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DLA BIZNESU

Rząd planuje znowu ingerować w rynek
centrów handlowych

Na początku miesiąca premier Mateusz
Morawiecki i wicepremier Jarosław Gowin
ogłosili, że rząd zaproponuje nowe regulacje
dotyczące ochrony czynszowej najemców w
obiektach handlowych o powierzchni powyżej
2000 mkw, które zostały zamknięte w ramach
walki z pandemią. Projekt wciąż nie jest
powszechnie znany natomiast ma zawierać takie
rozwiązania jak:

● automatyczna obniżka czynszu o 80
proc. w okresie obowiązywania zakazu
handlu;

● obniżka czynszu o 50 proc. w okresie 3
miesięcy po zniesieniu zakazu;

● przyznanie wynajmującym prawa do
określania wyższej wartości czynszu,
jeżeli stwierdzą, że obniżka jest
niewspółmierna do szkód najemcy.

● zmiany w prawie, które zniosą
obowiązek wydłużenia umowy najmu o
6 miesięcy za każde uzyskanie
zwolnienia z czynszu w okresie
zamknięcia.

● pomoc prawną w zakresie
obowiązujących rozwiązań prawnych
umożliwiających uzyskanie obniżki
czynszu. Polski Fundusz Rozwoju ma
uruchomić program doradztwa i szkoleń.

Premier zaznaczył, że będą to bardzo ważne
regulacje, które pomogą “polskim
przedsiębiorcom” w sporze z „wielkimi
międzynarodowymi korporacjami”.

Niestety na nowym pomyśle prawdopodobnie
najbardziej ucierpią właśnie polscy
przedsiębiorcy, właściciele galerii handlowych
których rząd wrzucił do tego samego worka co
„wielkie międzynarodowe korporacje” i

fundusze inwestycyjne. A oni, według
niektórych szacunków mają stanowić około 30
procent właścicieli galerii handlowych i w
mniejszym stopniu mogą sobie pozwolić na
długie i kosztochłonne procesy z państwem.

Polska Rada Centrów Handlowych skupiająca
ponad 200 firm działających w branży miejsc
handlu i usług rząd zarzuca przedstawicielom
rządu, że nie konsultowano z branżą
przedstawionych propozycji. W wydanym na
swojej stronie oświadczeniu żąda, aby rząd
wycofał się z planów, argumentując, że
wynajmujący powierzchnie centrów handlowych
nie mają już środków na finansowanie pomocy
najemcom. Ogłoszone zmiany dotyczące
ustawowego regulowania sposobu kształtowania
umów najmu między dwoma niezależnymi
podmiotami są zaskakującym rozwiązaniem
niezgodnym z prawem. Pogłębiają nierówność
stron i antagonizują uczestników rynku.

W ocenie Rady, rząd po raz kolejny przerzuca
koszty wprowadzanych lockdownów na
właścicieli i zarządców centrów handlowych,
jednocześnie nie proponując im żadnej pomocy.
Rada wskazuje, że wynajmujący zostali
wyłączeni z jakiejkolwiek pomocy państwa,
podczas gdy najemcy otrzymali tę pomoc na
trzech poziomach:

● w postaci abolicji czynszowej (art. 15ze),
● upustów sfinansowanych przez

wynajmujących
● oraz od rządu w ramach tarcz

pomocowych.

Polska Rada Centrów Handlowych przypomina,
że wynajmujący powierzchnie handlowe zostali
w ciągu ostatniego roku pozbawieni około
połowy swoich rocznych przychodów, czyli
około 5,5 mld zł, którymi sfinansowali pomoc
najemcom, ponosząc koszty abolicji
czynszowej i koszty dobrowolnych, czasowych
upustów w czynszach. Dodała, że
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nieruchomości handlowe są finansowane w
70-80 proc. z kredytów bankowych, a umowy
najmu są zabezpieczeniem spłacanych kredytów.
Dlatego zdaniem organizacji, rząd powinien
uruchomić pomoc skierowaną do
wynajmujących, która pozwoli udzielić
najemcom ogłoszonych rabatów. Według niej
najkorzystniejszym rozwiązaniem jest
uruchomienie dopłat do kosztów stałych
obejmujących czynsze dla najemców a w pomoc
branży powinien włączyć się sektor bankowy z
którym sektor centrów handlowych jest ściśle
powiązany. PRCH proponuje m.in. przez stałe
zwolnienie galerii handlowych z części kosztów
obsługi długu bankowego.

Brak symetrycznego i adekwatnego wsparcia
branży centrów handlowych oraz wdrożenie
rozwiązań ogłoszonych podczas konferencji
prasowej KPRM będzie skutkować negatywnymi
konsekwencjami dla sektora bankowego,
finansującego branżę centrów handlowych oraz
procesami sądowymi wobec skarbu państwa –
dodaje na koniec w swoim stanowisku Polska
Rada Centrów Handlowych.

Szczepienia w zakładach pracy

Z zapowiedzi rządu wynika, że do końca
kwietnia zostaną wypracowane procedury i
szczegóły dotyczące szczepienia w zakładach
pracy. Już dziś jednak znamy kilka deklaracji i
zapowiedzi.

Po pierwsze szczepienia w zakładach pracy ruszą
dopiero, gdy więcej szczepionek dotrze do
Polski, czyli najwcześniej w maju. Obecnie
bowiem nie są wykorzystywane w 50 proc.
możliwości 6,5 tysiąca punktów.

Po drugie w zakładach pracy ma nie być
ograniczeń dotyczących roczników osób, które
będą szczepione, nie będzie też ograniczeń
dotyczących współpracowników firm ani

pracowników z zagranicy mających
zalegalizowany pobyt w Polsce.

Ostateczne kryteria mają być znane na
początku przyszłego tygodnia. Dany zakład
musi jednak zgłosić chęć zaszczepienia
minimum 500 osób, ale możliwe będzie
łączenie osób w ramach grup kapitałowych. Co
ciekawe, według zapowiedzi, w specjalnych
strefach ekonomicznych, gdzie działa dużo,
mniejszych podmiotów, jeden z nich będzie
mógł się podjąć organizacji szczepień dla
wszystkich. Szczepienia dla rodzin pracowników
to jest jeden z dylematów do rozstrzygnięcia,
który wciąż jest konsultowany.

Z aktualnych informacji wynika, że to zakład
pracy będzie musiał podpisać umowę z
podmiotem uprawnionym do
przeprowadzenia szczepień. Obecnie są to
zakłady opieki zdrowotnej. Z tym, że prawo do
szczepienia zyskają też pielęgniarki i ratownicy
medyczni. Zakład pracy będzie podpisywał
umowę z podmiotem uprawnionym, i to ten
podmiot będzie wprowadzał dane do systemu, w
którym wpisuje się informacje o osobach
zaszczepionych.

źródło: prawo.pl, prch.org.pl
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