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PETYCJA
W SPRAWIE STWORZENIA SPECJALNEGO PROGRAMU
POMOCOWEGO DLA GASTRONOMII

I.

Oznaczenie Podmiotu wnoszącego petycję

Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej z siedzibą tymczasową w Piasecznie, pod adresem: ul.
Puławska 38, 05-500 Piaseczno, będącego równocześnie adresem do korespondencji.
II.

Przedmiot petycji

Przedmiotem niniejszej petycji jest żądanie stworzenia przepisów prawa dotyczących usług
gastronomicznych i cateringowych, zgodnie z zapewnieniami Premiera Jarosława Gowina
opracowania Specjalnego Programu Pomocowego dla Gastronomii, w imieniu Sztabu
Kryzysowego Gastronomii Polskiej i Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wnioskujemy następujące
mechanizmy pomocowe wyłącznie dla branży gastronomicznej, na wzór pomocy jaka otrzymała
branża kultury.
UZASADNIENIE
Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej działając w imieniu swoich członków tj. podmiotów prawnych z
sektora gastronomii, zwraca się z petycją o natychmiastowe wprowadzenie przepisów prawa dla
wszystkich usług gastronomicznych i cateringowych.
Polska gastronomia to ponad 76 tysięcy lokali, które generują około 37 mld złotych krajowego
PKB. Branża nasza jest zróżnicowana i podzielona na sektory, które cechują się różnymi koncepcjami
gastronomicznymi, zależnie od typów lokali, o czym pisaliśmy w poprzedniej Petycji.
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Obecnie branża gastronomiczna zostanie zredukowana przez kryzys o ok. 20%, tzn. , a do końca roku
2020 upadłość ogłosi ok. 15 000 lokali gastronomicznych. Z informacji napływających z całej Polski na
koniec listopada planowanych jest już ponad 150.000 zwolnień.
W związku z głębokim kryzysem ekonomicznym oraz z powodu kolejnego ograniczania przez Rząd
RP swobody działalności gospodarczej całej gastronomii polskiej poprzez przedłużenie zamknięcia
bez wyjątku wszystkich lokali gastronomicznych, do 17 stycznia 2021 r. oraz brakiem Planu co
do dalszej działalności branży gastronomicznej, czego domagamy się od 16 października 2020,
Przedstawiamy poniższe postulaty:

Postulaty Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej do Rządu RP
1. Dopisanie JEDNOGO BRAKUJĄCE PKD: 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie
żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) , które powinno się znaleźć w
Ustawie uchwalonej przez Sejm RP 19 listopada 2020 r. i procedowanej Senacie:
(druk 704_u – Sejm) (druk 262 – Senat)
2. Dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
od 1 grudnia 2020 r. – otrzymania wsparcia w wysokości do 70% niepokrytych
przychodami kosztów stałych (wynagrodzenia, czynsze najmu, media). Warunkiem
będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
3. Umorzenie 100% pierwszej subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu
Rozwoju – z tej pomocy skorzystają przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek
przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%. Umorzenie
subwencji w I połowie 2021 r.
4. Pozabilansowe, długoterminowe i nieprocentowane pożyczki płynnościowe
gwarantowane przez BGK. Kryterium jest spadek obrotów powyżej 50% za okres luty
– październik 2020 vs 2019. Wysokość pożyczki wynika z nominalnej straty obrotów
w tym okresie i jest równowartością 60% strat w tych obrotach.
5. Zwolnienie ze składek ZUS od 1 listopada 2020 r. do końca marca 2021 r.
6. Wprowadzenie stałej i jednolitej stawki 8% VAT
na wszystkie produkty
(w tym żywność i napoje) i usługi w gastronomiczne od dnia 01.01.2021 r.
7. Uregulowanie działań firm dowożących i pośredniczących w dostawach potraw w
celu zahamowania sztucznego zawyżania cen usług gastronomicznych.
8. Przesunięcia terminu wprowadzenia kas fiskalnych on line z 01.01.2021 na
01.01.2022 r. i sfinansowania tego wprowadzenia przez Skarb Państwa.
9. Zwolnienie z opłat podatku od nieruchomości właścicieli lokali użytkowych, którzy
wynajmują lokale pod działalność gastronomiczną pod warunkiem obniżenia stawek
czynszu najmu za te lokale o min 35% obecnej stawki najmu na okres do końca 2021
r. (Aneks do obowiązujących umów najmu)
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10. Stworzenie „Funduszu Wsparcia Gastronomii” na wzór Funduszu dla Kultury
Na wzór : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia
finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną [Dz. U. z 2020 poz. 1729] w celu
pomocy Przedsiębiorcom gastronomicznym, którzy rozpoczęli działalność po 01.12.2019 r.

11. Powołania w trybie pilnym Zespołu Roboczego do spraw Gastronomii do
wspólnego opracowania Specjalnego Programu Pomocowego dla Gastronomii
składającego się z przedstawicieli Rządu RP razem z ekspertami branży
gastronomicznej.
III.

Podsumowanie

Branża gastronomiczna to ważny sektor gospodarki gwarantujący bardzo dużą liczbę miejsc pracy i
oparty na kluczowych dla gospodarki przedsiębiorstwach z sektora MŚP Dramatyczne obniżenie
rentowności biznesów w ramach usług gastronomicznych spowodowane nagłą i bezprecedensową
decyzją o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie stacjonarnej obsługi
gastronomicznej doprowadziło do podjęcia przez wielu przedsiębiorców decyzji o zakończeniu
działalności. Nie mamy jednak wątpliwości, że jest to jedynie początek fali bankructw, której
towarzyszyć będzie lawina zwolnień. Zjawisko to w średnim okresie będzie miało gigantyczny
negatywny wpływ na PKB naszego kraju, a tym samym na stan gospodarki, a także całego
społeczeństwa. Dzisiejsza pomoc dla gastronomii jest pomocą dla całej polskiej gospodarki. Trudno
wyobrazić sobie konsekwencje społeczne i gospodarcze, jeśli tego wsparcie zabraknie. Od ponad 20
lat nasz kraj nie borykał się z problemami gospodarczymi tak dużego kalibru. Jeśli dziś zabraknie
natychmiastowych działań w opisywanym zakresie, skala problemu osiągnie rozmiary, o których
sądziliśmy, że możemy zapomnieć na zawsze.
Zaproponowane dotąd instrumenty pomocowe są niewystarczające, a także niezgodne z doktryną
solidarności społecznej. Odpowiedzią na nieznaną dotąd w gospodarce kapitalistycznej

i nie

rozważaną w kategoriach ryzyka biznesowego decyzję administracyjną, która zakazuje z dnia na dzień
prowadzenia legalnej i społecznie pożytecznej działalności gospodarczej, nie mogą być jedynie
instrumenty gospodarki wolnorynkowej. Mamy tu do czynienia z ekscesywną interwencją państwa w
mechanizmy wolnorynkowe. Dlatego niezbędne są adekwatne i równie silne działania interwencyjne.
Mając na uwadze powyżej przedstawione argumenty w imieniu Sztabu Kryzysowego
Gastronomii Polskiej prosimy o ustosunkowanie się do tych postulatów w terminie do piątku 27
listopada 2020 r. do godz. 16.00. drogą elektroniczną na adres: sekretarz@iggp.pl
Zgoda na ujawnienie danych osobowych osób i podmiotów wnoszących petycję na stronach organów
W imieniu podmiotów uczestniczących w Sztabie Kryzysowym, mając na uwadze art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.) oraz przepisy w zakresie
ochrony danych osobowych – wyrażamy zgodę podmiotom rozpatrującym niniejszą Petycję na
ujawnienie danych osobowych – imion, nazwisk i stanowisk reprezentantów oraz nazw podmiotów
wchodzących w skład Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej.
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Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej tworzą przedstawiciele organizacji gastronomicznych:
1. Jarosław Uściński – Prezes Zarządu OSSKiC
2. Jarosław Walczyk – Prezes Zarządu Fundacji KSK
3. Marcin Soból – Prezes Zarządu Euro-Toques Polska
4. Krzysztof Szulborski – Prezes Zarządu SKP
5. Grzegorz Kazubski – Prezes Zarządu PSGiB
6. Łukasz Konik – Prezes Zarządu PIK
7. Maciej Dobrzyniecki – Prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce
8. Jacek Jakubczak – Prezes Zarządu SLK
9. Marcin Socha – Wiceprezes SMKiC
10. Piotr Sabala – Prezes Zarządu PASK
11. Rafał Korus – Prezes Fundacji ŚSKiK
12. Adam Dmyterko – Prezes Zarządu SPKiCRZ
13. Bartosz Majchrzak – Prezes Zarządu EKSK
14. Grzegorz Gniech – Prezes Zarządu SCTP
15. Agnieszka Huszczyńska – Organizator Kongresu Szefów Kuchni
16. Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP
17. Sławomir Grzyb – Sekretarz Generalny IGGP

W imieniu Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej

Sławomir Grzyb
Koordynator Sztabu Kryzysowego
tel. 794 500 301 e-mail: sekretarz@iggp.pl
Do wiadomości:
1. Sz. P. Andrzej Duda - Prezydent RP
2. Sz. P. Mateusz Morawiecki - Premier RP
3. Sz. P. Jarosław Gowin - Wicepremier RP
4. Sz. P. Marek Niedużak - Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii
5. Sz. P. Tadeusz Kościński - Minister Finansów
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