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| 01.03.2021 - odbyło się posiedzenie Zespo-
łu problemowego ds. usług publicznych Rady 
Dialogu Społecznego. W trakcie spotkania 
dyskutowano nad dokumentem przygotowa-
nym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
– „Edukacja dla Wszystkich”.

| 03.03.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu 
problemowego ds. ochrony zdrowia Rady 
Dialogu Społecznego. Porządek obrad zakła-
dał m.in. podsumowanie stanu ochrony zdro-
wia po roku trwania pandemii – dyskusję na 
temat funkcjonowania systemu Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego oraz Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej.

| 04.03.2021 - odbyła się debata online In-
stytutu Pracy i Spraw Socjalnych pt. „Godna 
praca – wyraz Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu”.

| 04.03.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespo-
łu Branżowego ds. przemysłu lekkiego. Oma-

wiano m.in. instrumenty pomocy i wsparcia 
przedsiębiorstw sektora odzieżowego i tek-
stylnego w związku z pandemią Covid-19 oraz 
politykę przemysłową wobec sektora tekstyl-
nego i odzieżowego.

| 04.03.2021 – odbyła się pierwsza z cy-
klu debat zorganizowanych pod hasłem  
„Po pierwsze Rodzina!”. Jak namówić młodych 
Polaków do zostania rodzicami? Czy bycie 
matką jest atrakcyjne dla młodych kobiet? 
Jaka jest sytuacja „Rodzica w pracy” w polskiej 
rzeczywistości? – to między innymi tematy 
poruszone podczas spotkania. Pełnomocnik 
Rządu ds. Polityki Demograficznej, Barbara So-
cha rozpoczęła cykl od spotkania z kobietami  
i ich organizacjami. 

| 05.03.2021 - odbyło się w formie wide-
okonferencji posiedzenie Zespołu problemo-
wego ds. międzynarodowych Rady Dialogu 
Społecznego. Spotkanie poświęcono omó-
wieniu kwestii przygotowań do 109. sesji Mię-
dzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, 
odwołanej w roku 2020 z powodu pandemii 
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i przełożonej na 2021 rok oraz debacie doty-
czącej planu prac Zespołu na 2021 rok.

| 08.03.2021 – Konfederacja Lewiatan zorga-
nizowała konferencję online pt. „Polska rów-
nych płac. Propozycja rozwiązań prawnych”. 
Celem konferencji było przedstawienie pro-
pozycji ustawy ograniczającej różnice w wy-
nagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, 
przygotowanej przez zespół ekspertów pod 
przewodnictwem Kongresu Kobiet. W dysku-
sji na temat problemu luki płacowej i jej likwi-
dacji udział wzięli parlamentarzystki, przed-
stawiciele związków zawodowych, biznesu, 
mediów, organizacji pozarządowych.

| 09.03.2021 - odbyło się posiedzenie Zespo-
łu problemowego ds. rozwoju dialogu społecz-
nego Rady Dialogu Społecznego. Spotkaniu 
przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidar-
ność”. Stronę rządową reprezentowała Olga 
Semeniuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna 
za dialog społeczny. W ramach punktu 4 po-
rządku obrad, Zespół rozpoczął dyskusję na te-
mat praktyki układowej w Polsce.

| 11.03.2021 - odbyło się w formie wide-
okonferencji posiedzenie Zespołu problemo-
wego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotka-
nia omówiono projekt programu Fundusze 
Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 
Ustalono również ostateczne brzmienie sta-
nowiska strony pracowników i strony praco-
dawców Zespołu w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o krajowym systemie cyber-
bezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo teleko-
munikacyjne.

| 15.03.2021 - w formie wideokonferen-
cji odbyło się posiedzenie doraźnego Ze-
społu problemowego ds. ochrony zdrowia 
Rady Dialogu Społecznego. Spotkaniu prze-
wodniczyła Krystyna Ptok, Forum Związków  
Zawodowych. Stronę rządową reprezentował 
Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Zdrowia. Podczas wideokonferen-
cji omówiono m.in. kwestie dot. zagrożenia 
dla krajowego przemysłu farmaceutycznego  
w czasie pandemii i w czasie odbudowy oraz 
dodatków covidowych. 

| 17.03.2021 - w formie hybrydowej odbyło 
się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran-
żowego ds. ochrony zdrowia. Porządek ob-
rad zawierał punkty dotyczące systemowego 
kształtowania wynagrodzeń w ochronie zdro-
wia oraz kontynuacji realizacji umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej.

| 17.03.2021 - w siedzibie Związku Rzemiosła 
Polskiego odbyło się IV Forum Szkół Rzemio-
sła pt. „Przygotowanie zawodowe - wysoko 
wykwalifikowane kadry dla gospodarki i rynku 
pracy”, które w tym roku przyjęło formułę we-
binarium. Forum zorganizowano w ramach 
corocznych spotkań, promujących dialog 
społeczny, poświęconych szkołom rzemieśl-
niczym, utworzonym z inicjatywy i prowadzo-
nych przez organizacje samorządu gospodar-
czego rzemiosła.

| 18.03.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu negocjacyj-
nego „gospodarka” Rady Dialogu Społecz-
nego. Spotkanie było poświęcone sprawom 
organizacyjnym, w tym opracowania harmo-
nogramu prac Zespołu.
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| 23.03.2021 - w formie wideokonferen-
cji odbyło się posiedzenie Trójstronnego  
Zespołu Branżowego ds. prowadzenia dialo-
gu społecznego w sektorze portów morskich.  
Porządek obrad zakładał m.in. punkty dot. 
wdrożenie nowelizacji rozporządzenia w spra- 
wie bhp w portach, emerytury pomostowe 
dla osób zatrudnionych po 1998 roku oraz za-
kładowe Układy Zbiorowe Pracy na termina-
lach kontenerowych.

| 24.03.2021 - odbyło się posiedzenie ple-
narne Rady Dialogu Społecznego pod prze-
wodnictwem Macieja Wituckiego, Prezydenta 
Konfederacji Lewiatan, Wiceprzewodniczące-
go Rady, prowadzącego posiedzenie z upo-
ważnienia Jarosława Gowina, Wicepreze-
sa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii. Spotkanie poświecono omó-
wieniu działań strony rządowej i stanu prac 
nad Polityką Przemysłową Polski.

| 25.03.2021 – w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Ze-
społu Branżowego ds. branży spożywczej.  
W trakcie spotkania zaplanowano wybór 
współprzewodniczących Zespołu, dyskusje 
dot. regulaminu organizacyjnego Zespołu 
oraz aktualnej sytuacji wybranych branż sek-
tora rolno-spożywczego z uwzględnieniem 
wpływu pandemii Covid-19.

| 29.03.2021- odbyło się posiedzenie Zespo-
łu problemowego ds. funduszy europejskich 
RDS w formie wideokonferencji. Podczas spo-
tkania omówiono zgłoszone uwagi do pro-
jektu Krajowego Planu Odbudowy, zmiany  
w zakresie projektu Umowy Partnerstwa na 

lata 2021-2027 oraz podjęto dyskusję na te-
mat programu Pomoc Techniczna.

| 29.03.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu 
problemowego ds. ochrony zdrowia Rady 
Dialogu Społecznego. Agenda posiedzenia 
obejmowała m.in. punkty dot. podsumowa-
nia stanu ochrony zdrowia po roku trwania 
pandemii, roli lecznictwa uzdrowiskowego 
w systemie ochrony zdrowia oraz programu 
rehabilitacji dla osób po przebytym zakażeniu 
Covid-19 w warunkach lecznictwa uzdrowi-
skowego.

| 30.03.2021 – odbyła się gala finałowa 
Konkursu Pracownik Roku. Tym razem ze 
względów bezpieczeństwa i ograniczeń sa-
nitarnych spotkanie miało formułą wirtualną. 
Organizatorami III edycji Konkursu Pracownik 
Roku byli Business Centre Club oraz 4 Business 
& People.

| 30.03.2021 - w formie hybrydowej odby-
ło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu 
Branżowego ds. ochrony zdrowia dotyczą-
ce prac Trójstronnego Zespołu Branżowego  
ds. ochrony zdrowia.

| 31.03.2021 – odbyła się debata Minister-
stwa Rodziny zorganizowana z okazji 5-lecia 
programu „Rodzina 500+”. Poprawa sytuacji 
rodzin na przestrzeni ostatnich pięciu lat, 
przyjrzenie się programowi „Rodzina 500+”  
w kontekście trendów demograficznych, 
przedstawienie punktu widzenia samych ro-
dzin były jej głównymi omawianymi elemen-
tami.


