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Zwracamy się z prośbą o Wpłynięcie na ostateczny ksżtałt przepisóW Tarczy 6.0
mającej na celu Wsparcie dla Wybranych branż 8ospodarki W czasie drugiej fali pandemii
covlD-19, Wedłu8 dotychcżasowych zapisóW, Tarcza ma objąć całą gastronomię ż
pominięciem kateringu PKD 56.21.Z. Tymczasem pandemja i ogranicżenja działalności
dotyczą całej gastronomii i W sżczególności naszej firmy, która ma określoną jako działalność
przeważającą Właśnie PKD 56.27.z- przylotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorcóW
zeWnętrznych {katering),

Rzeczywista nasza działalność pole8a W głóWnie na prowadzeniu stołóWek i

restauracji W biurach i szkołach W oparciu o kuchnię centralną, co często określane jest
potocznie jako katerin8. W bieżącym roku, na skutek przepisóW ogranjcżająrych naszą
działaIność, odnotowaliśmy spadek obrotóW rzędu 5o-9o%, W zależności od miesiąca. W
podobnej sytuacji znajdUją 5ię także inne firmy katerin8owe, choć część ż nich prżVięła kod
PKD 56,10.4 - restauracje, albo kod PKD 56.29,z - pozosta|a uslu8owa działalność
gastronomiczna. Te firmy zostaną objęte Wsparciem Tarczy 6.0 z raąi przyjętego kodu PKD
działalności przeważającej, choć mają profil działalności taki sam jak nasza firma.

sprawiedliwe będżie zatem objęcie Wsparciem Tarczą calej gastronomii, bez
pomijania katerin8u

W obecnej sytuacji nie przetrwamy, prosimy Więc o interwencję W opisane.j Wyżej
sprawie gdyż zatrudniamy ponad 70 pracownikóW, którzy stracą pracę beż Wsparcia W
ramach Tarczy 6.0,

ż poważaniem
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