Warszawa, 25 maja 2020

Szanowny Panie Premierze
W nawiązaniu do zapowiedzi Ministra Zdrowia dot. organizacji przyjęć weselnych ograniczonych do 50 osób,
chcielibyśmy wyrazić naszą opinię w tej kwestii.
Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować, iż podjęliście Państwo temat związany z odmrażaniem Polskiej
Branży Ślubnej.
Wg danych Polskiego Stowarzyszenia Wedding Plannerów, które opublikowaliśmy w naszym raporcie dot.
Polskiej Branży Ślubnej, branża warta jest około 7 mld PLN rocznie. Oszacowaliśmy również, iż w Polskiej
Branży Ślubnej znajduje zatrudnienie oraz działa około 20 tysięcy osób oraz firm.
Jak wiadomo, branża ślubna w Polsce jest branżą sezonową. Wesela w główniej mierze odbywają się od maja
do końca października. Z powodu braku możliwości organizacji wesel w sezonie 2020, na dzień dzisiejszy
branża ślubna straciła już około 2 miliardy PLN w tym roku. A każdy miesiąc przestoju branży ślubnej, to
strata w wysokości 1-1,2 mld PLN przychodów dla osób oraz firm pracujących w branży.
Nasze Stowarzyszenie podjęło się zadania pomocy Parom Młodym, które planowały wesela w tym sezonie
ślubnym, ale ze względu na pandemię wesela te muszą zostać przeniesienie w czasie. Członkowie naszego
Stowarzyszenia służą pomocą Parom Młodym. W każdym województwie nasze Stowarzyszenie posiada
Członka, który, jeśli zajdzie taka potrzeba, udziela bezpłatnie informacji Parom Młodym.
Jeśli Rząd od 1 czerwca zezwoli na organizację wesel nawet jedynie do 50 osób, to będzie to dla nas dobra
wiadomość. Oczywiście rozumiemy całe środowisko branżowe oraz Pary Młode, które oczekują zezwolenia na
organizację większych wesel, ale jak wiemy sytuacja jest wyjątkowa. Rozumiemy również, że nie do końca w
przypadku wesel da się przełożyć wytyczne dot. branży gastronomicznej, a szczególnie wytyczne skierowane
do restauracji i obiektów weselnych, gdyż należy pamiętać, że wesele, to nie tylko spożywanie posiłków, ale
przede wszystkim wspólna zabawa na parkiecie. My jako Polskie Stowarzyszenie Wedding Plannerów nie
chcemy Politykom, a w szczególności osobom z Rządu odpowiedzialnym za zdrowie publiczne nakazywać czy
mówić, co powinni robić, gdyż nie jest to naszą rolą. Chcielibyśmy jednak podpowiedzieć i zaproponować
rozwiązania, które w naszej ocenie satysfakcjonowałyby nasze środowisko oraz Pary Młode. Nie mniej jednak
oczekiwalibyśmy, aby w miarę możliwości branża została odmrażana dynamiczniej. Należałoby zastanowić
się czy dobrym podejściem nie byłoby uwalnianie coraz większych wesel w interwałach dwutygodniowych.
Czyli od 1 czerwca wesela załóżmy do 50 osób. Jeśli nie wpłynie to negatywnie na wskaźniki związane z
pandemią, to kolejny etap po 2 tygodniach, czyli od 14 czerwca wesela na 100 osób. Jeżeli wskaźniki poziomu
Covid-19 nadal nie wzrosną, to od 1 lipca wesela na 150 osób itd. Myślimy, że to byłoby rozsądne podejście i
w naszej ocenie mógłby to być kompromis w jakiś sposób satysfakcjonujący branżę. My jako Polskie
Stowarzyszenie Wedding Plannerów rozważamy powyższy scenariusz i podjęliśmy już rozmowy
z przedstawicielami branży w celu przygotowania propozycji i scenariuszy na wypadek powyższej propozycji
odmrażania branży przez ministerstwo.

Bardzo prosimy o rozważenie zaproponowanych przez nas rozwiązań.
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