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PROJEKT BONÓW NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Wszystkie branże w Polsce związane z aktywnością fizyczną znalazły się w bardzo trudnej sytuacji
finansowej, w tym szeroko pojęta branża fitness, ale również wszelkie inne usługi z naszego sektora,
takie, jak: jeździectwo, tenis, squash, pływalnie, szkoły tańca, szkoły sztuk walki, szkoły i kluby
akrobatyki sportowej, ścianki wspinaczkowe, studia pole dance, boxy crossfit, studia pilates, szkoły
jogi, tory wrotkarskie, siłownie, studia treningu personalnego oraz wiele innych obiektów z zakresu
PKD dot. w/w wszelkich rodzajów odpłatnej aktywności fizycznej,
Przed naszą branżą rozpoczyna się właśnie jeden z najtrudniejszych okresów pod kątem przychodów,
a mianowicie:
#1 Powrót w większości lokalizacji do 100% wysokości czynszu najmu
#2 Stopniowe odbudowywanie ruchu w obiektach z powodu reżimu sanitarnego
#3 Konieczność odbudowania zaufania dotychczasowych i potencjalnie nowych klientów wobec
naszych usług ze względu na COVID-19
#4 Dodatkowe comiesięczne koszta związane z zakupem niezbędnych towarów dot. bezpieczeństwa
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sanitarnego, takich jak maseczki i rękawiczki dla pracowników, płyny i żele do dezynfekcji, przyłbice,
dozowniki, spryskiwacze itp. [Wstępne szacunki, zakładające zwiększone użycie środków
dezynfekcyjnych, mówią o kosztach w zakresie od 3000.00 zł netto / msc. przy małych obiektach do
nawet 15000.00 zł netto / msc. przy większych obiektach - koszt na 1 obiekt]
#5 Zwiększone koszta dot. mediów poprzez konieczność zwiększenia wydolności klimatyzacji oraz
wentylacji, co może podnieść koszta miesięczne średnio o ok. 30% / 40%, bo średnio o tyle wzrośnie
zużycie dodatkowej energii elektrycznej, aby w/w konieczna ilość wymian powietrza była osiągalna w
danym obiekcie.
#6 Zmniejszona aktywność zakupowa wszelkich usług z wyższej półki z powodu niestabilnej sytuacji
gospodarczej, co stanowi zagrożenie np. dla kortów Squasha, Tenisa czy Stadnin i Klubów
jeździeckich.
#7 Ograniczenie dystansu fizycznego, co z kolej będzie miało ogromny wpływ na takie obiekty, jak
akrobatyka, szkoły tańca, szkoły i kluby sztuk walki, gdzie kontakt fizyczny jest niezbędny do realizacji
w/w zajęć i aktywności.
Prognozowany powrót do normalności względem przychodów dla całego naszego sektora to ok. 12-18
msc., ale najtrudniejszy będzie początek tej drogi, czyli nadchodzące miesiące wakacyjne oraz walka
o ew. renegocjację kosztów z tytułu czynszu najmu, dzierżawy bądź innej formy opłat z tytułu
wykorzystywanej powierzchni danego obiektu / terenu.
Projekt tzw. “bonów na aktywność”, który jako Polska Federacja Fitness chcemy zaproponować w
imieniu całego naszego sektora, pozwoliłby na zminimalizowanie i tak już potężnych strat finansowych
oraz uchroniłby setki obiektów przed falą upadłości, a jednocześnie pozwoliłby na wsparcie procesu
aktywizacji polskiego społeczeństwa.
Podążając w myśl postulatów i komunikacji ze strony Ministerstwa Sportu, z którą cała branża zgadza
się w 100% [
przykłady poniżej, źródło h
 ttps://www.facebook.com/MinSportu]

Projekt “Bonu na Aktywność” może wspomóc edukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki dot.
aktywności fizycznej, regularnych treningów oraz szeroko rozumianego “well being”.
Sama struktura w/w bonów byłaby bardzo zbliżona do wprowadzanych obecnie bonów turystycznych.
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Strukturę prezentujemy poniżej:
-

Kwota bonu: 500 zł
Kwota po stronie pracodawcy: 50 zł
Kwota dofinansowania ze strony państwa: 450 zł
Możliwość odliczenia przez pracodawcę wydanej kwoty od podatku: TAK
Czas na wykorzystanie bonu przez pracownika:6 miesięcy
Konieczność posiadania umowy o pracę przez korzystającego: TAK
Maksymalne wynagrodzenie korzystającego: 5400 zł brutto
Forma przekazania bonu: np. Karta przedpłacona bądź inna formuła zbliżona do formuły
bonu turystycznego
Proponowana data wydawania bonów uprawnionym pracownikom: 01.07.2020
Obowiązek uiszczenia opłaty bezpośrednio w danym obiekcie sportowym oraz brak
możliwości przeznaczenia tej kwoty na produkty pośredników kart sportowych
posiadających umowę z danym pracodawcą

W/w rozwiązanie przyczyniłoby się w znacznym stopniu do rozwiązania problemów przede wszystkim
związanych z kosztami dot. czynszu najmu lokali, obiektów czy terenów wykorzystywanych do
działalności szeroko pojętej aktywności fizycznej oraz innymi wymienionymi na początku niniejszego
pisma.
Poza aspektem ekonomicznym, dzięki któremu nasz sektor mógłby liczyć na znaczący zastrzyk
środków na bieżące funkcjonowanie, to wpisałoby się to również w rozpoczęcie działań Państwa
Polskiego w obszarze długofalowego budowania zdrowia, formy i odporności naszych obywateli.
Jesteśmy przekonani, że tego typu działania, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach,
zaowocowałyby znaczną poprawą zdrowia publicznego obywateli, a co za tym idzie ogromnymi
oszczędnościami w służbie zdrowia.
Będąc po wstępnych konsultacjach z przedstawicielami wszystkich rodzajów usług z naszego sektora,
jako Polska Federacja Fitness, jesteśmy w stanie zorganizować delegację branżową oraz tym samym
wnioskujemy o spotkanie z Państwem w tymże składzie w celu szczegółowego omówienia
proponowanego przez Nas rozwiązania.
Mamy nadzieję na owocną współpracę w tym zakresie oraz z góry dziękujemy na pozytywne
rozpatrzenie naszej prośby.
Z wyrazami szacunku,
TOMASZ NAPIÓRKOWSKI
[PREZES POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

TOMASZ GAĆ
[ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

LIDIA ZAMYŁKO

IRENEUSZ ŚMIGELSKI

 [ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

[ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

PIOTR OŚRÓDKA

JACEK KUBIK

[ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

[ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

JACEK GALIŃSKI

ADAM ŻERKOWSKI

[ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

[SIEĆ KLUBÓW SATURN FITNESS]

KRZYSZTOF BRONCHARD
[ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

MAGDA BRONCHARD
[ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

MATEUSZ STYPUŁKOWSKI
[ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS]

MIKOŁAJ NAWACKI
[SIEĆ KLUBÓW CALYPSO FITNESS]

oraz wszyscy członkowie Polskiej Federacji Fitness
https://polskafederacjafitness.pl/czlonkowie/
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