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Aktualne formy pomocy obejmują zwolnienie ze składek ZUS, 
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, 

świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsię-
biorców. Wnioski o pomoc można było składać od 26 kwietnia 
2021 r. odnośnie dofinansowań wynagrodzeń i dotacji, natomiast 
regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze skła-
dek ZUS wchodzą w życie od 4 maja 2021 r.. 

Aby otrzymać wsparcie trzeba spełnić 2 podstawowe warunki:
• prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym 
kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień  
31 marca 2021 r.
• wykazać 40% spadek przychodów – chodzi o przychód z dzia-
łalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumen-
tu – w jednym z trzech, dwóch lub w miesiącu poprzedzającym 

.
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miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego 
w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku po-
przedniego, jak również w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – istnieje 
możliwość uzyskania dopłaty 2 tys. zł do wynagrodzeń pracow-
ników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po zawarciu umowy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje praco-
dawcy przez okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odpro-
wadzane są składki ZUS. Wnioski o przyznanie tej formy pomocy 
można składać do 30 czerwca 2021 r.

O wsparcie będzie można się starać po raz drugi, pod warun-
kiem że będzie ono obejmowało inne miesiące. Jeśli przedsię-
biorca złożył wniosek w lutym na 3 kolejne miesiące (luty, marzec, 
kwiecień), ponowny wniosek będzie mógł złożyć dopiero w maju, 
w zakresie miesięcy maj, czerwiec, lipiec. 

Z dofinansowania będą mogły skorzystać między innymi pod-
mioty z przeważającymi kodami PKD: 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 
56.29.Z, 56.30.Z.
2. Dotacja – o dotację w kwocie do 5 000 zł przedsiębiorcy mogą 
wnioskować od 26 kwietnia do 31 sierpnia. W każdym miesiącu 
mogą składać maksymalnie jeden wniosek. W zależności od bran-
ży dotację będzie można uzyskać łącznie jednokrotnie lub nawet 
pięciokrotnie. Dotacji udziela starosta (tj. starosta powiatu lub pre-
zydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad 
powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu 
pracy, działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) 
na podstawie umowy.

Pomoc przysługuje przedsiębiorcom, którzy spełniają łącznie 
następujące warunki: 
• posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsię-
biorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
• na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą 
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007
• działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 mar-
ca 2021 r.
• przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku 
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analo-
gicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we 
wrześniu 2020 r.
• nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonych 
w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej (kody PKD 56.10.A, 
56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z) będą mogli z tej formy pomocy 
skorzystać pięciokrotnie. 
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Warunkiem otrzymania wsparcia będzie wykazanie spadku 
przychodu o 40%. Przedsiębiorca wnioskujący o pomoc będzie 
musiał porównać dany miesiąc z poprzedzającym złożenie wnio-
sku. Składając wniosek w maju, można porównać kwiecień 2021r. 
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analo-
gicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we 
wrześniu 2020 r. 
3. Zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy 
składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie 
oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako 
płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opła-
cenia, składki będą im zwrócone. O zwolnienie z ZUS za marzec 
i kwiecień przedsiębiorcy będą mogli wnioskować od 4 maja 2021 r. 
do 30 czerwca 2021 r. 

Zwolnienie z ZUS będzie można uzyskać za:
• luty 2021 r. dla przedsiębiorców o PKD między innymi: 56.10.A, 
56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z
• za marzec i kwiecień 2021 r. dla przedsiębiorców o PKD między 
innymi: 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z.
4. Świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 
2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub 
więcej razy. Wnioski o świadczenie postojowe z ZUS przedsiębiorcy 
będą mogli składać od 4 maja do 30 czerwca 2021 r. 

W zależności od branży, świadczenie postojowe będzie można 
otrzymać łącznie 1-5 razy, licząc już z tymi wpłatami, odnośnie 
których składano wniosek od 1 lutego 2021 r. W przypadku podmio-
tów działających w ramach kodów PKD 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 
56.29.Z, 56.30.Z, możliwość skorzystania z pomocy będzie przy-
sługiwać pięciokrotnie.

Ogródki gastronomiczne
W związku z zapowiedzianym programem luzowania obostrzeń, 

od 15 maja 2021 roku działają ogródki gastronomiczne, a od  
28 maja 2021 można zjeść posiłek wewnątrz restauracji. Warun-
kiem jest zachowanie reżimu sanitarnego i trzymanie odległości 
od innych gości. Restauratorzy muszą zadbać o odpowiednią 
przestrzeń, a połowa miejsc siedzących musi pozostać pusta.

 O ogródkach gastronomicznych pisaliśmy już szczegółowo 
na łamach „Przeglądu Gastronomicznego” nr 7-8/2019, poniżej 
przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące takiej formy 
prowadzenia działalności gastronomicznej.

Możliwość otwarcia ogródka jest uzależniona przede wszystkim 
od tego, do kogo należy grunt, gdzie planujemy postawić stoliki 
oraz czy w okolicy znajduje się odpowiednia ilość miejsca. Jeśli 
okaże się, że te warunki spełniamy, legalne prowadzenie ogródków 
będzie wymagało tylko kilku formalności.

Zwykle najcięższą przeszkodą do przejścia przy organizacji 
ogródków restauracyjnych jest brak odpowiedniej ilości miejsca 
na ich zorganizowanie. Należy również pamiętać, że w przypadku 
zajęcia części chodnika na cele ogródka, konieczne jest pozosta-
wienie przejścia dla pieszych o szerokości co najmniej 1,5 metra. 
Ograniczenia te dotyczą również zacieniania przestrzeni przez 
parasole. Wskazana część chodnika powinna być wolna na całej 
szerokości, bez parasoli stojących na drodze pieszych.

W celu postawienia ogródka gastronomicznego nie ma koniecz-
ności załatwiania formalności budowlanych. Jeżeli restaurator jest 
właścicielem lub ma inne prawo (użyczenie, dzierżawa, najem) do 
dysponowania terenem przeznaczonym na ogródek, można na nim 
założyć ogródek restauracyjny bez dodatkowych formalności.

Jeśli jednak restaurator chce założyć ogródek restauracyjny 
na chodniku (teren publiczny), konieczne jest uprzednie uzyska-

nie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego (za który jest 
uznawany zarówno chodnik, jak i fragment drogi publicznej). Aby 
legalnie prowadzić ogródek w takiej sytuacji należy:
1. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu 
drogowego do zarządcy drogi. Wniosek o wydanie zezwolenia musi 
zawierać: dane podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowe-
go, cel zajęcia, lokalizację i powierzchnię, planowany okres zajęcia 
pasa drogowego. Jednym z załączników wniosku jest szczegółowy 
plan sytuacyjny ze wskazaniem granic ogródka
2. uzyskać zatwierdzenie przez starostę/prezydenta miasta projektu 
organizacji ruchu – jeśli zajęcie pasa ruchu drogowego wpływa 
na ruch drogowy
3. zgłosić staroście/prezydentowi miasta zamiaru postawienia ogro-
dzenia trwale powiązanego z gruntem
4. dostosować się do wymogów dotyczących wyglądu ogród-
ków w miejscach reprezentacyjnych – na starówce, rynku, czy też 
na deptaku obowiązują w niektórych miejscowościach wymogi co 
do wyglądu ogródka (ogrodzenia, parasoli, mebli)
5. wnieść stosowną opłatę, której wysokość określają przepisy 
poszczególnych miast. 

Zorganizowanie ogródka gastronomicznego na terenie publicz-
nym bez wymaganego zezwolenia może spowodować nałożenie 
wysokiej kary pieniężnej. Wysokość kary obliczana jest na pod-
stawie ilości dni, w których przestrzeń zajęta na ogródek była bez-
prawnie używana oraz powierzchni zajmowanego terenu. Teren 
ten obejmuje zarówno stoliki, krzesła, ogrodzenie, kwiaty, a także 
miejsce znajdujące się pod parasolem. Kara może objąć nawet 
10-krotność opłaty, jaką restaurator powinien wpłacić za korzystanie 
z chodnika.

Alkohol a ogródek
Należy również pamiętać, że w celu sprzedaży alkoholu na te-

renie ogródków restauracyjnych, konieczne jest uzyskanie zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych również na terenie tego 
ogródka. Jeżeli zezwolenie obejmuje jedynie sprzedaż alkoholu 
wewnątrz restauracji, należy je poszerzyć o teren ogródka. Ze-
zwolenia wydawane są oddzielnie dla różnych kategorii napojów 
alkoholowych, w zależności od zawartości alkoholu.

Aktualnie władze poszczególnych miast oferują różne formy 
pomocy w ramach prowadzenia ogródków gastronomicznych. Dla 
przykładu w Warszawie:
• miasto oferuje pomoc przy rozwiązaniu umowy (decyzji) o za-
jęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomiczne-
go i zwrot wniesionej opłaty. Wsparcia w tym zakresie udzielają 
Zarząd Dróg Miejskich lub urzędy dzielnic (dla dróg lokalnych)
• obowiązują niższe stawki za zajęcie pasa drogowego m.in. 
pod ogródki gastronomiczne. Do tej pory opłaty były niższe o po-
łowę. Teraz jest to 75%
• zgodnie z inicjatywą Partii Zieloni, zbierane są podpisy pod pro-
jektem uchwały obniżającym cenę za ogródki gastronomiczne 
do minimum (propozycja to 1 grosz). Nad takim projektem ma 
pracować również stołeczny ratusz. Swoje wsparcie dla projektu 
wyrazili radni PO i PiS. Jest również deklaracja ze strony miasta, 
że takie rozwiązanie może wejść w życie.

Założenie ogródka nie wymaga więc dopełnienia wielu formal-
ności. Jeśli lokal ma możliwości otwarcia takiego terenu, pomoże 
to zwiększyć ilość dostępnych dla gości stolików, wobec obowią-
zujących jeszcze ograniczeń w zakresie ilości osób mogących 
przebywać w restauracji.

Stan prawny na 12 maja 2021 r.
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