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| 07.04.2021 - odbyło się posiedzenie plenar-
ne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Pre-
zesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckie-
go. Obradom przewodniczył Jarosław Gowin, 
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwo-
ju, Pracy i Technologii. Spotkanie poświęcono 
omówieniu kwestii związanych z Krajowym 
Planem Odbudowy.

| 08.04.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu negocjacyj-
nego „gospodarka” Rady Dialogu Społecz-
nego. Spotkanie było poświęcone udziałowi 
partnerów społecznych w nadzorze nad Fun-
duszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych.

| 09.04.2021 - w formie hybrydowej odbyło 
się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran-
żowego ds. ochrony zdrowia dotyczące kon-
tynuacji tematu systemowego kształtowania 
wynagrodzeń w ochronie zdrowia (w tym 
dyskusji na temat sposobu realizacji opraco-
wanych rozwiązań).

| 12.04.2021- w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu 
problemowego ds. ochrony zdrowia Rady 
Dialogu Społecznego. Agenda posiedzenia 
obejmowała m.in. punkty dot. dyskusji nad 
zwiększeniem wydolności systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce i analizie stanu zdrowia 
i potrzeb opieki zdrowotnej na najbliższe lata.

| 13.04.2021- odbyło się posiedzenie Ze-
społu problemowego ds. ubezpieczeń spo-
łecznych Rady Dialogu Społecznego po-
święcone omówieniu dotychczasowego 
wsparcia finansowego realizowanego przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach 
szeroko rozumianego pakietu regulacji mini-
malizujących negatywny wpływ Covid-19 na 
podmioty gospodarcze.

| 14.04.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Ze-
społu Branżowego ds. branży energetycznej.  
Dyskutowano m.in. o zmianach w Prawie 
Energetycznym pod kątem skutków społecz-
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nych projektowanych zmian oraz o bieżących 
działaniach dotyczących projektu „Transfor-
macji Polskiej Energetyki” (Wydzielenie akty-
wów węglowych).

| 14.04.2021 - odbyło się posiedzenie Ze-
społu problemowego ds. międzynarodowych 
Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotka-
nia omówiono kwestie związane z przygoto-
waniami do 109. sesji Międzynarodowej Kon-
ferencji Pracy.

| 20.04.2021 – odbyła się pierwsza konfe-
rencja programowa z cyklu „Dziesiątka Rzecz-
nika MŚP”, zbioru najważniejszych dla przed-
siębiorców postulatów zmian systemowych, 
organizowana przez Rzecznika Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców oraz Business Centre 
Club. Tematem spotkania z udziałem eksper-
tów i ekonomistów były propozycje zmian  
w systemie ubezpieczeń społecznych dla 
przedsiębiorców.

| 21.04.2021 - w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie Zespołu problemowego 
ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady 
Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęco-
no dyskusji na temat nieprzeprowadzenia 
konsultacji z RDS projektu ustawy o zmianie 
ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w za-
kresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej oraz niektórych 
innych ustaw.

| 21.04.2021 - w formie wideokonferen-
cji odbyło się posiedzenie Trójstronnego  
Zespołu Branżowego ds. żeglugi i rybołów-
stwa morskiego. Agenda posiedzenia obej-
mowała m.in. wniosek Polskiego Związku 

Przedsiębiorców Żeglugowych o przyjęcie 
w skład Zespołu, jako przedstawiciela strony 
pracodawców, stanowisko Rządu RP w kwestii 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie adekwatnych wynagrodzeń mi-
nimalnych w Unii Europejskiej oraz sytuacje  
w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownic-
twa.

| 21-23.04.2021 – odbyła się druga edycja 
Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, podczas 
której omawiano konsekwencje zmian klima-
tycznych, sprawiedliwej transformacji oraz 
działania na rzecz poprawy jakości powietrza 
i walki ze smogiem. Celem wydarzenia jest 
animowanie działań, podejmowanych przez 
wszystkie strony dialogu – rządu, samorządów, 
nauki, biznesu, organizacji pozarządowych  
i mediów – na rzecz ochrony środowiska oraz 
stworzenia ambitnej i racjonalnej ekonomicz-
nie polskiej polityki klimatycznej.

| 22.04.2021 - odbyła się debata online In-
stytutu Pracy i Spraw Socjalnych pt. „Strategia 
emerytalna państwa na lata 2020–2040/2040–
2060/2060–2080”. Była to kolejna debata  
z cyklu debat upowszechniających wiedzę  
z zakresu polityki społecznej „Między nauką  
a praktyką”. Minister Rodziny i Polityki Społecz-
nej Marlena Maląg przypomniała, że sytuacja 
systemu ubezpieczeń społecznych jest stale 
monitorowana. Regularnie przygotowywane 
są przeglądy systemu emerytalnego, zawiera-
jące obok analiz, propozycje planów na przy-
szłość. O tej, powinni też myśleć młodzi ludzie, 
wchodzący na pracy.

| 22.04.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Podzespołu proble-
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mowego Rady Dialogu Społecznego ds. Kra-
jowej Administracji Skarbowej, podczas któ-
rego omówiono m.in. punkty dot. dodatków 
kontrolerskich w Krajowej Administracji Skar-
bowej oraz problemy w funkcjonowaniu sys-
temów SYKAP i SZD.

| 26.04.2021 - w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie doraźnego Zespołu pro-
blemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialo-
gu Społecznego. Podczas posiedzenia Zespół 
po raz kolejny podjął dyskusję na temat stanu 
pomocy społecznej w Polsce, po roku trwania 
pandemii Covid-19.

| 26.04.2021 - Grupa Robocza ds. europej-
skiego dialogu społecznego Rady Dialogu 
Społecznego, we współpracy z Centrum Part-
nerstwa Społecznego „Dialog”, zorganizowała 
debatę online z udziałem polskich partnerów 
społecznych w sprawie implementacji poro-
zumienia w sprawie cyfryzacji, podpisanego w 
czerwcu 2020 r. przez europejskich partnerów 
społecznych: EKZZ, BUSINESSEUROPE, CEEP 
(obecnie SGI Europe) oraz SMEunited. W czasie 
debaty dyskutowano nad tym w jaki sposób 
doprowadzić do wspólnego zaangażowania 
pracodawców, pracowników i ich przedstawi-
cieli, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości 
i stawić czoła wyzwaniom związanym z trans-
formacją cyfrową w ramach partnerskiego 
podejścia, przy jednoczesnym poszanowaniu 
różnych ról zainteresowanych stron.

| 27.04.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu problemo-

wego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady 
Dialogu Społecznego. Spotkaniu przewod-
niczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”.  
Stronę rządową reprezentowała Olga Seme-
niuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna 
za dialog społeczny. W pierwszej części posie-
dzenia odbyła się dyskusja dotycząca proble-
mów w prowadzeniu dialogu społecznego 
między związkami zawodowymi, a lokalnymi 
dyrekcjami grupy Stellantis. W dalszej czę-
ści m.in. podsumowano debatę partnerów 
społecznych dotyczącą implementacji po-
rozumienia w sprawie cyfryzacji oraz kwestię 
wniosku Zespołu problemowego ds. rozwoju 
dialogu społecznego RDS o dokonanie eks-
pertyzy dotyczącej zasięgu i jakości układów 
zbiorowych pracy w Polsce oraz możliwości 
ich rozwoju.

| 27.04.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Kra-
jowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu 
Społecznego. Podczas spotkania omówiono 
kwestie związane z identyfikowaniem przez 
firmy nieprawidłowości w przestrzeganiu 
przepisów dotyczących świadczenia usług 
pośrednictwa w transporcie osób.

| 28.04.2021 - z okazji Światowego Dnia 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 
zebrała się na uroczystym zdalnym posiedze-
niu Rada Ochrony Pracy. Tematem obrad był 
wpływ pandemii Covid-19 na bezpieczeń-
stwo i higienę pracy.


