- Wiarygodności nie buduje się słowami, a czynami. Wiarygodność
jest podstawą polityki. Polska musi być wszystkich Polaków i my do
tego dążymy. Tzw. Piątka Morawieckiego przybliża nas do tego.
Odwiedzimy dziś kilka punktów, podczas których przekonamy się jak
działa - powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu
prasowego, po którym wyruszył w objazd po Polsce.
Poinformował, że Mały ZUS został już wdrożony i jest wielką
korzyścią dla przedsiębiorców. Podobnie jak obniżony dla małych
przedsiębiorców CIT, z którego ogromna ilość osób już z korzysta.
- Pokazujemy, że można budować w Polsce wysokiej jakości drogi
samorządowe. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na ten cel
największe w historii Polski wsparcie - oznajmił podczas wizyty w
Raszynie.
W Białobrzegach, Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że mali
przedsiębiorcy zyskali bardzo dużo dzięki rozwiązaniom, które
zaproponował jego Rząd.
- O to nam chodziło, by małe, polskie firmy się rozwijały, a Polacy
korzystają z wszystkich środków pomocowych, które oferujemy.
Cieszę się, że polscy przedsiębiorcy korzystają z rozwiązań takich jak
mały ZUS - powiedział.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Jadlance podkreślił, iż
dzięki pieniądzom rządowym standard funkcjonowania takich
placówek może się zdecydowanie podnieść.
- Na tym przykładzie, który widzę w Środowiskowym Domu
Samopomocy mogę powiedzieć, że program Dostępność+ to działania
idące w bardzo dobrym kierunku. Dziękuję wszystkim, którzy do tego
się przyczyniają. Cieszę się, że program ten polepsza życie
mieszkańców, którzy pomocy potrzebują. Jest on obliczony na wiele
lat. To program społeczny, który ma zmienić życie osób starszych,
niepełnosprawnych, słabszych - podkreślił.
Zagańsk to kolejne miasto, jakie odwiedził Premier Mateusz
Morawiecki. W firmie Grosspack, która zajmuje się produkcją palet,

podkreślił, że tutaj można było sprawdzić, jak w praktyce wygląda
obniżka podatku CIT, który Rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył po
raz drugi - tym razem do 9 %.
- Chodzi nam o to, żeby małe i średnie polskie firmy rozwijały się jak
najlepiej. Wcześniej tak bywało, że wielkie firmy omijały nasze
przepisy, a mniejsi nie mogli pozwolić sobie na inwestycje. Teraz
"postawiliśmy znów na nogi porządek rzeczy". Małe firmy znów będą
mogły płacić CIT 9% - oznajmił.
Dodał, że mamy wreszcie budżet, który jest w bardzo dobrym w
stanie, a Rząd kontynuuje programy gospodarcze, rodzinne i
społeczne.
- Dobry Start jest nie tylko po to, aby tornistry były lżejsze dla dzieci,
ale także lżejsze dla portfeli rodziców - mówił Premier Mateusz
Morawiecki w Gołczy.
Podkreślił, że program ten jest to ważnym elementem działań Prawa i
Sprawiedliwości mających na celu wsparcie polskich rodzin.

