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 W imieniu trzystu właścicielek gabinetów Studio Figura w całej Polsce, 1500 

pracowników zatrudnionych w tych firmach i realizujących rocznie ponad 2,5 mln usług, w 

imieniu 200 tys. Klientek odwiedzających nasze gabinety rocznie, zwracamy się z prośbą o 

uwzględnienie naszego sektora w najbliższym etapie „uwalniania gospodarki”. Studio 

Figura to nie tylko modelowanie i wyszczuplanie sylwetki. Łączymy również cztery inne, ważne 

branże: wellness, fitness, dietetyczną i kosmetyczną.  

 Z dnia na dzień zmuszone byłyśmy zamknąć nasze gabinety, zarówno my, jak              i 

nasi pracownicy, zostaliśmy bez źródła dochodu. Głęboko wierzymy, że przy zachowaniu 

niezbędnych ograniczeń, możliwe będzie już wkrótce ponowne ich otwarcie. Tym samym 

będziemy mogły znów pomagać innym kobietom, które zostały pozbawione dostępu do 

specjalistycznych miejsc, takich jak nasze Studia. 

 Choroby cywilizacyjne naszych czasów to otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz 

choroby autoimmunologiczne. Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje w swoich raportach jako 

bezpośrednią przyczynę zachorowań właśnie wzrost liczby osób otyłych. To walka z nadwagą 

i otyłością jest najskuteczniejszą drogą profilaktyki i zapobiegania rozwojowi tych 

chorób. Co więcej, badania naukowe wskazują, że bardzo istotnym elementem jest regularność 



 

 

oraz prawidłowy dobór aktywności fizycznej. Dlatego tak istotna jest opieka profesjonalistów. 

Nasze Klientki pozostawione bez profesjonalnego wsparcia narażone są na pogorszenie 

stanu zdrowia. Niestety przedłużający się obecny stan, bez możliwości skorzystania z pomocy 

profesjonalistów, bez wsparcia merytorycznego i psychologicznego będzie sprzyjał wzrostowi 

zachorowań na choroby cywilizacyjne. Brak aktywności fizycznej oraz złe nawyki żywieniowe 

znacząco obniżają też, tak istotną dzisiaj, odporność organizmu.   

 Szacuje się, że 1,5 mln Polaków cierpi na depresję. Warto nadmienić, że gabinety Studio 

Figura kompleksowo dbają nie tylko o kobiece sylwetki, ale również o dobre samopoczucie 

Klientek. Z punktu widzenia psychologii aktywność fizyczna pozwala rozładować stres i 

napięcie, co zapewnia równowagę psychiczną każdego człowieka. 

 W oparciu o nasze analizy i rozwiązania sugerowane przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego, chcemy przedstawić procedury, które pozwolą dostosować się do sytuacji 

epidemiologicznej oraz wytycznych Rządu RP. Zastosowałyśmy szereg rozwiązań                w 

trosce zarówno o nasze Klientki, jak i Personel: 

1. Nasze Gabinety są doskonale przygotowane na nową i wciąż trudną rzeczywistość. 

Ich średni rozmiar to około 100 m2, co oznacza, że możemy zapewnić odpowiedni 

dystans pomiędzy Klientkami (tj. minimum 2 m). 

2. Wszystkie stacje zabiegowo-treningowe będą dezynfekowane po każdej Klientce 

(to nasza stała procedura higieniczna, także przed pandemią koronawirusa).  

3. Zapewnimy cykliczne wietrzenie gabinetów oraz dezynfekcję miejsc wspólnych 

(np.: klamki i poręcze). 

4. Klientki będą umawiane w odstępach czasowych, aby nie powodować 

gromadzenia się przy wejściu.  

5. Każda z nich będzie zaopatrzona w przyłbicę/ewentualnie maskę, wypełni także 

przy wejściu ankietę.  

Efekty naszej pracy, tj. przygotowań gabinetów do bezpiecznego przyjęcia naszych Klientek, 

przedstawiamy w załączonych filmach. 

 Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszego 

sektora w najbliższym etapie „uwalniania gospodarki”. Jesteśmy zdeterminowane, by 

znów móc pracować i napędzać polską gospodarkę. Jesteśmy zdeterminowane, by znów 

otworzyć gabinety dla naszych Klientek, które tak licznie podzieliły się z nami swoją opinią 

dotyczącą przywrócenia działalności gabinetów naszej marki. Ponad 10 tys. z nich w 

specjalnie stworzonej na te potrzeby ankiecie (10857 wypełnionych ankiet ) 

zadeklarowało m.in., że brak możliwości korzystania z profesjonalnych zabiegów 
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wpłynął negatywnie na ich stan psychiczny. Ponadto 80% badanych odpowiedziało też, że 

gdyby nastąpiło ponowne otwarcie gabinetów Studio Figura, zdecydowałyby się na 

natychmiastowe skorzystanie z ich usług. Szczegóły ankiety w załączonych dokumentach.  

 Wierzymy, że nasza prośba znajdzie odzwierciedlenie w kolejnych krokach 

poczynionych przez Rząd RP.  
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