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Gabriela Morawska-Stanecka
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jerzego Fedorowicza, złożone na 36. 

posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2022 r. sprawie problemów finansowych barów 

mlecznych uprzejmie informuję, co następuje. 

W wyniku monitorowania warunków w jakich funkcjonują przedsiębiorcy prowadzący bary 

mleczne oraz na podstawie sygnałów dochodzących z rynku o sytuacji barów mlecznych, 

będącej następstwem zarówno ograniczeń, które zostały nałożone na przedsiębiorców w 

związku z pandemią COVID-19, jak i na skutek wzrostu kosztów funkcjonowania barów 

Ministerstwo Finansów zaobserwowało pogarszającą się sytuację przedsiębiorców 

prowadzących usługi gastronomiczne w formule barów mlecznych.

W szczególności zakaz sprzedaży posiłków na miejscu w lokalu baru (w okresie lockdownu) 

oraz ograniczenia dotyczące ilości konsumentów mogących przebywać jednocześnie w lokalu 

doprowadziły do znacznego ograniczenia działalności barów mlecznych. 

Nie bez znaczenia na opłacalność prowadzenia barów mlecznych ma również obserwowany 

ostatnio wzrost cen surowców niezbędnych do przygotowania posiłków mleczno-nabiałowo-

jarskich, cen nośników energetycznych, kosztów lokalowych oraz innych kosztów prowadzenia 
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działalności w barach mlecznych.

Z uwagi na powyższe oraz mając na względzie utrzymanie rentowności prowadzenia barów 

mlecznych, jak i potrzebę zapewnienia dostępu do tanich posiłków dla niektórych grup 

społeczeństwa, Ministerstwo Finansów  podjęło prace nad zmianą przepisów rozporządzenia 

w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych w 

zakresie wysokości dotacji udzielanej barom mlecznym oraz wysokości narzutu o który 

powiększa się wartość surowców używanych przy wytwarzaniu posiłków. W najbliższym czasie 

projekt rozporządzenia zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych. 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu

Piotr Patkowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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