poruszania się. 

BRANŻA SALONÓW OPTYCZNYCH 

Rozporządzenie w sprawie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

(Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z dnia 20 marca 2020 r.) nie objęło 

swoim zakresem niektórych najemców korzystających z powierzchni handlowych  

w wielkopowierzchniowych galeriach handlowych. Zakresem ograniczeń nie zostały objęte salony 

optyczne, które obecne są praktycznie w każdym takim obiekcie o powierzchni powyżej 2000 m2.  

Mając na celu ochronę zdrowia swoich pracowników, osób badających wzrok oraz potencjalnych 

klientów i pacjentów, a przede wszystkim podchodząc odpowiedzialnie do wezwania Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej, aby ograniczyć działania i aktywności biznesowe w celu minimalizacji ryzyka 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, właściciele salonów optycznych zamknęli swoje punkty  

w tychże centrach handlowych.  

Dodatkowo same centra handlowe (wynajmujący) przekazywały informacje o braku możliwości 

otwarcia salonów ze względu na wysokie ryzyko zakażeń w trakcie prowadzenia badań wzroku, czy 

doboru oprawek. Następnie wynajmujący ograniczyli dostęp do powierzchni handlowych, tych które 

nie mogą i nie muszą być otwarte. Informacje przekazywane klientom przez wynajmujących, ich 

komunikacja zewnętrzna na stronach www oraz portalach społecznościowych wprost informowała  

o możliwości otwarcia jedynie sklepów spożywczych, drogerii, aptek, kantorów.  

Asortyment salonów optycznych jest zgoła różny, oprawki przeciwsłoneczne potrafią stanowić  

30-60% kolekcji - a jak wiadomo, nie są one towarem medycznym, czy niwelującym wadę wzroku,  
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a sam brak możliwości prowadzenia badań wzroku, które prowadzi bezpośrednio do sprzedaży 

nowych oprawek/szkieł odbiera w szacunkach do 70% potencjalnych zainteresowanych. Dobór 

oprawek w trakcie wizyty w salonie nie spełniał wymagań dot. zachowania odpowiedniego dystansu 

społecznego. 

Pomimo powyższego właściciele salonów optycznych otrzymują faktury z tytułu czynszu i innych 

opłat za marzec, kwiecień, a nawet maj opiewające na pełną kwotę wynikającą z umowy najmu- gdzie 

przychody większości stacjonarnych sieci salonów optycznych wynosiły 0 zł. 

Branża salonów optycznych postuluje więc, aby: 

 Dołączyć salony optyczne do grona podmiotów objętych zawieszeniem obowiązków 

wynikających z umów najmu w galeriach handlowych - art. 15ze tzw. Tarczy Antykryzysowej, 

 Ministerstwo Rozwoju zaapelowało do Wynajmujących, aby Ci uwzględnili prośby salonów 

optycznych o zastosowanie wobec nich przepisów dot. czynszu ze specustawy COVID  

i miarkowania czynszów i opłat z tytułu najmu, w celu polubownego załatwienia potencjalnych 

sporów. 

 

 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/281/198/DG/2020 

 


