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Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny

– wszyscy –

Szanowni Państwo, 

w związku ze zgłaszanymi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego zapytaniami 

i wątpliwościami ze strony przedsiębiorców jak również organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w sprawie Wytycznych przeciwepidemicznych związanych z funkcjonowaniem 

gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w zakresie prowadzenia działalności w systemie 

samoobsługowym w lokalach gastronomicznych, uprzejmie przekazuję stanowisko 

w powyższej sprawie uzgodnione z Departamentem Prawnym w Ministerstwie Zdrowia.  

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 964, z późn. zm.) możliwe jest prowadzenie przez przedsiębiorców 

oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków 

i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru 

potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 56.10.A). 

„Dokonywanie własnego wyboru potraw z wystawionego menu” – oznacza możliwość 

wskazania obsłudze konkretnych dań w celu ich nałożenia przez obsługę i odbiór przez 

klienta tych dań na tacy przy ladzie, a następnie spożycie posiłku na miejscu. 

Zgodnie pkt 7 w podtytule „Zapewnienie bezpieczeństwa klientów” ww. wytycznych, które 

zostały zaktualizowane w dniu 3 czerwca 2020 r. i znajdują się na stronie internetowej 

Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia przestrzenie 

samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do 

samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły 

z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) są możliwe do organizacji pod warunkiem 

wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
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Powyższe oznacza, że restauracja samoobsługowa może być otwarta pod warunkiem, że 

zostanie wyznaczona osoba do obsługi np. bufetu czy baru sałatkowego, która będzie 

podawała potrawy konsumentowi. Klienci nie mogą sami nakładać sobie potraw. Zalecany 

jest dystans, zakrywanie ust i nosa oraz tam gdzie to możliwe przesłona pleksi/szklana 

zabezpieczająca dania.

Ponadto aktualne wytyczne, które Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi

Ministerstwami opracowuje i opiniuje można znaleźć na stronie internetowej https://gis.gov.pl 

w aktualnościach – jako linki w sprawie wytycznych opracowanych we współpracy z GIS. 

Proszę o przekazanie powyższych informacji podległym pracownikom oraz właściwym 

terenowo państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym do zapoznania się oraz 

stosowania w bieżącej pracy.

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
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