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– Kilka tygodni temu, temu przedsiębiorstwu budowanemu od podstaw od 28 lat groziły
zwolnienia pracowników. Dlatego ten trudny czas wymaga radykalnych i odważnych decyzji,
które podjęliśmy – Mateusz Morawiecki, premier RP zapewniał dziś (15.05) podczas
konferencji prasowej w zakładzie produkcyjnym „Flis” w Radziejowicach.
– W ramach Tarczy Finansowej, która ma bronić miejsca pracy, przeznaczamy dziennie na pomoc dla
firm ponad 1,5 mld zł. W bardzo sprawnie, szybko przygotowanym procesie dla przedsiębiorców
polskich – mówił Mateusz Morawiecki i podkreślił, że to najszybsze w Europie akcje wsparcia.
Jak czytamy w rządowym komunikacie firma „Flis” skorzystała ze wsparcia w ramach Tarczy
Finansowej. W wyniku pandemii koronawirusa jej obroty spadły o 35 proc. Z pomocy rządu, zakład
otrzymał ponad 1,7 mln zł na ratowanie miejsc pracy.
TYMCZASEM - Firmy mają problem, brakuje pracowników z Ukrainy do pracy
Premier dodał, że w 2020 r. nie unikniemy spowolnienia. Stwierdził, że według prognoz Komisji
Europejskiej będzie ono najniższe w UE i wyniesie -4,3 proc. Mateusz Morawiecki dodał, że tym

czasie PKB Niemiec ma wynieść -6,5 proc., Francji -8,5 proc., a Hiszpanii -9,4 proc.

Dużo chwalenia
Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej
• W ciągu ponad 2 tyg. przedsiębiorcy otrzymali łączenie 24 mld zł.
• Z pomocy skorzystało 117 tys. małych i średnich firm.
• Wsparcie objęło 1,2 mln pracowników.

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej
• Do przedsiębiorców trafiło ponad 8,7 mld zł na ochronę miejsc pracy.
• Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło prawie 4 mln wniosków o skorzystanie z pomocy.
• Wsparciem objęto ponad 2 mln miejsc pracy.
• Wypłacono ok. 3 mld zł na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
• Przyznano zwolnienie z ZUS na sumę 1,6 mld zł.
• Przyznano ponad 550 tys. mikropożyczek dla przedsiębiorców na sumę prawie 3 mld zł.
• Wypłacono ponad 341 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i pracowników
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na sumę prawie 690 mln zł.
• Według ekspertów finansowych, polska Tarcza Antykryzysowa jest największa w Europie
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