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Foto: sondem / Shutterstock W Polsce działa około 5,5 - 6 tys. pralni. Przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 10 pracowników i obsługujących więcej niż kilka ton prania 
dziennie jest około 160, a tych największych, zatrudniających kilkaset osób i przerabiających 
dziennie powyżej 15 ton prania, ponad 30.  

Przedłużający się lockdown w gastronomii i hotelarstwie niesie za sobą konsekwencje także 
dla innych przedsiębiorstw. Jedną z silnie dotkniętych przez pandemię branż jest pralnictwo, a 
w szczególności firmy wyspecjalizowane w obsłudze HoReCa (hotele, restauracje, catering). 
Jednak nawet zakłady piorące dla szpitali borykają się z malejącym zapotrzebowaniem na ich 
usługi. Przedstawiciele branży apelują o włączenie ich do pomocy z tarczy 2.0. oraz o 
przyspieszenie szczepień dla pracowników. 

• W Polsce działa około 6 tys. pralni, rynek jest bardzo rozdrobniony 
• W efekcie pandemii, problemy mają zarówno małe zakłady, nastawione na 

klientów indywidualnych, jak duże przedsiębiorstwa przemysłowe 
• Zatrudnieni w pralniach obsługujących szpitale mają stały kontakt z 

potencjalnym źródłem zakażeń COVID-19 

Koszty pracy, najmu lokalu lub finansującego go kredytu bankowego, leasing maszyn, w 
końcu bardzo wysokie opłaty za media - wodę, prąd, gaz, spędzają sen z powiek właścicielom 
pralni. Ich biznesy są silnie powiązane z upadającymi hotelami, zamkniętymi na gości 
restauracjami i szpitalami, które wcale nie generują wyższych niż przed pandemią 
wolumenów prania. Już teraz wiadomo, że branża HoReCa pozostanie zamknięta do połowy 
lutego, a bardzo prawdopodobne, że dłużej. Razem z nią, na odmrożenie czekają też pralnicy. 



W Polsce działa około 5,5 - 6 tys. pralni. To zarówno małe zakłady, zatrudniające jedną, 
dwie osoby i nastawione na klientów indywidualnych, jak i wielkie przedsiębiorstwa 
obsługujące klientów przemysłowych - hotele, szpitale, zakłady pracy. Przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 10 pracowników i obsługujących więcej niż kilka ton prania 
dziennie jest w kraju około 160, a tych największych, zatrudniających kilkaset osób i 
przerabiających dziennie powyżej 15 ton prania, ponad 30. To oznacza duże 
rozdrobnienie rynku, a co za tym idzie - słabość wielu działających na nim podmiotów. W 
efekcie pandemii, problemy mają wszystkie. 

Nawet szpitale nie ratują sytuacji 
- W najgorszej sytuacji są pralnie, które nastawiły się tylko i wyłącznie na hotele i 
gastronomię. Ich przychody spadły o 90 procent, a nawet do zera, bankrutują - mówi 
Cecylia Wyszomierska-Matczak, prezes zarządu Stowarzyszenia Pralników Polskich, które 
zrzesza ponad 120 firm z branży. - W lepszej sytuacji są zakłady obsługujące szpitale, ale 
stanowią może 20 proc. rynku. Dodatkowo ich przychody także spadły. W szpitalach 
covidowych faktycznie wzrosła liczba pacjentów. Jednak wiele placówek, które nie zostały 
przekształcone w szpitale jednoimienne, wstrzymuje przyjęcia i ogranicza liczbę pacjentów, 
trzymając łóżka w rezerwie - wyjaśnia. 

Jednym z największych graczy na rynku pralniczym jest spółka Hollywood, od grudnia 2017 
notowana na NewConnect, a od 2018 roku - na GPW. Zatrudnia około tysiąca osób i 
obsługuje zarówno hotele, jak i szpitale. Dużą część przychodów firmy stanowi także 
wynajem i serwis odzieży roboczej. Hollywood obsługuje obecnie szpital polowy na 
Stadionie Narodowym, negocjuje także z innymi placówkami tego typu. Mimo tego skala 
zleceń od branży medycznej na przestrzeni ostatniego roku spadła w firmie o 10 proc. 
Ze strony hoteli - o 60 proc. w skali roku i to mimo chwilowego odbicia w okresie wakacji, 
kiedy odchylenie in minus wynosiło 40 proc. 

- Zdaniem szpitali zakaźnych jest przede wszystkim hospitalizacja pacjentów. To oznacza 
mniejszą liczbę zabiegów operacyjnych, a co za tym idzie - tekstyliów do prania - 
tłumaczy Krzysztof Cetnar, dyrektor finansowy w Hollywood S.A. - Zmiany ubrań 
operacyjnych są częstsze, niż zmiany pościeli. Dodatkowo hospitalizacja pacjentów z COVID 
trwa dłużej, co oznacza rzadszą zmianę pościeli niż w normalnym modelu działalności 
szpitala wieloprofilowego. A wolna rezerwa łóżkowa na oddziałach zakaźnych oznacza 
całkowity brak prania. To wszystko generuje spadki wolumenu dostarczanych nam tekstyliów 
- dodaje.  

Tekstylia z sal operacyjnych to mniej więcej połowa odbieranego ze szpitali prania. Na 
to nakłada się fakt, że w szpitalach jest mniejsze obłożenie, bo część łóżek trzymanych jest w 
rezerwie, na wypadek kolejnego piku zachorowań. Jeśli chodzi o hotele, w tym momencie 
Hollywood obsługuje zaledwie 20 proc. prania z 2019 roku. - Współczuję zakładom, które 
nastawiły się tylko na tę branżę - mówi dyrektor finansowy firmy.  

Hollywood stara się uzyskać pożyczkę płynnościową z PFR i przeczekać do powrotu do 
normalności. Krzysztof Cetnar prognozuje, że koronawirus przyspieszy konsolidację rynku. 

 

 



Ludzie wolą prać w domach 
Przedstawiciele branży skarżą się na sytuację niepewności, w jakiej muszą funkcjonować. Co 
dwa tygodnie czekają na informację, czy dojdzie do odmrożenia branż, na współpracy z 
którymi oparli swoje biznesy. Brakuje także rozporządzenia, które jasno określałoby 
wymagania, jakie w świetle pandemii koronawirusa powinny spełniać pralnie 
obsługujące szpitale i hotele.  

Przedstawiciele Związku Pracodawców Przemysłu Pralniczego zwrócili się do dwóch 
kolejnych ministrów zdrowia, Łukasza Szumowskiego i Adama Niedzielskiego, z prośbą o 
określenie takich standardów. - Niedawno otrzymałem informację, że Główny Inspektor 
Sanitarny analizuje nasze propozycje regulacji - mówi Mieczysław Hawryluk, prezes 
ZPPP. - Prawidłowa dezynfekcja w zakresie bakterii, wirusów, grzybów, prątków gruźlicy, w 
końcu SARS-CoV-2 mogłaby zapobiec części zakażeń - dodaje. 

W wielu zakładach zredukowano etaty, inne zastanawiają się, jak długo warto jeszcze 
funkcjonować. - Zatrudnialiśmy wiele osób za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej - 
mówi Krzysztof Cetnar. - Duża część z nich to pracownicy z Ukrainy albo Gruzji, których 
liczbę w dobie COVID musieliśmy znacząco zredukować. Ci z nich, którzy wrócili do siebie, 
nawet gdyby chcieli ponownie podjąć u nas pracę, muszą najpierw odbyć kwarantannę. W 
przypadku otwarcia rynku, ciężko będzie z dnia na dzień znaleźć wykwalifikowany personel. 

Szczepienia dla pralników 
W kiepskiej sytuacji są także pralnie chemiczne, zlokalizowane często w galeriach 
handlowych. Choć nie mają zakazu prowadzenia działalności i są jednymi z nielicznych, 
otwartych w punktów usługowych, drastyczny spadek liczby klientów w galeriach mocno 
odbił się na ich przychodach. Wiele osób, w sytuacji niepewności finansowej, oszczędza na 
profesjonalnym praniu. Do tego dochodzi fakt, że zapotrzebowanie na pranie chemiczne 
ubrań spadło, bo pracownicy biurowi pracują z domów. Poza tym, jak mówią przedstawiciele 
branży, panuje pewne niezrozumienie dla specyfiki tego zawodu. Każdy uważa, że się na 
praniu zna i może je wykonać samodzielnie. 

Małe pralnie, ulokowane na osiedlach lub w mniejszych miejscowościach, to często biznesy 
rodzinne. Brak zleceń oznacza nie tylko kłopoty firmy, ale brak środków do życia dla całej 
rodziny. W branży pracuje wiele kobiet, często powyżej 50. roku życia i samotnych matek. 
To niejednokrotnie osoby mieszkające na terenach wiejskich, w których pralnia jest jednym z 
niewielu funkcjonujących zakładów. Dlatego pralnicy starają się o włączenie ich branży 
do tarczy 2.0. i zagwarantowanie pracownikom postojowego, a pracodawcom - zwolnień z 
ZUS i dofinansowania. 

Branża pralnicza zabiegała także w ministerstwie zdrowia o włączenie jej pracowników do 
zerowej grupy szczepień. Początkowo, z uzyskanych przez prezesa Związku Pracodawców 
Przemysłu Pralniczego informacji wynikało, że prawo do szczepień mają tylko pracownicy 
zakładów zlokalizowanych na terenie szpitali. -To było bardzo krzywdzące dla branży, około 
95 proc. podmiotów zajmujących się lecznictwem w Polsce jest obsługiwanych przez 
pralnie komercyjne - zauważa Mieczysław Hawryluk. Ostatecznie ministerstwo przychyliło 
się do interpretacji, zgodnie z którą praca pralni jest bezpośrednio związana w udzielaniem 
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świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie - pralnicy mają 
możliwość zaszczepienia się już w grupie zero.  

Mało kto zdaje sobie sprawę, że pracownicy pralni codziennie wchodzą na teren szpitali, by 
odebrać brudne i dostarczyć wyprane materiały. Przedstawiciele branży mają poczucie, że są 
na pierwszej linii frontu w walce z pandemią, ale zostali zapomniani. - Mamy codzienny 
kontakt z zakażonymi tekstyliami. Przecież my opieramy COVID - podkreśla Cecylia 
Wyszomierska-Matczak. 

 


	Upadające hotele ciągną w dół jedną branżę. “Państwo o nas zapomniało"
	Nawet szpitale nie ratują sytuacji
	Ludzie wolą prać w domach
	Szczepienia dla pralników


