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| 02.02.2021 - w formie wideokonfe-
rencji odbyło się posiedzenie Trójstron-
nego Zespołu Branżowego ds. Bezpie-
czeństwa Socjalnego Górników. Wśród 
omawianych tematów znalazły się sytuacja  
w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz 
umowa społeczna dotycząca przyszłości sek-
tora górnictwa węgla kamiennego.

| 03.02.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespo-
łu Branżowego ds. Społecznych Warunków 
Restrukturyzacji Hutnictwa. Polityka przemy-
słowa hutnictwa w świetle ostatniej inicjatywy 
Ministerstwa Rozwoju. Agenda posiedzenia 
obejmowała m.in. punkty dot. dostosowania 
hutnictwa do polityki klimatycznej i udział 
hutnictwa w zielonej transformacji poprzez re-
dukcję emisji czy zaangażowanie w OZE oraz 
hutnictwo, i szerzej przemysł energochłonny  
i zasobochłonny, w Krajowym Planie Odbudo-
wy i innych formach odbudowy gospodarki  
w rzeczywistości postpandemicznej.

| 04.02.2021 - odbyło się w formie wide-
okonferencji posiedzenie Zespołu doraźnego 
ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społeczne-
go. Posiedzenie było poświęcone sprawom 
organizacyjnym.

| 05.02.2021 - odbyło się w formie wideokon-
ferencji posiedzenie Zespołu problemowego 
ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. 
Podczas spotkania kontynuowano dyskusję 
oraz próbę wypracowania stanowiska strony 
pracowników i strony pracodawców Rady  
w sprawie wstępnego roboczego projektu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
zmiany ustawy – Kodeks pracy, zawierającego 
propozycje prawnego uregulowania moż-
liwości wykonywania pracy w formie pracy 
zdalnej oraz wznowiono dyskusję nad wypra-
cowaniem kluczowych tematów z obszaru 
„praca” dla celów prowadzonych negocjacji  
w ramach projektowanej przez Prezydium 
Rady Dialogu Społecznego „umowy społecz-
nej”.

 Chronograf 
 KRAJOWY 

 luty 2021 



Chronograf      Luty 2021

2

| 10.02.2021 - w formie hybrydowej odbyło 
się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran-
żowego ds. ochrony zdrowia. Tematyka posie-
dzenia skupiła się na systemowym kształtowa-
niu wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

| 10.02.2021 – Związek Rzemiosła Polskiego 
opublikował informator pt. „Zwiększanie efek-
tywności przygotowania zawodowego w rze-
miośle w procesie nadzoru sprawowanego 
przez organizacje rzemiosła”. Publikacja wy-
dana przez Związek Rzemiosła Polskiego jest 
pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.

| 10.02.2021 - w formie wideokonferen-
cji odbyło się posiedzenie Trójstronnego  
Zespołu Branżowego ds. Branży Energetycznej.  
W trakcie spotkania m.in. przedstawiono infor-
mację o nominacjach i prezentację nowych 
członków Zespołu, omówiono zmiany w Pra-
wie Energetycznym pod kątem skutków spo-
łecznych projektowanych zmian oraz punkt 
dot. PUZP i zaawansowanie działań Strony 
Związkowej i Strony Pracodawców.

| 11.02.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Podzespołu proble-
mowego ds. Krajowej Administracji Skarbo-
wej Rady Dialogu Społecznego. Porządek 
posiedzenia zakładał m.in. punkty dot. wyna-
grodzenia i uposażenia w KAS w kontekście 
braku realizacji uchwały modernizacyjnej, za-
mrożenia nagród oraz blokady środków finan-
sowych, oraz koronawirusa w KAS (szczepie-
nia, testy, skala zakażeń w KAS, podejmowane 
działania).

| 16.02.2021- odbyło się posiedzenie Zespo-
łu problemowego ds. ubezpieczeń społecz-

nych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie 
poświęcono kwestii niewygaszania emerytur 
pomostowych oraz ustaleniu najważniejszych 
tematów do prac Zespołu na bieżący rok.

| 16.02.2021- odbyło się posiedzenie Zespo-
łu doraźnego ds. ochrony zdrowia Rady Dialo-
gu Społecznego, podczas którego podsumo-
wano stan ochrony zdrowia po roku trwania 
pandemii i dyskutowano na temat przyszłości 
w kontekście siatki płac, zadłużenia szpitali, 
dostępu do świadczeń medycznych.

| 17.02.2021 - w formie hybrydowej odby-
ło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu 
Branżowego ds. ochrony zdrowia, podczas 
którego rozmawiano na temat systemowego 
kształtowania wynagrodzeń w ochronie zdro-
wia.

| 17.02.2021 - w formie hybrydowej odbyło 
się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran-
żowego ds. branży węgla brunatnego. Tema-
tyka spotkania dotyczyła m.in. przyszłości gór-
nictwa węgla brunatnego – tworzenie NABE, 
bieżący zakres prac związanych z uzyskaniem 
koncesji na przedłużenie i rozpoczęcie eks-
ploatacji złoża węgla brunatnego Turów po  
2026 roku.

| 18.02.2021- odbyło się posiedzenie plenar-
ne Rady Dialogu Społecznego pod przewod-
nictwem Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady 
Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technolo-
gii. Spotkanie poświecono omówieniu przez 
Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Re-
gionalnej kwestii Krajowego Planu Odbudo-
wy oraz projektu Umowy partnerstwa dla re-
alizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce.
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 | 18.02.2021- odbyło się posiedzenie Pre-
zydium Rady Dialogu Społecznego. Porządek 
posiedzenia zawierał m.in. punkt dot. wniosku 
Pracodawców RP w sprawie powołania doraź-
nego Zespołu problemowego ds. Krajowego 
Planu Odbudowy.

| 26.02.2021 - odbyło się posiedzenie Ze-
społu problemowego ds. polityki gospodar-
czej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.  
Podczas spotkania omówiono kwestię zmie-

nionego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne i pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków.

| 26.02.2021 - odbyło się posiedzenie Trój-
stronnego Zespołu Branżowego ds. ochro-
ny zdrowia, podczas którego rozmawiano  
o systemowym kształtowaniu wynagrodzeń 
w ochronie zdrowia.


