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Kancelaria Adwokacka 

adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińśka 

ul. A. Mickiewicza 83/19 

15-257 Białystok 

 

      Sz. P.  

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

      ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok 

 

 

Szanowny Panie Wojewodo Podlaski 

 

Działając z imieniu przedstawicieli podlaskiej branży gastronomiczno-eventowej, na mocy 

udzielonego pełnomocnictwa, z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie zwracam się 

o wsparcie w zakresie wypracowania nowych zasad dotyczących funkcjonowania branży 

gastronomiczno-eventowej w Polsce, w tym w szczególności w Województwie Podlaskim oraz 

przyznania wsparcia finansowego.  

 

Moi Mocodawcy wierzą, że Panu, jako Wojewodzie Podlaskiemu z pewnością zależy na 

przetrwaniu w naszym regionie działalności gastronomicznej. Oprócz zamiaru zwrócenia uwagi na 

problemy branży gastronomicznej w dobie pandemii, przedstawiciele tej branży z Województwa 

Podlaskiego pragną zaoferować pomoc i służą swoją wiedzą i doświadczeniem w celu ratowania 

gałęzi biznesu, w której funkcjonują.  

 

Podlascy restauratorzy deklarują gotowość wsparcie w opiniowaniu przyszłych 

rozporządzeń i wytycznych sanitarnych lub przedstawiania rozwiązań na przyszłość. W związku z 
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powyższym moi Mocodawcy pragną włączyć się w proces opiniowania oraz współtworzenia 

wytycznych w zakresie funkcjonowania branży gastronomiczno-eventowej. 

 

Apel, kierowany do Pana Wojewody, pochodzi od szerokiej grupy podmiotów działających 

na terenie Województwa Podlaskiego.  

 

Brak szybkiej reakcji na trudną sytuację w jakiej znalazł się podlaski biznes będzie skutkował 

upadłością wielu podmiotów. Przedsiębiorcy z branży gastronomiczno-eventowej, w tym Ci którzy 

udzielili mi umocowania, zatrudniają dziesiątki tysięcy pracowników w Województwie Podlaskim. 

 

Przedsiębiorcy doceniają dotychczasowe starania w dofinansowaniu działalności 

gospodarczych, które miały bezpośrednie przełożenie na utrzymanie do tej pory miejsc pracy. 

Niestety wsparcie to już zakończyło się i w warunkach aktualnego miękkiego lockdownu 

(skutkującego zamknięciem palcówek gastronomicznych) zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy 

tej branży, bez dalszego wsparcia, są skazani na bezrobocie.  

 

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju 

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow) 

obowiązuje całkowity zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Przewidziano jedynie możliwość 

realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz z 

dowozem. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż z uwagi na autentyczny strach społeczeństwa 

przed możliwością zakażenia, prawie nikt nie decyduje się na zamówienie żywności na wynos, a 

także na dowóz. 

 

Odnosząc się do zakazu wydawania posiłków w stołówkach szkolnych, zakaz ten dotyczy 

wszystkich szkół, oprócz klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Jednakże patrząc na rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce najprawdopodobniej zakaz 

ten w najbliższym czasie będzie również dotyczył przedszkoli i szkół podstawowych klas 1-3.  

 

W dalszym ciągu dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości 

hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow
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wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, 

zachowanie odległości itp.). Jednak z uwagi na pandemię, społeczeństwo praktycznie nie korzysta 

już z usług hoteli. Zatem wyrażenie zgody na świadczenie usług w tym zakresie w żaden sposób 

nie wpływa na poprawę sytuacji branży gastronomiczno-eventowej.  

 

Zamknięcie lub spadek liczby odwiedzających zakłady gastronomiczne przekłada się na 

zerowe dochody lub straty przedsiębiorstw. Oznacza to drastyczne pogorszenie sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorców, którzy po bardzo trudnym początku etapu pandemii będą 

zmuszeni do składania wniosków o ogłoszenie upadłości. 

 

W celu ochrony klientów oraz działalności biznesowej, przedsiębiorcy postulują o 

uszczegółowienie wytycznych i wypracowanie jasnych standardów. Jednocześnie przedsiębiorcy 

nie zgadzają się na całkowite zamknięcie lokali gastronomicznych, uniemożliwiające obsługę 

klientów w lokalu oraz wnoszą o: 

 

1. wydanie jednolitych wytycznych dotyczących restrykcji, umożliwiających jednoczesne 

funkcjonowanie branży gastronomicznej, które byłyby do zaakceptowania przez branżę, 

gastronomiczno-eventową, oczywiście zapewniających bezpieczeństwo w dobie pandemii,  

 

2. przedstawienie przez Województwo Podlaskie planu pomocy, z uwagi na nałożenie 

restrykcji na branżę gastronomiczno-eventową,  

 

3. dofinansowanie przez Województwo Podlaskie wynagrodzenia pracowników placówek 

gastronomicznych i przedsiębiorców współpracujących w wymiarze 65% wynagrodzenia 

przez okres 6 miesięcy, poczynając od dnia wprowadzenia zakazu prowadzenia 

działalności. Wsparcie osób już zwolnionych w wymiarze 80% minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w 2020 roku przez okres minimum 3 

miesięcy od dnia zakończenia świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy. 

 

4. dofinansowanie kosztów najmu lokali wynajmowanych przez przedsiębiorców 

prowadzących placówki gastronomiczne od osób fizycznych lub przedsiębiorców w 
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wymiarze 90% czynszu należnego na podstawie umowy najmu przez cały okres zakazu 

prowadzenia wyszczególnionej w rozporządzeniu działalności gospodarczej, a w 

przypadku przedsiębiorców współpracujących, którzy po dniu 1 marca 2020 roku 

odnotowali spadek obrotu o minimum 40% w okresie wybranych kolejno przypadających 

po sobie 30 dni – dofinansowanie czynszu najmu na poziomie 50% wskazanych wyżej 

kosztów. Co więcej, zwolnienie na powyższych zasadach z opłat za czynsz najmu w 

przypadku lokali należących do miasta. Po uchyleniu zakazu prowadzenia działalności 

dofinansowanie dla ww. przedsiębiorców w wysokości 50% należności z tytułu czynszu 

najmu na kolejne 3 miesiące. Analogicznie w przypadku zwolnienia z czynszu kosztów 

najmu odnośnie lokali należących do miasta. 

 

Jednocześnie moi Mocodawcy wnoszą o wspieranie postulatu: 

 

5. ujednolicenia podatku VAT dla gastronomii na poziomie stawki 8 %.  

 

6. zwolnienia przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne oraz 

współpracujących z nimi na rynku gastronomicznym producentów, importerów i 

dystrybutorów żywności oraz organizatorów eventów ze składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne bez względu na formę zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstwa 

przez okres obowiązywania restrykcji.  

 

7. zwolnienia przedsiębiorców branży gastronomiczno-eventowej z podatku dochodowego w 

maju 2021 r. 

 

Przedsiębiorcy chcąc ratować branżę gastronomiczną, wnoszą o jej wsparcie w okresie 

pandemii wywołanej wirusem COVID-19 i niezmuszanie jej do drastycznych zmian, 

nieprzynoszących realnego efektu, których skutków nie będzie ona w stanie udźwignąć i przetrwać.  

Nie można także tracić z pola widzenia, że konsekwencje pogorszenia sytuacji 

ekonomicznej, już i tak wyniszczonej pandemią branży restauracyjnej, dotkną także tysiące 

pracowników i ich rodziny. 
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Z uwagi na powyższe zapraszam do bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem poczty e-

mail na adres: adwokat@ciulkin-sarnocinska.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 728 

377 770, 666 088 266.  


