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Klienci Katowickiej w Galerii czują się bezpiecznie  

Nowa rzeczywistość stawia przed kompleksami handlowo-rozrywkowymi zupełnie inne 

wymagania. Jak radzi sobie w niej Katowicka? W corocznym eksperckim audycie, zleconym 

przez zarządcę, Apsys Polska, Galeria uzyskała wysokie oceny. Wyniki te wyraźnie pokazują, 

że klienci, pomimo obecnej sytuacji, czują się tu w pełni bezpiecznie. Co więcej, w obiekcie 

czeka na nich szereg funkcjonalnych udogodnień. 

Od 2018 roku Apsys Polska zleca zewnętrznej firmie, SANA Consulting, przeprowadzenie w 

swoich obiektach obiektywnej oceny ich działalności oraz dostępnych rozwiązań. Audyt 2020 

był szczególny ze względu na panującą pandemię COVID-19. Po raz pierwszy, w ramach 

programu „At your service”, brano pod uwagę m.in. stosowanie się do zasad reżimu 

sanitarnego oraz zaleceń GIS-u, politykę informacyjną, dostępność środków higienicznych i 

wiele innych, kluczowych dla bezpieczeństwa kryteriów.  

Jak w opinii specjalistów funkcjonuje Galeria Katowicka? Czy spełnia rygorystyczne 

wymagania sanitarne?  

Okazuje się, że śląskie centrum handlowo-rozrywkowe w audycie wypadło celująco i - co 

więcej – jego ocena wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami. Z przeprowadzonych analiz 

wynika, że Katowicka doskonale radzi sobie w zupełnie nowej rzeczywistości, realizując 

wytyczne w aż 96%. To jednak nie wszystko! Galeria uzyskała także 100% wynik w kategorii 

udogodnień w zakupach. 

- Bardzo cieszymy się z niezwykle wysokich ocen przeprowadzonego w ostatnim czasie 

audytu. Są one lustrzanym odbiciem wielowymiarowych działań oraz ogromu pracy i starań, 

jakie wkładamy na co dzień w prawidłowe funkcjonowanie Galerii Katowickiej. Przede 

wszystkim od zawsze dbamy o najwyższe standardy sanitarne, gdyż niezmiennie kwestią 

nadrzędną pozostaje dla nas bezpieczeństwo klientów i pracowników – mówi Joanna 

Bagińska, Dyrektor Galerii Katowickiej. – Aktualnie pracujemy nad rozwinięciem szczególnie 

istotnego społecznie projektu - „Katowicka dla Autyzmu”, dzięki któremu Galeria już od kilku 

lat jest miejscem przyjaznym osobom o obniżonej tolerancji na bodźce zewnętrzne – dodaje. 

Jak Galeria Katowicka dba o bezpieczeństwo klientów? 
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Od początku pandemii COVID-19 zarządzający bardzo poważnie podeszli do kwestii 

zapewnienia klientom maksymalnie wysokiego poczucia komfortu w czasie wizyt. Ściśle 

przestrzegane jest m.in. zakrywanie ust i nosa, dezynfekowanie rąk przed wejściem do 

poszczególnych lokali oraz zachowanie dystansu i limitów. W częściach wspólnych działa 

system zliczający klientów, a każdy z najemców dba o stosowanie się do zakładanych limitów. 

O podstawowych zasadach przypominają nie tylko najemcy i obsługa Katowickiej, ale również 

grafiki informacyjne oraz dedykowane komunikaty w radiowęźle. Na terenie całego budynku 

dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, w obiekcie znajduje się też maseczkomat. 

Maseczki są również dostępne za symboliczny punkt w programie lojalnościowym oraz 

bezpłatnie rozdawane przy różnych okazjach. Zawsze można je też odebrać w punkcie 

informacyjnym. Cyklicznie odkażane są wszystkie newralgiczne miejsca i elementy pasaży 

handlowych, urządzenia oraz toalety, a Pokój Rodzica z Dzieckiem czy Pokój Wyciszenia są 

dodatkowo ozonowane.  

- Minął już ponad rok, od kiedy funkcjonujemy w najwyższym reżimie sanitarnym, aby stale 

zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo pobytu. Mimo, że przez ten czas nieco 

oswoiliśmy się z obecnym porządkiem świata, to podobnie jak nasi Klienci, my również z 

niecierpliwością oczekujemy na możliwość powrotu do normalności. Mamy nadzieję, że już 

niebawem wrócimy do gry w pełnym składzie – mówi Anna Szczerkowska, Marketing 

Manager Galerii Katowickiej.  

Dodatkowych informacji udziela: 

Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575 
Klaudyna Łagocka:klaudyna@openmedia.pl; Tel. +48 668 828 241 

 
Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 
 

 
 

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m

2 
i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów 

handlowych, m.in. Peek&Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull& Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro RTV 
AGD, Douglas czy Flying TigerCopenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – 
najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K. 
Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem 
autobusowym komunikacji miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r. 
 
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu 
 
Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala 
Lumpur, założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie, 

mailto:m.stach@imagopr.pl
mailto:klaudyna@openmedia.pl
http://www.galeriakatowicka.eu/
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inwestujący również w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) odpowiedzialny 
jest Savills Investment Management z siedzibą w Londynie.   
 
Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem 
powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów 
handlowych w Polsce i we Francji. 
 

 


