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KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
(komunikat)
 
- KPRM informuje:
 
Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:
 
-projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla
emerytów i rencistów,
 
-projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne.
 
Rada Ministrów wysłuchała informacji ministra zdrowia na temat aktualnej sytuacji związanej
z zagrożeniem koronawirusem. Rząd zdecydował o sformalizowaniu zespołu ds.
monitorowania sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa oraz kontynuowania jego
codziennych spotkań.
 
* * * * *
 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym
świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i
polityki społecznej. W 2021 r. emeryci i renciści dostaną tzw. „14” emeryturę (dodatkowe
roczne świadczenie pieniężne). Jest to spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza
Morawieckiego w exposé i realizowanej w ramach „100 dni” działalności rządu.
 
-W 2019 r. wypłacona została tzw. 13 emerytura (1100 zł brutto). Od 2020 r. „13” będzie
wypłacana co roku (wyniesie 1200 zł brutto w 2020 r.).
 
-Tzw. „14” zostanie wypłacona w wysokości najniższej emerytury. Oznacza to, że w 2021 r.
emeryci i renciści otrzymają tzw. „13” emeryturę (świadczenie stałe) i „14” emeryturę
(świadczenie jednorazowe).
 
-   Wypłata odbędzie się na zasadach podobnych jak przy trzynastej emeryturze, jednak z
ograniczeniem liczby uprawnionych.
 
-Przy wypłacie tzw. „14” będzie stosowana zasada „złotówka za złotówkę”. Tzw. pełną „14”
dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostałe osoby otrzymają
„14” zmniejszoną, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Np. jeśli ktoś otrzymuje 3 tys. zł
brutto, to jego „14” będzie zmniejszona o 100 zł.



 
-Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oszacowano na ok.
10,6 mld zł.
 
-W 2021 r. świadczenie to zostanie wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom (ok. 7,9 mln
osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej).
 
-Większości uprawnionych świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie 2021 r.
 
-Nowe roczne świadczenie pieniężne będzie dodatkiem do emerytur i rent wypłacanych w
systemie powszechnym (ZUS), do emerytur i rent rolników (KRUS), świadczeń służb
mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent
socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń
uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
 
-  Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 
* * *
 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, przedłożony
przez ministra aktywów państwowych. Polskie prawo zostało dostosowane do nowej
dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej  wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu
ziemnego.
 
-        Dyrektywa wprowadza jednakowe zasady funkcjonowania wszystkich gazociągów w UE.
 
-         Nowe przepisy zostały przyjęte dzięki staraniom Polski i koalicji państw pod
przewodnictwem naszego kraju zainteresowanych równymi warunkami konkurencji na
europejskim rynku gazu.
 
-         Dyrektywa położyła kres faktycznemu funkcjonowaniu gazociągów z państw trzecich
istniejących w próżni prawnej, jak Nord Stream i Nord Stream 2.
 
-         Nowe unijne prawo wymaga, aby dotychczasowe zasady dotyczące gazociągów
łączących państwa UE miały również zastosowanie do gazociągów do i z państw trzecich – tj.
nienależących do UE.
 
-         Dzięki nowym rozwiązaniom, instytucje UE oraz państwa członkowskie, w tym Polska,
posiadają kompetencje do czuwania nad przestrzeganiem prawa na europejskim rynku gazu,
w tym w odniesieniu do takich projektów, jak Nord Stream i Nord Stream 2.
 
-         Dyrektywa UE wprowadza nowe obowiązki w stosunku do istniejącej infrastruktury czy
uprawnień regulatorów (chodzi o Urząd Regulacji Energetyki).
 
§  Komisja Europejska będzie włączona w negocjacje umów międzyrządowych dotyczących



funkcjonowania gazociągów przesyłowych z państwami trzecimi.
 
§  Wprowadzona została swoboda zawierania umów w kwestiach dotyczących eksploatacji
gazociągów międzysystemowych z państwami trzecimi.
 
§  Rozszerzone zostały kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeśli chodzi o
współpracę z odpowiednimi organami państw unijnych i państw trzecich.-         Nowe przepisy
mają wejść w życie z dniem następującym po ich ogłoszeniu w Dzienniku ustaw.
 
***
 
Rada Ministrów wysłuchała informacji ministra zdrowia na temat aktualnej sytuacji związanej
z zagrożeniem koronawirusem. Rząd zdecydował o sformalizowaniu zespołu ds.
monitorowania sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa oraz kontynuowania jego
codziennych spotkań.
 
-         Obecnie w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa.
 
-         Ewentualne pojawienie się wirusa w Polsce nie wpłynie na postępowanie służb.
Wszystkie procedury są wdrożone. Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.
 
-         Nasz kraj jest przygotowany na zarządzanie kryzysowe i sytuacje awaryjne. Mamy
odpowiedni sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej.
 
-         Urzędy wojewódzkie i służby medyczne mają odpowiednie materiały, procedury oraz
wiedzę.
 
-         Instytucje publiczne prowadzą działania informacyjne dotyczące profilaktyki oraz
procedur na wypadek pojawienia się zachorowań. Robimy wszystko, żeby zapobiegać, a nie
tylko leczyć.
 
-         Główny Inspektor Sanitarny na bieżąco monitoruje informacje na stronach m.in.
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) i udostępnia informacje w mediach społecznościowych.
 
-          Podjęte zostały rozmowy ze wszystkimi wojewodami i wojewódzkimi inspektoratami
sanitarnymi o tym, co trzeba robić w celu ograniczania ryzyka.
 
-         Podstawowym zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, wydanym 23 lutego br.,
jest wstrzymanie się z wyjazdami do Włoch. Osoby wracające z rejonów, gdzie występuje
ognisko zarażenia koronawirusem, proszone są o kontakt z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 
-        W Polsce powiększy się liczba ośrodków, które przeprowadzają testy diagnostyczne na
obecność koronawirusa.
 



-         W tej chwili działają dwa takie miejsca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny i laboratorium w warszawskim Szpitalu Zakaźnym. Rozszerzamy
liczbę miejsc diagnostyki na całą Polskę. W tym tygodniu zostaną uruchomione w kolejnych
województwach.
 
-         Każdy pacjent, który trafia do szpitala z podejrzeniem objawów lub zarażenia
koronawirusem, ma bezpłatne badanie w tym zakresie.
 
-         Dla wszystkich Polaków wracających z zagranicy przygotowaliśmy specjalne komunikaty
SMS. Przekażemy w nich niezbędne informacje: jak trzeba się zachowywać, jakie są objawy
koronawirusa i czego należy się wystrzegać.
 
-         Dla osób wracających samolotami mamy dodatkowe badania temperatury ciała. Linie
lotnicze LOT wyposażają się w termometry, by ten element diagnostyki móc bardzo szybko
wykorzystać.
 
-          Więcej informacji na temat koronawirusa: gov.pl/koronawirus
 
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA
jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu
ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy
prawo prasowe.(PAP)
 
kom/ mom/ par/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


