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Związek Rzemiosła Polskiego, w imieniu przedsiębiorców reprezentujących branżę
gastronomiczną, apeluje do Pana Premiera o rozważenie przesunięcia w czasie
planowanego na 24 października br. ograniczenia działalności restauracji i barów.
Od dłuższego czasu przedsiębiorcy byli przygotowani do ograniczeń w funkcjonowaniu
lokali. W chwili obecnej zostali oni zaskoczeni informacją, o niemalże całkowitym
zamknięciu działalności, poza sprzedażą jedzenia na wynos.
Branża gastronomiczna została wyjątkowo doświadczona przez trwającą wiele miesięcy
pandemię COVID-19. Zdecydowana większość restauracji odnotowała w tym roku
ogromne straty spowodowane wiosennym zamknięciem po wprowadzeniu tzw.
lockdownu, a także spadkiem dochodów związanym z ograniczeniem turystyki. Ponadto
– w tym roku – nie odbyło się wiele wydarzeń, będących podstawą działalności znacznej
części restauracji.
Ograniczenie działalności restauracji, z dnia na dzień, naraża przedsiębiorców na realne
straty finansowe związane chociażby z faktem, iż większość lokali dokonało już
zaopatrzenia w produkty spożywcze na najbliższy weekend. Do tego dochodzi
niepewność związana z tym, iż nie wiadomo jak długo potrwają te ograniczenia.
Przedsiębiorcy czują rozgoryczenie wywołane poczuciem, iż w naszym kraju podmioty
gospodarcze traktowane są w nierówny sposób. Z jednej bowiem strony działalność
restauracji, barów, kawiarni jest znacznie ograniczana, a z drugiej strony działalność
dużych sklepów wielkopowierzchniowych nie jest objęta, aż takimi restrykcjami.
W naszej opinii, w ciągu wielu miesięcy trwania pandemii, właściciele lokali nauczyli się
już prawidłowo funkcjonować w zaostrzonym reżimie sanitarnym, w związku z czym
niebezpieczeństwo naruszenia wymaganego dystansu społecznego w lokalach jest
niewielkie. Zwłaszcza, że i tak wiele osób ograniczyło wyjścia z domu, a co za tym idzie
także wizyty w restauracjach. Ograniczenie działalności restauracji, przy jednocześnie

bardzo wysokich kosztach ich utrzymania może mieć katastrofalne skutki dla ich
właścicieli.
Związek Rzemiosła Polskiego apeluje do Pana Premiera o odłożenie w czasie
częściowego zamknięcia lokali gastronomicznych, umożliwiając przedsiębiorcom
właściwe przygotowanie się do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym.
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