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RAPORT O STANIE POLSKIEJ BRANŻY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W OKRESIE
EPIDEMII COVID-19
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WSTĘP
Raport „Klub nieczynny do odwołania” to analiza wpływu pandemii związanej z epidemią koronawirusa COVID-19 na branżę
sportowo-rekreacyjną w Polsce oraz estymacja scenariuszy powrotu do nowej ścieżki równowagi.
Przed epidemią Polska była jednym z krajów, który w badaniu „The European Health & Fitness Market”, uznawany był za rynek
z dobrymi perspektywami na kolejne lata. Rozwój infrastruktury sportowej, wspieranie aktywności przez pracodawców, rosnące
zapotrzebowanie na zdrowy styl życia napędzały pozytywnie ten rynek. W 2019 r. aż 64% mieszkańców Polski powyżej 15. roku
życia (czyli blisko 21 milionów) korzystało z ruchu przynajmniej raz w miesiącu. Zwiększała się też liczba osób, dla których ruch
stawał się stałym elementem aktywnego trybu życia – 19% Polaków ćwiczyło 5 razy w tygodniu (MultiSport Index 2019).
Epidemia zdezaktualizowała wszystkie trendy i oczekiwania w tym sektorze gospodarczym. Branża sportowo-rekreacyjna przeżywa
obecnie załamanie ze względu na konieczność zamknięcia wszystkich obiektów. Ponadto, odczuwa destrukcyjny wpływ innych
czynników oddziałujących na sytuację gospodarczą w kraju, począwszy od zmniejszenia popytu inwestycyjnego, przez tempo
wzrostu PKB, aż po decyzje zakupowe konsumentów. Na przyszły rozwój branży cień kładzie też szereg pytań oscylujących wokół
pojęć pokrewnych tj. niepewności gospodarowania, alokacji zasobów, bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, jak i
finansowego. Polscy przedsiębiorcy działający na rynku fitness priorytetyzują działania pomiędzy ochroną miejsc pracy,
szacowaniem cash flow czy wprowadzaniem zupełnie nowych rozwiązań, takich jak treningi online.
Analizy rynków i zachowań konsumenckich wskazują, że zniesienie zakazów i otwarcie klubów nie przełoży się od razu na
odzyskanie skali działalności i przychodów sprzed pandemii – wprost przeciwnie, martwy sezon letni i wytworzona przez wirusa
wśród ludzi nieufność wobec przebywania w skupiskach ludzkich oraz w zamkniętych obiektach spowodują, że obiekty sportoworekreacyjne będą odczuwać skutki zamknięcia przez wiele miesięcy po ich formalnym otwarciu, a powrót do wcześniejszej
aktywności będzie liczony nie w miesiącach, lecz w latach.
Wobec już istniejących i przewidywanych w dalszym okresie, katastrofalnych skutkach epidemii dla branży sportowo-rekreacyjnej,
bez wsparcia instytucji rządowych, jak i solidarności współpracujących podmiotów, kontrahentów i użytkowników –
funkcjonowanie branży fitness w dotychczasowym kształcie stanie pod wielkim znakiem zapytania.
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ZMIANA SYTUACJI RYNKOWEJ W WYNIKU EPIDEMII COVID-19
MARZEC 2019:
DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK
USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH, TO
JEDEN Z NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNYCH
W EUROPIE
• 3,5 tys. klubów
• 50 tys. pracowników
• > 4 mln ćwiczących
• 4,2 mld zł przychodów rocznie
• Pozytywny wpływ na jakość życia
Polaków oraz ich zdrowie.

OD 14 MARCA BR.:
KLUBY NIECZYNNE DO
ODWOŁANIA
• Zamknięcie wszystkich
obiektów sportoworekreacyjnych
• Kilku tysięcy polskich
przedsiębiorców oraz ponad
100 tys. ich pracowników
rozpoczyna walkę
o przetrwanie.

POWRÓT DO NORMALNOŚCI?
Znoszenie obostrzeń będzie stanowiło
wyzwanie dla przedsiębiorców działających
w obszarze sportu i rekreacji, by uruchomić
obiekty i odpowiednio zabezpieczyć
ćwiczących. Będzie to wiązało się z
koniecznością ponoszenia kosztów
funkcjonowania obiektów w pełnym wymiarze
przy przewidywanym znacznie niższym
zainteresowaniu ćwiczących. Epidemia
zwiększa bowiem społeczną nieufność wobec
skupisk ludzkich, co zaobserwowano w
krajach, w których otwarto ponownie galerie
handlowe i obiekty sportowe.

CZY ISTNIEJE I KIEDY BĘDZIE MOŻLIWY POWRÓT DO ŚCIEŻKI WZROSTÓW
FINANSOWYCH DLA KLUBÓW FITNESS W POLSCE?
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KLUCZOWE WNIOSKI

• XXXXX

• XXXX

• XXXXX

• XXXX

•

WYŁĄCZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI NAWET NA JEDEN MIESIĄC POWODUJE LUKĘ PRZYCHODOWĄ, KTÓREJ NIE SPOSÓB „ODROBIĆ”
XXXXX
• XXXX
W KOLEJNYCH OKRESACH, PRZY JEDNOCZESNEJ KONIECZNOŚCI POKRYCIA KOSZTÓW STAŁYCH
ZA TEN CZAS.
Kryzys uderzył w obiekty sportowe w momencie największej aktywności użytkowników i ich zapotrzebowania na aktywność fizyczną; wychodzenie
z epidemii przypadnie na okres, kiedy – z powodu sezonowości biznesu – aktywność w obiektach sportowych jest na niskim poziomie. W rezultacie
moment startu wychodzenia tej branży z kryzysu przesunie się o co najmniej trzy miesiące.
Ograniczona możliwość pozyskania kredytów bankowych bez dodatkowych poręczeń będzie blokować rozwój branży. Specyfika branży powoduje, że
systemowo nie korzysta z finansowania bankowego, i tym samym nie skorzysta z płynnościowego aspektu pakietów pomocowych Rządu.
Kanał online czy też zakupy treningów w systemie e-commerce nie są w stanie spełnić funkcji substytucyjnej w przychodach obiektów sportoworekreacyjnych względem treningu na siłowni czy zajęć fitness, gdyż stanowią one ok. <1% całkowitego obrotu branży.
Obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa ćwiczących będą negatywnie wpływać na proporcję przychodów do kosztów (w szczególności kosztów stałych,
które nie zmniejszą się proporcjonalnie w stosunku do skali sprzedaży).
Wysokie poczucie niepewności konsumentów co do stabilności zatrudnienia oraz dochodów zmienią zachowania rynkowe – poza osiągalnym
koszykiem zakupowym znajdą się dobra spełniające potrzeby samorealizacji (praca nad sobą, własną sylwetką) czy też potrzeby społeczne (poczucie
przynależności do grupy). Ponadto, społeczna nieufność wobec skupisk ludzkich, wywołana przez epidemię, przełoży się na niższe zainteresowanie
ofertą klubów fitness i znacząco wydłuży okres odzyskiwania poziomu przychodów sprzed epidemii.
Koszty pieniężne nieaktywności fizycznej Polaków to około 7 mld zł rocznie (w tym 6 mld zł z powodu absencji pracowniczej i 900 mln zł to koszty
publicznego systemu ochrony zdrowia).
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POLSKI RYNEK USŁUG FITNESS
CHARAKTERYSTYKA
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POLSKI RYNEK USŁUG FITNESS
KLUCZOWE DANE

W Polsce istnieje ok. 10 tys. różnego rodzaju obiektów sportowo-rekreacyjnych. Samych klubów fitness jest łącznie około 3,5 tys., zatrudniają one
ponad 50 tys. pracowników. Członkostwa w klubach fitness w Polsce ma wykupione ponad 3 mln osób, co generuje łącznie blisko 4,2 mld zł
przychodów rocznie (wzrost o blisko 17% wobec 3,6 mld zł w 2014 roku; w latach 2015-2018 wartość rynku fitness rosła średnio o 3,9% rocznie; dane
Deloitte i EuropeActive). Ponadto, z oferty klubów fitness, siłowni i innych obiektów sportowych, takich jak baseny, korzysta dodatkowo ok. 1,2
miliona użytkowników pracowniczych kart sportowych w Polsce (stan na 2019 rok).
Uczestnikami rynku fitness są także celebryci promujący zdrowy styl życia i udostępniający odpłatnie lub nieodpłatnie aplikacje, materiały wideo lub
poradniki dotyczące ćwiczeń oraz opcjonalnie inne rozwiązania, takie jak dieta. Od kilku lat obserwuje się nowych uczestników ekosystemu fitness
z obszaru Internet of Things, w tym urządzenia przenośne (tzw. wearables) obejmujące zegarki oraz elektroniczne opaski sportowe, których
dopełnieniem są dedykowane aplikacje mobilne, a także niezależne aplikacje wspomagające utrzymywanie zdrowego stylu życia.
Ważnym uczestnikiem ekosystemu fitness są również producenci sprzętu fitness, którzy oferują wyposażenie siłowni. Warto wspomnieć również
o operatorach pracowniczych kart sportowych, jak również o miastach i gminach, które angażują się w zwiększanie świadomości mieszkańców
poprzez inwestowanie m.in. w ogólnodostępne siłownie zewnętrzne.
Polski rynek fitness jest nadal w istotnym stopniu rozdrobniony – zaledwie 13% klubów fitness należy do dużych graczy rynkowych (zrzeszających
minimum 4 kluby oraz wykluczając mikrokluby). Jest to znacząco mniej niż w pozostałych krajach europejskich. Dla przykładu w Szwecji wskaźnik ten
wynosi 50%, we Francji 35% a w Danii 31%. Jeszcze większe rozdrobnienie występuje, jeżeli spojrzymy na liczbę użytkowników korzystających
z obiektów sieciowych. W Polsce jest to zaledwie 16%, podczas gdy w Szwecji stanowią oni 70%, we Francji 42%, a w Danii 70%.
Na polskim rynku fitness działa wiele przedsiębiorstw, a większość podmiotów to spółki z polskim kapitałem, spółki cywilne lub działalności
gospodarcze należące do polskich przedsiębiorców – mimo istnienia w Europie silnych podmiotów, które z sukcesem realizują ekspansję
międzynarodową. Istotne jest zatem wsparcie rządowe krajowych przedsiębiorstw, aby ochronić je przed przejęciem przez zagraniczny kapitał.
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POLSKI RYNEK USŁUG FITNESS
PRZYCHODY I KOSZTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Przychody: źródłem przychodów obiektów sportowych jest sprzedaż karnetów. Klienci klubów korzystają z różnych zasad dostępu
do oferty – karnety krótkoterminowe (zazwyczaj na miesiąc), umowy długookresowe oraz pracownicze karty sportowe.
W momencie zamknięcia siłowni Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w dn. 13 marca br. część klientów rezygnuje z karnetów lub je
zawiesza. W rezultacie, w związku z epidemią obiekty sportowe nie tylko nie mogą pozyskiwać przychodów, ale też muszą zwrócić
już pobrane od klientów pieniądze za drugą połowę marca br., kiedy obiekty sportowe nie były dla nich dostępne.

Koszty: znaczną część kosztów obiektów sportowych stanowią koszty stałe, które muszą być ponoszone niezależnie od faktu
zamknięcia obiektów: czynsze (aż 80% obiektów sportowych mieści się poza centrami handlowymi o pow. powyżej 2 tys. m kw.),
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dzierżawa i leasing sprzętu. Koszty stałe stanowią około 70%
wszystkich kosztów operacyjnych.
Czynsze: koszty najmu powierzchni to dla wielu przedsiębiorców działających w branży fitness największe wyzwanie w okresie epidemii. Czynsz
wynosi ok. 1/3 wszystkich kosztów operacyjnych klubu fitness, czasami dochodzi nawet do 50% łącznie z kosztami mediów. Miesięczna stawka jest
uzależniona od powierzchni klubu i jego lokalizacji.
Koszty pracownicze: wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi stanowią ok. 30% kosztów operacyjnych.
Pozostałe koszty: dzierżawa i leasing sprzętu to około 5%.
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KORZYŚCI SPOŁECZNE I EKONOMICZNE PŁYNĄCE
Z AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Aktywność fizyczna przekłada się na wymierne korzyści dla Polaków,
pracodawców oraz na oszczędności po stronie Budżetu Państwa.
Gdyby co drugi nieaktywny Polak zaczął ćwiczyć, dałoby to korzyści
w postaci:

100 tys. osób pracujących w polskiej gospodarce więcej

KOSZTY PIENIĘŻNE NIEAKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
POLAKÓW TO OKOŁO

7 MLD ZŁ ROCZNIE
w tym:

190 tys. mniej osób z nadwagą
14,6% mniej przypadków chorób układu krążenia

6 mld zł z powodu absencji pracowniczej

o 6% niższy współczynnik umieralności (25 tys. zgonów mniej
rocznie)

900 mln zł to koszty publicznego systemu ochrony

440 mln zł oszczędności w systemie ochrony zdrowia

zdrowia

3 mld zł spadku kosztów absencji pracowników
Dane z raportu „Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych
kosztów” przygotowanego przez Instytut Badań Strukturalnych dla Ministerstwa Sportu i
Turystyki, 2016.
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KORZYŚCI SPOŁECZNE PŁYNĄCE Z AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ
ZDROWIE FIZYCZNE
Systematyczna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne; aktywność powyżej 1000 kalorii tygodniowo zmniejsza ryzyko
choroby niedokrwiennej serca w granicach 30-50%, dodatkowo zanotowano zmniejszenie poziomu umieralności ogólnej o 30%. Każdy rodzaj zwiększonej
aktywności fizycznej wiąże się ze znacznym spadkiem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu II. Wielkość spadku ryzyka waha się od 15% (chodzenie) do 39%
(energiczna aktywność). / Physical activity and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose–response meta-analysis. European Journal of Epidemiology, Volume 30, July
2015

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA
Regularny trening niweluje stres i zwiększa odporność psychiczną na trudne sytuacje. / prof. Johna Ratey z Harvard Medical School, „Spark: the revolutionary new science of
exercise of the brain”

MNIEJSZA ABSENCJA
Wyniki badań wskazują, że aktywność sportowa powiązana jest przeciętnie z absencją pracowniczą niższą o 20 dni w okresie czterech lat (uprawianie sportu
przynajmniej raz w tygodniu przez okres 4 miesięcy). Biorąc pod uwagę koszt utraconej dziennej produktywności w wysokości ok. 470 zł na pracownika w Polsce,
w efekcie potencjalna oszczędność pracodawcy w skali roku wynosi ok. 2350 zł na jednego pracownika. / Heuvel, S. van den, Boshuizen, H., Hildebrandt, V., Blatter, B.,
Ariëns, G., Bongers, P. (2005). Effect of sporting activity on absenteeism in a working population. British Journal Of Sports Medicine, 39(3), e15.

SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA
Aktywność fizyczna obniża ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian związanych z procesem starzenia się - badania wykazują, że osoby po 65. roku życia aktywne
fizycznie (uprawiające wysiłek o intensywności większej niż chodzenie minimum 3 razy w tygodniu) obniżają ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian związanych
z procesem starzenia się (o 50% niższe ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, o 37% niższe ryzyko wystąpienia demencji). / Laurin D., Verreault r., Lindsay J.,
Physical Activity and Risk of Cognitive Impairment and Dementia in Elderly Persons, Arch Neurol, vol 58, Mar 2011
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WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA RYNEK USŁUG SPORTOWOREKREACYJNYCH W POLSCE
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WPŁYWPANDEMII
EPIDEMII COVID-19 NA BRANŻĘ FITNESS
UJĘCIE
UJĘCIE
EKONOMICZNE
EKONOMICZNE
CZYNNIKI WPŁYWU:
CZYNNIKI WPŁYWU
decyzje prawno-administracyjne wynikające z Rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz pakietu świadczeń
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prawno – administracyjne
z Rozporządzeń
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AntykryzysowejMinistra Zdrowia oraz pakietu świadczeń gwarantowanych
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Dostosowania
rynkowe
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tym
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świadczeń
pozapłacowych)
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zakupowego
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(w(w
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nana
rynku
świadczeń
pozapłacowych)
Czynniki
behawioralne
czynniki
behawioralne
Problemy zdrowotne
problemy zdrowotne
Reakcje psychologiczne
reakcje psychologiczne
Czynniki makroekonomiczne nominalne i realne
czynniki
makroekonomiczne
Czynniki
sektora
finansowego nominalne i realne
czynniki sektora finansowego
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WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA BRANŻĘ FITNESS
UJĘCIE EKONOMICZNE
Wyłączenie obiektów sportowych z działalności nawet na jeden miesiąc powoduje lukę
przychodową, której nie sposób „odrobić” w kolejnych okresach (po ustaniu epidemii użytkownicy
nie kupią dwóch karnetów zamiast jednego) przy jednoczesnej konieczności pokrycia kosztów
stałych za ten czas.
Kanał online czy też zakupy treningów w systemie e-commerce nie są w stanie spełnić funkcji
substytucyjnej względem zajęć na siłowni czy w klubie fitness, gdyż stanowią one ok. <1%
całkowitego obrotu branży.
Obiekty sportowe mają ograniczoną możliwość pozyskania kredytów bankowych bez
dodatkowych poręczeń.
Charakterystyczny dla branży jest wysoki udział kosztów stałych, które nie zmniejszają się
proporcjonalnie do skali sprzedaży.
Wysokie poczucie niepewności konsumentów co do stabilności zatrudnienia oraz dochodów
zmienią zachowania rynkowe – ryzyko epidemiologiczne przesunie krzywą ograniczenia
budżetowego konsumentów w kierunku początku układu współrzędnych; po epidemii poza
osiągalnym koszykiem znajdą się dobra spełniające potrzeby samorealizacji (praca nad sobą,
własną sylwetką) czy też potrzeby społeczne (poczucie przynależności do grupy fitnessowej)
z piramidy potrzeb Maslowa.
Ryzyko utraty dochodów wpływa na zwiększenie krańcowej skłonności do oszczędzania – co
jednocześnie ex definitione zmniejszy krańcową skłonność do konsumpcji. Jej ograniczenie
zmniejszy wydatki konsumpcyjne na wszystkie dobra z pominięciem konsumpcji autonomicznej,
która ograniczona jest jedynie do dóbr z kategorii fizjologicznych i bezpieczeństwa (tj. ochrona,
głód, pragnienie).

Źródło: Kantar Polska, Dzienny pomiar nastrojów ekonomicznych, 10.04.2020
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WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA BRANŻĘ FITNESS
UJĘCIE EKONOMICZNE
W mechanizmie transmisji impulsów obserwować będziemy spowolnienie wzrostu nominalnego oraz realnego PKB, które korelować będzie ze zmniejszeniem poziomu
i dynamiki inwestycji oraz konsumpcji w skali makro. Procesy dostosowawcze kanału stopy procentowej zapoczątkowane decyzjami o jej obniżeniu przez Radę Polityki
Pieniężnej działają z około 9-12 miesięcznym opóźnieniem. Dodatkowo istnienie poduszki płynnościowej w kanale kredytów bankowych uniemożliwia efektywne wdrożenie
narzędzi PP w walce z inflacją, jak i wspieraniem wzrostu gospodarczego, w tym w branży fitness.
Wyzwaniem dla obiektów sportowo-rekreacyjnych będą obawy społeczeństwa związane z korzystaniem z zamkniętych przestrzeni publicznych, w których gromadzą się
ludzie, w tym strach przed wejściem na siłownię, jak również ogólne poczucie rozbicia oraz dezaprobaty wobec aktualnej sytuacji.
Ze względu na ryzyko utraty płynności przedsiębiorstw zmianie ulec może kwota przeznaczana przez pracodawców na jednego zatrudnionego w ramach świadczeń
pozapłacowych. W 2019 roku według Sedlak & Sedlak najpowszechniejszym benefitem był dodatkowy pakiet opieki medycznej, a drugim karnety na siłownię oraz do klubów
fitness (49,4%) – wydatki na ten benefit w blisko 70% przypadków pochodzą z środków obrotowych przedsiębiorstw (a nie z ZFŚS) – dlatego istnieje duże
prawdopodobieństwo ich zamrożenia.

INDEKS DZIENNEGO POMIARU NASTROJÓW

Źródło: Kantar Polska,
Dzienny pomiar nastrojów ekonomicznych, 10.04.2020
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PRZYSZŁOŚĆ?
TRUDNY POWRÓT DO „NORMALNOŚCI”
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TRUDNYPANDEMII
POWRÓT DO
„NORMALNOŚCI”
WPŁYW
COVID-19
NA BRANŻĘ FITNESS
UJĘCIE
EKONOMICZNE
Określenie momentu osiągnięcia nowego poziomu równowagi branży sportowo-rekreacyjnej w Polsce zależy od czasu trwania pełnego zamknięcia
(lockdown), co warunkowane jest Rozporządzeniami Ministra Zdrowia.
Wpływ epidemii COVID-19 na działalność podmiotów działających na rynku fitness, w tym na ich cash flow oraz wyniki finansowe, należy rozważać
w różnych
scenariuszach. Na potrzeby analiz w niniejszym raporcie uwzględniono 3 scenariusze:
CZYNNIKI
WPŁYWU
Ponowne
otwarcie
przed 1 majawynikające
br.
Decyzje
prawno
– klubów
administracyjne
z Rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz pakietu świadczeń gwarantowanych
przedsiębiorcom
tzw.1 Tarczy
Otwarcie klubów w
przed
czerwcaAntykryzysowej
br.

Dostosowania
rynkowe
Zamknięcie klubów
do końca kwietnia, a następnie nowe fale zakażeń jesienią br. z dalszymi obostrzeniami oraz nowymi decyzjami
administracyjnymi, w tym ewentualny lockdown.
Zmiana
koszyka zakupowego konsumentów (w tym na rynku świadczeń pozapłacowych)
Po zakończeniu epidemii istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się następujących efektów:

Czynniki behawioralne

Efekt drastycznego załamania sprzedaży – niski poziom wpływów, wydłużony czas powrotu do „normalności” ze względu na obawy przed

Problemy
zdrowotne
przebywaniem w skupiskach ludzkich.

Reakcje
psychologiczne
Efekt kosztów
stałych – ponoszone koszty najmu powierzchni mimo przestoju ekonomicznego.
Czynniki
makroekonomiczne
nominalne
i realne skali użytkowników sprzed epidemii/lockdown ze względu na nowe koszyki zakupowe
Brak efektu
ekonomii skali – trudność
w odbudowie
konsumentów
w zapotrzebowaniu na dobra vs. dochód do dyspozycji) i brak możliwości obniżenia kosztów jednostkowych.
Czynniki
sektora(zmiana
finansowego
Brak sprzedaży w okresie lockdown oraz zwiększony poziom rezygnacji klientów zaburzają mechanikę przychodów w perspektywie minimum 12
miesięcy.
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LUKA PRZYCHODOWA
W wyniku epidemii branża sportowo-rekreacyjna straci ok. 40% przychodów w 2020 r. wobec roku poprzedniego, jeśli wprowadzone zakazy i izolacja będą miały
charakter jednorazowy i zakończą się przed czerwcem br. Tegoroczne przychody branży zmniejszą się o ponad połowę wobec roku 2019, jeśli epidemia będzie miała swoją
drugą falę jesienią.

LUKA PRZYCHODOWA
2020 ROK
(mld pln)

ZMIANA R/R
CETERIS PARIBUS

CETERIS PARIBUS

SCENARIUSZ 1 – Ponowne otwarcie klubów
przed 1 maja br.

1,647

-38,9%

SCENARIUSZ 2 – Otwarcie klubów przed
1 czerwca br.

1,839

-43,4%

SCENARIUSZ 3 – Zamknięcie klubów do
końca kwietnia, a następnie nowe fale
zakażeń jesienią br.

2,249

-53,1%

Wyłączenie obiektów sportowych
z działalności nawet na jeden miesiąc
powoduje lukę przychodową, której nie
sposób „odrobić” w kolejnych okresach,
przy jednoczesnej konieczności pokrycia
kosztów stałych za ten czas.

Metodologia: Estymacja scenariuszy 1-3 opiera się o dane finansowe branży fitness przedstawione w raporcie Deloitte w 2019 r. („Health&Fitness Market 2019”) oraz pogłębione wywiady indywidualne z zarządzającymi
klubami fitness oraz obiektami sportowymi zrzeszonymi w Federacji Pracodawców Fitness (N=15), a także badanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety (N=300).
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SCENARIUSZE ROZWOJU BRANŻY PO LOCKDOWN
0,45
KOMENTARZ EKSPERTA – BRANŻA W BEZRUCHU
0,4
Obserwujemy obecnie zmiany, które wpłyną na branżę fitness
w sposób trudny do przewidzenia w finalnym kształcie. Na epidemię COVID-19
nikt nie był przygotowany, a wydłużający się lockdown niestety osłabia
rozwijający się dynamicznie w ostatnich latach rynek. Powrót do „normalności”
w dużej mierze uzależniony będzie od możliwości sfinansowania kosztów stałych
z przychodów uzyskiwanych po wznowieniu działalności, co dla wielu
przedsiębiorców będzie najtrudniejszym wyzwaniem – obostrzenia
w zakresie bezpieczeństwa oraz wysokie koszty stałe będą generowały straty,
których niestety nie będzie mogła pokryć niska sprzedaż karnetów w okresie
wakacyjnymi oraz zmniejszona liczba ćwiczących z powodu utrzymującej się
społecznej nieufności.

0,35

LUKA PRZYCHODOWA

0,3
0,25
0,2
0,15

Dlatego tak ważne jest solidarne działanie całej branży w zakresie wsparcia
rządowego oraz podejmowanie inicjatyw takich jak płatne zajęcia online, które
nie będą deprecjonowały oferty obiektów sportowych. W tym zakresie istotne jest
zrozumienie ze strony wynajmujących i zgodne z obecną sytuacją negocjowanie
warunków czynszowych. Istnieje uzasadniona obawa, że bez tej współpracy
i solidarnego podejścia, wiele powierzchni zajmowanych przez obiekty sportowe
może pozostać bez najemców.

0,1
0,05
0

base line

scenariusz 1

scenariusz 2

scenariusz 3

Adam Śliwiński, prezes Total Fitness
Federacja Pracodawców Fitness
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3 POSTULATY FEDERACJI
PRACODAWCÓW FITNESS
Utrzymanie dobrych rozwiązań z
w galeriach handlowych (art. 15ze).

pakietu

Tarczy

1.0

dotyczących

m.in.

czynszów

Rozszerzenie regulacji w Tarczy 2.0 (art. 15ze) o lokale i powierzchnie zlokalizowane także poza
galeriami i centrami handlowymi, ponieważ większość klubów fitness oraz innych podmiotów
oferujących usługi z zakresu sportu i rekreacji zlokalizowanych jest w innych niż galerie i centra
handlowe punktach.
Federacja Pracodawców Fitness, podobnie jak Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług,
uważa, że Najemcy i Wynajmujący powinni solidarnie podejść do kwestii wzajemnych zobowiązań
i uregulować rozliczenia na poziomie 8% od przychodu jako całkowitej opłaty ponoszonej przez
Najemców na rzecz Wynajmujących (OCR) do momentu osiągnięcia 90% przychodów z 2019 r.
Wprowadzenie odpowiednich regulacji stanowi konieczne wsparcie dla przedsiębiorców
działających w obszarze sportu i rekreacji, gdyż umożliwi odbudowę branży oraz zabezpieczy ją
przed przejęciem i zmonopolizowaniem przez zagraniczny kapitał.
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INFORMACJE
DODATKOWE
WPŁYW
PANDEMII
COVID-19 NA BRANŻĘ FITNESS
UJĘCIE EKONOMICZNE

Definicja rynku fitness: Rynek fitness obejmuje ogół usług oferowanych klientom przez kluby fitness i podmioty z nimi powiązane.
W Polsce istnieje ok. 10 tys. różnego rodzaju obiektów sportowo-rekreacyjnych. Samych klubów fitness jest łącznie około 3,5 tys., zatrudniają one ponad 50
tys. pracowników. Obok klubów fitness, siłowni i obiektów sportowych uczestnikami rynku są także celebryci promujący zdrowy styl życia i udostepniający
odpłatnie lub nieodpłatnie aplikacje, materiały wideo lub poradniki dotyczące ćwiczeń oraz opcjonalnie inne rozwiązania, takie jak dieta. Od kilku lat obserwuje
się nowych
uczestników ekosystemu fitness z obszaru Internet of Things, w tym urządzenia przenośne (tzw. wearables) obejmujące zegarki oraz elektroniczne
CZYNNIKI
WPŁYWU
opaski sportowe, których dopełnieniem są dedykowane aplikacje mobilne, a także niezależne aplikacje wspomagające utrzymywanie zdrowego stylu życia.
Decyzje
– administracyjne
z Rozporządzeń
Zdrowia
oraz siłowni.
pakietu
świadczeń
Ważnymprawno
uczestnikiem
ekosystemu fitness sąwynikające
również producenci
sprzętu fitness,Ministra
którzy oferują
wyposażenie
Warto
wspomniećgwarantowanych
również o operatorach
pracowniczych kartwsportowych,
jakAntykryzysowej
również o miastach i gminach, które angażują się w zwiększanie świadomości mieszkańców poprzez inwestowanie m.in.
przedsiębiorcom
tzw. Tarczy
w ogólnodostępne siłownie zewnętrzne.

Dostosowania rynkowe

Zmiana
zakupowego
konsumentów (w tym na rynku świadczeń pozapłacowych)
LICZBAkoszyka
CZŁONKÓW
KLUBÓW FITNESS
Czynniki
behawioralne
PRZYCHÓD
CAŁKOWITY KLUBÓW FITNESS [MLN PLN]
Problemy zdrowotne

2018

2019

2 990 000

3 050 000

4 197

4 238

Źródło: European Health and Fitness Market, Report 2020.

Reakcje
psychologiczne
Definicja klubu: Klub fitness to obiekt sportowo-rekreacyjny posiadający w swojej ofercie siłownię lub zajęcia fitness, z których można korzystać na zasadzie
wejść jednorazowych, jak również karnetów okresowych lub na daną liczbę wizyt. Wśród zajęć fitness wymienić można: aerobik, cross trening, indoor cycling,
Czynniki
makroekonomiczne nominalne i realne
spinning, pilates, zumbę czy zajęcia dla kobiet w ciąży.

Czynniki
sektora finansowego
Luka przychodowa
– metodologia:

Estymacja scenariuszy 1-3 opiera się o dane finansowe branży fitness przedstawione w raporcie Deloitte w 2019 r.
(„Health&Fitness Market 2019”) oraz pogłębione wywiady indywidualne z zarządzającymi klubami fitness oraz obiektami sportowymi zrzeszonymi w Federacji
Pracodawców Fitness (N=30), a także badanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety (N=300).
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Raport „Obiekt sportowy nieczynny do odwołania” poświęcony sytuacji polskiej branży sportowo-rekreacyjnej w okresie epidemii COVID19 powstał dzięki współpracy Członków Federacji Pracodawców Fitness, a także na podstawie danych i raportów takich instytucji jak:
Kantar, Deloitte, Instytut Badań Strukturalnych oraz Ministerstwo Sportu.
FEDERACJA PRACODAWCÓW FITNESS powstała, by dbać o stabilność oraz bezpieczeństwo całej branży fitness &
wellness. Priorytetem Federacji jest reprezentowanie przedsiębiorców przed organami państwa. Tylko wspólne i
zakrojone na szeroką skalę działania, reprezentujące całą branżę sportową, mogą uchronić ją przed długotrwałym
kryzysem i upadkiem.
www.federacjapracodawcowfitness.pl
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