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Od maja 2021 r. stopniowo wprowadzane są kolejne etapy 
rozmrażania gospodarki, w tym branży gastronomicznej. Od 

października ub.r. do tej pory restauracje mogły serwować wyłącz-
nie dania na wynos oraz w dostawie. Od połowy maja restauracje, 
kawiarnie i inne lokale gastronomiczne mogły przyjmować klien-
tów również w wystawionych na świeżym powietrzu ogródkach 
restauracyjnych, a od końca maja istnieje również możliwość 
prowadzenia restauracji wewnątrz lokali, przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego. 

Z kolei od 29 maja do 5 czerwca 2021 r. możliwe było organizowa-
nie imprez do 50 osób, na otwartym powietrzu albo w lokalu; aktualnie 
limit osób na takiej imprezie został zwiększony do 150 osób. Należy 
pamiętać, że w lokalu klienci powinni mieć zakryte usta i nos do czasu 
zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki. Maseczki 
powinni nosić również pracownicy obsługi.
1. Ustalanie limitu gości – jak wskazano powyżej, aktualny limit 
osób uczestniczących w imprezie wynosi 150 osób. Do tych osób 
wlicza się również dzieci i nie ma w tym zakresie żadnych wyłączeń. 
Do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. 
Przepis nie precyzuje czy chodzi tylko o tych, którzy mają za sobą 
pierwszą dawkę, ale można się domyślać, że jest w nim mowa 
o osobach z pełną odpornością po szczepieniu (dwoma dawkami 
preparatów Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca lub jednodawkową 

Organizacja imprez w czasie epidemii
Organizacja wesela lub innej większej uroczystości w czasie epidemii powoduje powstanie wielu pytań. Zebraliśmy część z nich Organizacja wesela lub innej większej uroczystości w czasie epidemii powoduje powstanie wielu pytań. Zebraliśmy część z nich 
i w poniższym artykule przedstawiamy wyjaśnienia kwestii najbardziej nurtujących przedstawicieli branży HoReCa. i w poniższym artykule przedstawiamy wyjaśnienia kwestii najbardziej nurtujących przedstawicieli branży HoReCa. 

szczepionką Johnson & Johnson). W rozporządzeniu nie ma 
zapisu o podobnej regulacji dotyczącej ozdrowieńców, którzy 
wciąż będą włączeni w „normalny” limit osób. Nie ma też mowy 
o czasie, jaki musi upłynąć po otrzymaniu drugiej dawki preparatu 
(bądź pierwszej w przypadku szczepionki J&J). W tym zakresie 
organizator (poniżej wyjaśnię jeszcze, kto nim jest) ma prawo 
domagać się od gości przedstawienia dowodu potwierdzające-
go odbycie szczepienia, aby w przypadku kontroli przedstawić 
je organom.
2. To organizator powinien zadbać, aby limity gości były zgodne 
z aktualnymi regulacjami. Kto jest organizatorem? Przy braku 
konkretnych ustaleń w umowie nie jest jasne, kto konkretnie jest 
organizatorem wesela. Może nim być młoda para, ale często od-
powiedzialny jest na przykład dom weselny. W praktyce państwo 
młodzi oraz właściciele/prowadzący obiekt powinni dokonać w tym 
zakresie wspólnych ustaleń (najlepiej wprost uregulować to w umo-
wie), wraz z decyzją kto i w jakiej formie ma uzyskać i zbierać 
dane gości (imię, nazwisko, dane kontaktowe) oraz dokumenty 
potwierdzające wyłączenie z wliczania do limitu gości (kartonik, 
który dostajemy po szczepieniu, zaświadczenie wydrukowane ze 
strony pacjent.gov.pl, a także kod QR, kod kreskowy, który każ-
dy zaszczepiony może ściągnąć na telefon w rządowej aplikacji 
mObywatel. Organizatorzy imprez mogą natomiast zainstalować 
w swoich telefonach inną rządową aplikację "Zaszczepieni", która 
umożliwia weryfikowanie kodów QR). Działanie takie należy uznać 
za zgodne z RODO, nawet mając na uwadze przetwarzanie da-
nych szczególnie chronionych (o stanie zdrowia). Podstawą do 
takich działań może być bowiem art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli 
działanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 
publicznym. Mamy tu bowiem do czynienia z sytuacją, gdy zadania 
publiczne takie jak zapewnienie zdrowia publicznego zaczynają 
spoczywać na wszystkich obywatelach.
3. W sytuacji, gdy organizacja imprezy weselnej jest niemożliwa 
w związku z panującymi obostrzeniami, para młoda lub inny orga-
nizator – może starać się ubiegać o zwrot wpłaconych środków
– zaliczki lub zadatku. Ostatecznie będzie zależeć to od okolicz-
ności danej sprawy i treści zawartej umowy. Zazwyczaj w takich 
umowach znajdują się okoliczności uznane za „siłę wyższą”, które 
uniemożliwiają organizację wesela. Jeśli nie ma takich zapisów, 
można powołać się na art. 495 i art. 475 Kodeksu cywilnego, które 
mówią o tym, że gdy wykonanie zobowiązania stało się niemożliwe 
z powodów, za które żadna strona nie ponosi winy, to zobowiązanie 
wygasa. W takiej sytuacji cała wpłacona zaliczka/zadatek powinny 
zostać zwrócone młodej parze. Warto mieć na uwadze, że zaliczka 
może zostać pomniejszona o wydatki poniesione przez restaurację, 
np. gdy zdążyła ona zakupić już produkty spożywcze, które nie 
mogą zostać wykorzystane przez właścicieli w inny sposób.
4. Zadatek czy zaliczka oraz zasady ich zwrotu. Większość osób 
nie dostrzega różnicy pomiędzy pojęciami zadatek i zaliczka. Po-
jęcia te mają odmienne zastosowanie i cel, nie możemy ich uży-
wać zamiennie.

PRAWO

Fot. freepik

Adriana Lotolc

Adwokat specjalizujący się w obsłudze 
branży HoReCa



www.przeglad-gastronomiczny.pl 5czerwiec 2021

Zadatek co do zasady bez bezzwrotny. Jeżeli organizator uro-
czystości (nie z winy hotelu lub restauracji) wycofa się z organizacji, 
wówczas właściciel może zachować zadatek. Taka sytuacja ma miej-
sce na przykład w przypadku rozstania narzeczonych, choroby pary 
młodej. Należy jednak uważać na wysokość ustalonego zadatku, 
gdyż nie może on wynosić 100% wynagrodzenia. Zadatek działa 
również w drugą stronę: jeśli do imprezy nie dojdzie z winy hotelu lub 
restauracji, to placówka będzie zobowiązana do zapłaty dwukrotności 
danego zadatku. W umowie możemy te sytuacje ograniczyć w ten 
sposób, że właściciel będzie odpowiedzialny do zwrotu dwukrotności 
zadatku tylko wtedy, gdy niezorganizowanie imprezy będzie z winy 
umyślnej hotelu lub restauracji. W przypadku niemożności zorganizo-
wania imprezy w związku z powszechnie obowiązującymi regulacjami 
i ograniczeniami/zakazami – umowa nie dojdzie do skutku bez winy 
żadnej ze stron, zadatek jest jednak do zwrotu w całości.

Zaliczka ma natomiast charakter zwrotny. Jeśli nie dojdzie do 
imprezy (niezależnie od przyczyn), zaliczka podlega zwrotowi. De-
cydując się na zaliczkę, warto określić zasady jej zwrotu i zastrzec 
możliwość naliczenia kary umownej za rozwiązanie umowy. Zwykle 
kwota przewidzianej kary umownej jest równa lub niewiele niższa 
od przewidzianej zaliczki. Należy jednak pamiętać o zastrzeże-
niu możliwości dochodzenia odszkodowania przekraczającego 
wysokość kary umownej. Jest to w szczególności uzasadnione, 
jeśli właściciele lokalu ponieśli już koszty związane z organizacją 
uroczystości. Zastrzeżenie w umowie z parą młodą „bezzwrotnej” 
zaliczki może zostać uznane za niezgodne z prawem. 
5. W zakresie organizacji wesela na stronie Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii znajdują się wytyczne dotyczące 
organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) oraz spotkań okolicz-
nościowych w trakcie epidemii w Polsce. Nie są one powszechnie 
obowiązującym źródłem prawa, jednak zastosowanie się do aktu-
alnych wytycznych pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek problemów 
w przypadku ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
W najważniejszych wytycznych należy wskazać na: 

• Dostosowanie liczby zaproszonych gości do nowych wy-
tycznych związanych z dopuszczalną liczbą osób w danej 
strefie w trakcie imprezy.
• Poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą 
brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-
CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące 
objawy ze strony układu oddechowego.
• Poinformowanie gości o wytycznych dotyczących wszel-
kich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy.
• Dysponowanie pełną listą gości i obsługi imprezy wraz 
z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
• Zapewnienie, aby – w miarę możliwości – przy jednym 
stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozo-
stających we wspólnym gospodarstwie domowym.
• Organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub środ-
ki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regula-
cjach prawnych.
• Liczba gości uzależniona jest od limitów podanych w ak-
tualnych przepisach prawa.

6. Podejrzenie zakażenia u gościa – w przypadku stwierdzenia 
wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 
trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona 
na teren obiektu. Incydent powinien być zgłoszony do organizato-
ra i właściciela obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, 
w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie ruty-

nowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfe-
kowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Opłata do ZAIKS – obowiązek podpisania umowy licencyjnej 
spoczywa każdorazowo na organizatorze wesela, którym w zależ-
ności od treści umowy może był właściciel obiektu lub organizator 
(na przykład para młoda). Nie jest to jednak zależne od samego 
stwierdzenia w umowie, ale od zakresu zlecenia dla właściciela.

Właściciel obiektu jest przeważnie organizatorem wesela 
w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli zapewnia kompleksową 
organizację wesela, czyli oprócz samej sali i wyżywienia organizuje 
również oprawę muzyczną. Drugim przypadkiem jest sytuacja, 
w której właściciel dobrowolnie w umowie zgodzi się na przejęcie 
odpowiedzialności za zawarcie umowy licencyjnej. Zapewni to 
parze młodej wygodę i może wpłynąć pozytywnie na wizerunek 
z punktu widzenia kompleksowości usług, a właścicielowi umożliwi 
doliczenie wysokości opłaty do kosztów wesela, niejako podwyż-
szając cenę za „talerzyk”. W takim przypadku właściciel ma również 
pewność, że umowa licencyjna została zawarta i że ZAIKS nie 
będzie w przyszłości zwracał się do niego z prośbą o wyjaśnienia.

Podsumowując, obowiązek zawarcia umowy licencyjnej spo-
czywa co do zasady na parze młodej. Taka para młoda powinna 
zgłosić się do ZAIKS po tzw. licencję jednorazową, obejmującą samo 
wesele, ewentualnie również poprawiny. W celu zapewnienia kom-
pleksowej usługi właściciele obiektów często jednak przejmują od-
powiedzialność za zawarcie umowy i dokonanie opłaty. Zdarzają się 
również przypadki, że umowa licencyjna podpisywana jest z zespo-
łem muzycznym, który obowiązek ten realizuje na podstawie umo-
wy zawartej z parą młodą. Zgodnie ze stanowiskiem ZAIKS-u brak 
jakiegokolwiek uregulowania kwestii ponoszenia opłat licencyjnych 
w umowie może spowodować uznanie odpowiedzialności solidarnej 
właściciela obiektu wraz z parą młodą i zespołem muzycznym.

W przypadku naruszenia wspomnianych powyżej ograniczeń, 
organizator może ponieść poważne konsekwencje. Kontrole może 
przeprowadzić zarówno Policja, jak i Państwowa Inspekcja Sani-
tarna, oba podmioty mogą nakładać kary pieniężne/grzywny lub 
w przypadku odmowy ich przyjęcia – wszczynać postępowania 
wobec organizatora. Sanepid może również zamknąć obiekt, zaś 
wobec organizatorów w niektórych przypadkach wszczynane są 
postępowania karne, na przykład dotyczące naruszenia art.165 
Kodeksu karnego (sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub 
zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, po-
wodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby 
zakaźnej), co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.

Stan prawny na 09.06.2021
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