
14.03.2020

13.03.2020

16.03.2020

18.03.2020 pierwszy webinar pff dla członków federacjI 
dot. strategi działań w dobie lockdown

założenie polskiej federacji fitness

uruchomienie komunikacji poprzez www 
oraz social mediów celu zebrania zgłoszeń 
od pierwszych członków

przedstawienie założeń polskiej federacji 
fitness oraz kierunku działań



przygotowanie edytowalnych materiałów 
graficznych w celu wsparcia marketingowego 
dla właścicieli w ramach akcji #fitpakiet

rozpoczęcie akcji fit pakiet 
+ wysyłka wszelkich niezbędnych materiałów 
szkoleniowych oraz marketingowych

udostępnienie i stworzenie pierwszych wzorów 
pism dla właścicieli, celem wsparcia prawnego

pIerwsza medIalna publIkacja w busIness InsIder 
która dotarła do ponad 32000 czytelnIków 
przy współpracy z bartoszem węglarczykiem

19.03.2020

20.03.2020

21.03.2020

22.03.2020



23.03.2020

26.03.2020

26.03.2020

25.03.2020

pierwszy live z posłanką na sejm 
aleksandrą gajewską [ko] w celu opisania 
sytuacji i problemów branży fitness, której 
efektem było żłożenie interpelacji w imieniu 
polskiej federacji fitness razem  z posłem 
arkadiuszem marchewką [ko]

przedstawienie skali członków federacji 
- w ciągu 10 dni, dołączenie prawie 300 klubów.

kolejna publikacja pff na temat sytuacji 
naszej branży na portalu biznes Interia

uruchomienie pełnej wersji strony www 
www.polskafederacjafitness.pl



wywiad lIve z mateuszem stypułkowskim 
na temat polskiej federacji fitness 
w social mediach, w celu opisania strategii 
działań pff oraz dotychczasowych osiągnięć.

aktualizacja pisma do wynajmujących 
w celu wsparcia negocjacji czynszowych 
oraz dostarczenie rozbudowanej opinii 
prawnej argumentującej słuszność umorzenia 
czynszów w okresie epidemii.

wywiad w wp.pl 6 minut / wywiad w tvn 24 5 minut

wywiad w polsat news 7 minut27.03.2020

26.03.2020

28.03.2020

30.03.2020



01.04.2020

02.04.2020

02.04.2020

04.04.2020

kolejna publikacja medilana pff 
w rzeczpospolitej opisująca trudną sytuację 
naszej branży

złożenie kolejnej interpelacji w imieniu 
pff przez p. arkadiusza marchewkę [ko] 
oraz aleksandrę gajewską [ko]

uzyskanie informacji, że branża fitness 
została zakwalifikowana do 5 etapu, 
razem z imprezami masowymi oraz pływalniami.

następna publikacja medilana pff 
- tym razem w Interiasport



uruchomienie współpracy z siecią sklepów 
decathlon oraz decathlon go w ramach 
akcji #fitpakiet

kolejna nasza publikacja 
- tym razem w puls biznesu

500 klubów zrzeszonych w pff

polska federacja fitness oficjalnym członkiem 
i reprezentatem polski w organizacji Ihrsa

06.04.2020

12.04.2020

13.04.2020

07.04.2020



podsumowanie piewrszego miesiąca działań 
w liczbach

publkacja apelu, który zyskał potężny zasięg 
ponad 500000 odbiorców oraz pozwolił 
przebić się z przekazem do szerokiego grona 
mediów, posłów, firm w celu usunięcia nas 
z 5 etapu odmrażania

poska federacja fitness publikuje finalną 
wersję etapów odmrażania, gdzie zostaliśmy 
jednak umieszczeni finalnie w 4 etapie. 5 etap 
nawet nie pojawil się w tabeli prezentowanej 
przez rząd…

polska federacja fitness oficjalnym 
członkiem i reprezentantem polski 
w organizacji europe actIve

14.04.2020

16.04.2020

17.04.2020

15.04.2020



dzięki organizacji Ihrsa rozpoczęliśmy 
bezpośrednie konsultacje z who w ramach 
wytycznych dla klubów fitness, które 
później przekazywane będą do rządu

porozumienie z rzecznikiem mśp [poza terminem, 
jaki zaproponował, tj. 4 maja] w celu wspólnej 
publikacji informacji na temat branży fitness 
w celu uwidocznienia jej problemów

dołączenie do rady przedsiębiorców przy 
rzeczniku mśp w celu powołania zespołu 
roboczego ds. klubów fitness, siłowni i innych 
obiektów z naszego setkora.

publikacja kolejnego wywiadu w tvn24 
[7 minut] na temat konieczności ustalenia 
wytycznych z rządzacymi w zakresie branży 
fitness

18.04.2020

20.04.2020

20.04.2020

19.04.2020



publikacja kolejnego wywiadu w polsat news 
[10 minut] razem z rzecznikiem mśp 
w celu wezwania rządzących do pochylenia się 
nad naszą branżą

zaproszenie do rozmów i bezpośrednich 
konsultacji z ministerstwem rozwoju 
w zakresie wytycznych sanitarnych

pierwsze bezpośrednie spotkanie online 
z ministerstwem rozwoju dzięki rzecznikowi 
mśp

webinar we wspołpracy z polskim związkiem 
trenerów personalnych na temat sytuacji 
branżowej i działaniach polskiej federacji 
fitness

21.04.2020

23.04.2020

23.04.2020

22.04.2020



oficjalne dołączenie grupy calypso 
do pff oraz uruchomienie programu pwp 
- program wsparcia prawnego

zadanie naszego pytania na konferencji 
prasowej do p. minister sportu, przez 
dziennikarkę p. witwicką z radia zet

publikacja etapów odmrażania sportu na 
podstawie danych z konferencji prasowej 
z udziałem prezesa rady ministrów. 
skuteczne przeniesienie branży fitness 
z 5 etapu [imprezy masowe - nie ujęte w tabeli] 
do 4 etapu.

Informacja o kancelariach prawnych, 
które będą realizowały program wsparcIa 
prawnego oraz zaproszenie na webinar 
informacyjny, który będą prowadzić w/w 
kancelarie.

24.04.2020

25.04.2020

26.04.2020

25.04.2020



27.04.2020

29.04.2020

30.04.2020

wymiana korespondencji oraz bezpośrednie 
konsultacje telefoniczne i mailowe 
z ministerstwem sportu w celu stworzenia 
wspólnie tabeli, która pomoże odnaleźć 
się w 1 etapie odmrażania sportu.

Informacja o rozpoczęciu współpracy 
międzynarodowej z federacjami branży 
fitness zarównoz europy, jak i reszty świata.

publikacja pierwszego materiału z serii 
wywiadów między narodowych

publikacja tabeli czynności dozwolonych i 
niedozwolonych, jako finalny produkt 
konsultacji z ministerstwem sportu

28.04.2020



30.04.2020

02.05.2020

02.05.2020

udział w debacie polskI fItness organizownej 
przez mateusza stypułkowskiego. 

publikacja naszego apelu przekazanego 
w sejmie przez posła po jarosława urbaniaka, 
powołującego się na polską federację fitness

publikacja wywiadu w tvp [wszystkie 
telewizje regionalne w całej [polsce] 
10 minut

publikacja wspólnego raportu razem z bIg sa

01.05.2020



03.05.2020

04.05.2020

04.05.2020

05.05.2020

finlalne przedstawienie pierwszej serii 
wywiadów międzynarodowych 
- pff InternatIonal IntervIews serIes

dołączenie polskiej federacji fitness 
do stowarzyszenia pracodawcy rp

drugi wywiad z serii pff InternatIonal 
IntervIews serIes - angelo desIdera

trzeci wywiad z serii pff InternatIonal 
IntervIews serIes - mIroslav jIrcIk



finalne prawie 50 minutowe konsultacje 
z ministerstwem rozwoju w celu domknięcia 
kwestii wytycznych sanitarnych dot. naszej 
branży oraz kwestii dot. rekomendacji 
czynszów od obrotu

czwarty wywiad z serii pff InternatIonal 
IntervIews serIes - marIa angeles

publikacja wywiadu z czołowych polskim 
edipemiologiem, dr. pawłem grzesiowskim

piąty wywiad z serii pff InternatIonal 
IntervIews serIes - jIm worthIngton

05.05.2020

06.05.2020

07.05.2020

08.05.2020



organizacja pozwu zbiorowego wobec 
skarbu państwa dot. odszkodowań w związku 
z zakazem prowadzenia działalnośc

wysłanie pisma i dodatkowych zapytań 
do odpowiednich ministerstw w celu 
sprostowania założeń dla branży  

publikacja wytycznych dot. odmrażania  
na podstawie analizy rozporządzenia 
z dnia 16.05.2020

uruchomienie akcji 
#czasnaruch #czasnatwójruch

12.05.2020

15.05.2020

16.05.2020

21.05.2020



ogłoszenie finalnej daty otwarcia branży 
fitness

publikacja finalnie wynegocjowanych 
wytycznych sanitarnych

złożenie projektu #bonnaaktywność do 
ministerstwa rozwoju. bon mógłby zostać 
wykorzystany w obiektach z sektora 
branży fitness w celu odbudowania sytuacji 
finansowej naszej branży.

zgodnie z zapowiedzią oraz we współpracy 
z pracodawcy rp oraz rzecznikiem mśp p. 
ministrem adam abramowicz został złożony 
apel o korektę zmiennej dot. ilości m2 
na osobę z limitu 10m2 / os. do limitu 
7m2 / os

27.05.2020

01.06.2020

02.06.2020

03.06.2020



infografiki orazwzór regulaminu
dot. wytycznychsanitarnych dostępne 

na stronie www.
www.polskafederacjafitness.pl

organizacja grupowych zakupów dot. 
środków dezynfekcyjnych.

publikacja infografiki przedstawiającej 
zakres obiektów, które zrzesza pff oraz 
które mogą dołączyć do organizacji.

sukces ! uzyskanie akceptacji ministerstwa 
rozwoju dot. zmiany limitu osób do 7m2 
/ na os. w klubach fitness, siłowniach 
oraz w innych pochodnych obiektach.

04.06.2020

10.06.2020

12.06.2020

15.06.2020



publIkacja badanIa nastrojów 
społecznych oraz sytuacjI 
ekonomIcznej klubów

uruchomienie pwp 
- program wsparcia prawnego seria międzynarodowych wywiadów

dołączyło do nas ponad 700 
klubów i obiektów

udało się zwiększyć limit osób 
z 1 os. / 10m2 —> 1 os. 7m2 
wg. wytycznych gIs.

poparcie postulatów pff w sferze 
politycznej

700+
1 os. / 7 m2 



partnerzy wspierający

partnerzy międzynarodowi

ministerstwa z którymi prowadziliśmy konsultacje: 

medIa o nas


