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PETYCJA  

rozszerzenia subwencji PFR 2.0 do PFR 3.0 oraz przedłużenia terminu do składania 

wniosków do PFR 2.0 oraz wprowadzenie innych działań pomocowych 

 

I. Oznaczenie Podmiotu wnoszącego petycję 

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej z siedzibą w Piasecznie, pod adresem: ul. Puławska 38,  

05-500 Piaseczno, będącego równocześnie adresem do korespondencji.   

 

II. Przedmiot petycji 

Przedmiotem niniejszej petycji są żądania: 

1. Przedłużenia terminu wnioskowania subwencji PFR 2.0. 

2. Uruchomienia subwencji finansowej PFR 3.0. 

3. Uruchomienia gastronomii  na wolnym powietrzu w ogródkach gastronomicznych.  

4. Ogłoszenie jednolitego protokołu sanitarnego miesiąc przed otwarciem lokali. 

 

 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z zapewnieniami Premiera Mateusza Morawieckiego i Wicepremiera Jarosława Gowina 

o pomocy dla zamkniętej branży gastronomicznej, jakoby nikt nie zostanie bez pomocy, żądamy 

poważnego traktowania Przedsiębiorców i spełniania obietnic publicznych. Uzasadnianie bardziej 

szczegółowe zostało przedstawione w czasie Konferencji prasowej w Sejmie RP w dniu 25 lutego 

2021 r. 
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1. Żądamy przedłużenia terminu subwencji PFR 2.0 co najmniej do momentu otwarcia gastronomii 

stacjonarnej. Spotykamy się z setkami przypadków odrzucenia subwencji PFR 2.0 bez podania 

przyczyn odrzucenia. Poziom stresu przedsiębiorców w tym zakresie sięga zenitu bo termin składania 

wniosków PFR 2.0 minął 28 lutego a przedsiębiorcy dosłownie zgadują co w składanych wnioskach 

jest niewłaściwie wypełnione! 

 

2. Żądamy uruchomienia subwencji finansowej PFR 3.0 dla wszystkich przedsiębiorców 

wykluczonych (nowo otwarte firmy tuż przed pandemią) i pominiętych przez manipulacje rządu 

klasyfikacjami PKD, którym to rząd pozamykał biznesy bez kwalifikacji PKD, a teraz usiłuje 

ograniczyć subwencje finansowe poprzez ograniczanie wypłat wg autorytarnie wybranych PKD bez 

żadnych konsultacji z przedsiębiorcami. Jedyne kryterium nowej subwencji PFR 3.0 to spadek 

obrotów pow. 50% albo brak obrotów w branżach zamkniętych od kwietnia 2020 r. do końca lutego 

2021, poprzez porównanie poprzedniego kwartału kalendarzowego w dowolnie wybranych przez 

przedsiębiorcę kwartałach, bez kryterium formy i ilości zatrudnienia.  

W-ce premier Jarosław Gowin obiecywał, że rząd nie zostawi żadnego przedsiębiorcę bez pomocy. 

Kilkaset tysięcy pracowników jest zostawionych bez pracy i przedsiębiorców bez perspektyw na 

odbudowanie strat bo mieli “pecha” otwierając lokale tuż przed pandemią albo nie wpisane 

odpowiednie PKD dla swoich firm.  

 

2. Żądamy uruchomienia gastronomii na wolnym powietrzu, czyli w ogródkach 

gastronomicznych od 1 marca 2021 r. Nie mamy czego wietrzyć na wolnym powietrzu a branże 

zamknięte muszą wrócić do pracy. 

 

3. Żądamy ogłoszenia  jednolitego protokołu sanitarnego miesiąc przed uruchomieniem lokali  

i zaniechania nękania branży gastronomicznej ciągłymi, bez powodu, kontrolami sanepidu  

i policji. Premier Morawiecki obiecywał 18 stycznia br. opracowanie ogólnopolskiego protokołu 

sanitarnego przez następne 10 dni z przedstawicielami branży gastronomicznej, tj. protokół miał być 

gotowy do 28 stycznia 2020 r. Dzisiaj jest koniec lutego 2021 r. - kolejna obietnica bez pokrycia. 

Kolejne zapewnienia bez żadnych prac i informowania mediów o ich postępie.  
 

 

III. Podsumowanie 

Jeżeli nie otrzymamy wiążących odpowiedzi od premiera RP na nasze żądania, Izba Gospodarcza 

Gastronomii Polskiej powołuje z dniem 15 marca 2021 r. Zespół ekspertów prawa międzynarodowego 

w celu przedstawienia opinii publicznej w jakim zakresie są łamane prawa człowieka w Polsce  

i jak tym samym świadomie jest ignorowana przez obecny rząd RP Powszechna Deklaracja 

Praw Człowieka ONZ z 10 grudnia 1948 r., a w szczególności art 22 i 25 tejże Deklaracji, 

mówiący o prawie człowieka do poziomu życia odpowiadającego potrzebom zdrowia i dobrobytu, 

włączając wyżywienie, mieszkanie, opiekę medyczną, prawo dostępu do kultury w celu swobodnego 

rozwoju a także prawo do zabezpieczenia finansowego na wypadek niezdolności do pracy w 

następstwie okoliczności niezależnych od jej woli. 
 

 

Celem niniejszej Petycji jest równe traktowanie co do możliwości otrzymania pomocy przez 

wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną w Polsce. 
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W związku z głębokim kryzysem ekonomicznym oraz z powodu przedłużającego się kolejnego 

ograniczania przez Rząd RP swobody działalności gospodarczej całej Gastronomii Polskiej poprzez 

przedłużenie zamknięcia bez wyjątku wszystkich lokali gastronomicznych co najmniej do 10 kwietnia 

2021 r. niniejsza Petycja jest jak najbardziej uzasadniona. 

 

Mając na uwadze powyżej przedstawione argumenty Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej  

działając w imieniu swoich członków tj. podmiotów prawnych z sektora gastronomii oraz w imieniu 

wszystkich podmiotów tworzących Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej zwraca się z niniejszą 

petycją o pilne wprowadzenie proponowanego rozwiązania oraz poinformowanie o terminie 

wydania odpowiedniego Rozporządzenia  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. 

Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej tworzą przedstawiciele 16 organizacji gastronomicznych: 

1. Jarosław Uściński – Prezes Zarządu OSSKiC 

2. Jarosław Walczyk – Prezes Zarządu KSK 

3. Marcin Soból – Prezes Zarządu Euro Toques  

4. Krzysztof Szulborski – Prezes Zarządu SKP 

5. Grzegorz Kazubski – Prezes Zarządu PSGiB 

6. Łukasz Konik – Prezes Zarządu PIK 

7. Jacek Jakubczak – Prezes Zarządu SLK 

8. Adam Dmyterko – Prezes Zarządu SPKiCRZ 

9. Bartosz Majchrzak – Prezes Zarządu EKSK 

10. Marcin Socha – Wiceprezes SMKiC  

11. Piotr Sabala – Prezes Zarządu PASK 

12. Rafał Korus – Prezes Fundacji ŚSKiK 

13. Grzegorz Gniech – Prezes Zarządu SCTP 

14. Maciej Dobrzyniecki – Akademia Gastronomiczna  

15.  Agnieszka Huszczyńska – Kongresu Szefów Kuchni 

16. Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP 

17. Sławomir Grzyb – Sekretarz Generalny IGGP 

 

        W imieniu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej i Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej 

                                                 
                        Sławomir Grzyb 

                          Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej 
              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. Tadeusz Kościński - Minister Finansów 

5. Sz. P. Marek Niedużak - Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii  

 


