
Kraków, 24.03.2021 r.
Beauty Razem
Społeczna Inicjatywa
50.800 specjalistów i
przedsiębiorców Branży Beauty

Do:
Premier RP Mateusz Morawiecki
Minister Rozwoju Jarosław Gowin
Wiceminister Rozwoju Olga Ewa Semeniuk
Wiceprezes PFR SA Bartosz Marczuk
Rzecznik MŚP Adam Abramowicz

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej i korespondencji z dnia 19.03.2021 r., zgodnie 
z ustaleniami przesyłamy podsumowanie naszego stanowiska wraz z argumentami. 
Dziękujemy za rozważenie i wdrożenie naszych postulatów.

1) Brak zmian w zasadach funkcjonowania salonów fryzjersko-kosmetycznych po 
25.03.2021. Uzasadnienie: Branża Beauty jest najbezpieczniejszą z branż usługowych. 
Podwyższony i skuteczny reżim sanitarny wypracowany w kwietniu-maju 2020 r. przez MRPiT
wspólnie z MZ, GIS, Beauty Razem i organizacjami branżowymi. Infinitezmalny poziom 
zagrożenia. Pozytywny wpływ usług na kondycję psychiczną społeczeństwa. Nieskuteczność 
restrykcji (zagrożenie szarej strefy). Uniknięcie poważnych strat budżetowych.

2) Uwzględnienie w komunikacji MRPiT informacji, że salony fryzjerskie i kosmetyczne są 
otwarte. Uzasadnienie: powstrzymanie dezinformacji wśród Klientów i zaniepokojenia 
społecznego. Zniwelowanie spadku wpływów budżetowych i obrotów firm. Wg. badań CAWI 
na próbie 986 respondentów (salonów), dezinformacja medialna wpływa negatywnie na 
przychody 38% salonów, pozytywnie 6%, neutralnie 56%. Pozytywny wizerunek Ministerstwa.

3) Rozważenie systemowego wsparcia finansowego Branży Beauty przy wysokim spadku 
obrotów – PKD 96.02.Z w Tarczy Branżowej. Uzasadnienie: bardzo wysoki spadek obrotów 
części specjalistów – 89% dokłada do firm lub balansuje na granicy opłacalności, 11% 
zyskuje, a 2/3 rozważa zamknięcie firmy (CAWI 25.10.2020 r., próba 1756 resp.). 
Rozczarowanie pominięciem w dotychczasowej pomocy (98,45% firm niezadowolonych z 
działań Rządu, CAWI 14.01.2021 r., próba 1163 resp.). Zabezpieczenie przyszłych wpływów 
budżetowych i ciągłości funkcjonowania firm. Przerwany łańcuch dostaw (powiązanie 
makeup ze ślubami, eventami). Firmy szkoleniowe i gastronomia na wynos wsparte, działają 
z trudnościami podobnymi jak w Beauty (96.02.Z), tzn. spadkiem przychodów. Brak 
akumulacji środków w branży, szybka konsumpcja i powrót do gospodarki. Szczególna 
wrażliwość społeczna, m.in. zbiórki dla szpitali (podziękowanie P. Prezydenta, 18.03.2020).

#BeautyRazem jest społeczną inicjatywą 50800 specjalistów i przedsiębiorców branży Beauty



Cytaty Autorytetów:

"Wytyczne powstały na bazie kilkunastu dni rozmów, konsultacji, tutaj ogromna zasługa (...) 
również 30.000 przedstawicieli branży Beauty którzy dawali swoje komentarze i swoje uwagi 
(...) ogromne podziękowania dla MZ, GIS, ale przede wszystkim dla państwa, dlatego że bez 
państwa te protokoły by nie powstały. Dziękuję za możliwość bycia z państwem online 24 
godziny na dobę" – Pani Minister Olga Ewa Semeniuk

„Wirusolog zaznaczył, że są punkty usługowe, w których całkowite zamknięcie byłoby nie lada 
irracjonalnym posunięciem. Jako przykład podał on salony fryzjerskie i kosmetyczne. - Są tam
zapisy na godzinę i nikt nie przychodzi w innej porze, ponieważ nie zostanie wpuszczony do 
tego miejsca. Więc wszystko sprowadza się do kontaktu jeden na jeden oraz zachowania 
zasad reżimu sanitarnego i dezynfekcji. Wtedy ryzyko zakażenia jest minimalne” - dr Paweł 
Grzesiowski, Wirusolog

„Jestem absolutnie przekonana, że obiekty fryzjersko-kosmetyczne nie są rozsadnikami 
zakażeń. Procedury sanitarne na czas epidemii są dobrze opracowane. Gabinety są obiektami
na poziomie XXI wieku” - lek. med. Jadwiga Caban-Korbas, specjalista zdrowia publicznego, 
były PPIS i Dyrektor PSSE w Słubicach

"(...) Wykonaliśmy serię badań, z których wynika, że w warunkach aktywizacji myśli o śmierci 
rośnie zainteresowanie wyglądem i poszukiwanie dowodów na swoje mocne strony. Okazało 
się, że krótkie choćby wizyty u fryzjera czy w salonie kosmetycznym, (...) znacząco 
zmniejszają intensywność zarówno lęku przed samotnością, jak i lęku przed śmiercią. (...)" - 
prof. psychologii Wiesław Łukaszewski

„Dziękuję wszystkim którzy oddają środki ochrony osobistej. Wiem, że osoby prowadzące do 
tej pory te właśnie drobne biznesy, takie jak biznes kosmetyczny, dzisiaj oddają bardzo często
maseczki które miały zgromadzone dla własnej ochrony, oddają do szpitali, służbie zdrowia. 
Powstają takie oddolne inicjatywy, jest ich bardzo wiele, one świadczą o niezwykłej 
odpowiedzialności, solidarności” - Pan Prezydent Andrzej Duda

Sytuację przyjmujemy z powagą i doceniamy Państwa ciężką pracę. Przestrzegamy 
zasad, a praca Ministerstwa z branżowymi specjalistami nad reżimem sanitarnym, za którą 
dziękujemy, przyniosła oczekiwany skutek, co w pełni udowodnił rok działania salonów.

Dziękujemy za rozważenie i spełnienie naszych próśb. Jednocześnie nasi 
przedstawiciele są do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Z poważaniem,

mgr inż. Michał Łenczyński
w imieniu 50 tys. specjalistów i 
przedsiębiorców #BeautyRazem
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