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| 04.05.2021 - w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie Zespołu problemowego 
ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady 
Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcono 
omówieniu problematyki związanej z projek-
tem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produk-
towej oraz niektórych innych ustaw.

| 06.05.2021 - Prezydent RP Andrzej Duda 
powołał Radę ds. Społecznych. W skład Rady 
weszli wybitni specjaliści reprezentujący róż-
ne dyscypliny z zakresu nauk społecznych, 
m.in.: socjolodzy, pedagodzy, ekonomiści, 
politolodzy i prawnicy. W uroczystości udział 
wzięła Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Marlena Maląg. 

| 10.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu problemo-
wego ds. budżetu wynagrodzeń i świad-
czeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego.  
Podczas obrad Zespołu, Minister Piotr Pat-

kowski przekazał informację na temat Wielo-
letniego Planu Finansowego Państwa na lata 
2021–2024, wstępnych wskaźników makro-
ekonomicznych oraz powiedział o konserwa-
tywnym projektowaniu założeń w celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa finansowego państwa. 
Wskazał, że rząd chce stopniowo ograniczać 
deficyt i redukować poziom zadłużenia, do-
stosowując strategię do zmieniającej się sytu-
acji gospodarczej. Partnerzy społeczni podjęli 
dyskusję związaną z WPFP, a także przyjęciem 
wspólnego stanowiska stron w sprawie WPFP, 
która będzie kontynuowana w dniu 12 maja 
2021 roku.

| 10.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu 
problemowego ds. ochrony zdrowia Rady 
Dialogu Społecznego. Porządek posiedzenia 
zawierał m.in. kwestie dot. programu Mini-
sterstwa Zdrowia w sprawie przywrócenia 
dostępności świadczeń opieki zdrowotnej  
w trakcie epidemii Covid-19 oraz po jej usta-
niu (recovery plan), a także pomocy psycholo-
giczno-psychiatrycznej dla osób niedotknię-
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tych przebyciem Covid-19, szczególnie dzieci, 
które mają uniemożliwiony prawidłowy roz-
wój psychoruchowy. 

| 12.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu problemo-
wego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń 
socjalnych Rady Dialogu Społecznego dot. 
kontynuacji dyskusji na temat wspólnego sta-
nowiska partnerów społecznych w sprawie 
wskaźnika wzrostu płacy minimalnej i wskaź-
nika wzrostu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej.

| 12.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu pro-
blemowego ds. ubezpieczeń społecznych  
i ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń so-
cjalnych Rady Dialogu Społecznego, którego 
celem było wypracowanie wspólnego stano-
wiska na temat wskaźnika waloryzacji emery-
tur i rent w 2022 r.

| 13.05.2021- w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu 
Społecznego. Minister Iwona Michałek - Prze-
wodnicząca Zespołu negocjacyjnego „praca” 
przekazała informacje na temat wyników prac 
dotyczących pracy zdalnej.

| 17.05.2021 – w Warszawie odbyła się  
I Międzynarodowa Konferencja Projekt Ro-
dzina pt. „Rozwiązania prorodzinne w cza-
sach powszechnej cyfryzacji”. O skutecznej  
i nowoczesnej polityce prorodzinnej mówi-
ła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Mar-
lena Maląg. W wydarzeniu uczestniczyli też  
m.in. wiceminister Barbara Socha oraz członek 
Rady Rodziny prof. Michał Michalski. 

| 17.05.2021- w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie Zespołu negocjacyjne-
go „gospodarka” Rady Dialogu Społecznego. 
Spotkanie dot. zwiększenie udziału partnerów 
społecznych w wyznaczaniu celów i nadzoru 
nad wydatkowaniem środków na transforma-
cję energetyczną oraz ochronę środowiska 
i klimatu.

| 18.05.2021- w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie Zespołu problemowego 
ds. międzynarodowych Rady Dialogu Spo-
łecznego. Spotkanie poświęcono omówieniu 
informacji organizacyjnych dotyczących 109. 
Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy oraz 
przedstawieniu zaproszonych członków pol-
skiej delegacji na 109. sesję Międzynarodowej 
Konferencji Pracy.

| 19.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się Posiedzenie Prezydium Rady Dia-
logu Społecznego. Harmonogram spotkania 
zawierał m.in.: skierowanie do głosowania 
Uchwały nr 50 Rady Dialogu Społecznego  
z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie za-
twierdzenia zmiany projektu planu finan-
sowego Biura Rady na 2021 r. oraz wniosek 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Za-
wodowych, Forum Związków Zawodowych 
i Konfederacji Lewiatan o rozpatrzenie pro-
jektu ustawy w sprawie ograniczania różnicy  
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, opra-
cowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Kon-
gres Kobiet i wypracowanie stanowiska Rady 
w tej sprawie.

| 20.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialo-
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gu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Mi-
nistrów, Mateusza Morawieckiego. Obradom 
przewodniczył Jarosław Gowin, Wicepre-
zes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy  
i Technologii. Spotkanie poświęcono omó-
wieniu kwestii związanych z programem „Pol-
ski Ład” oraz podjęciu uchwał Rady Dialogu 
Społecznego.

| 21.05.2021 – w Warszawie odbyła się uro-
czysta Gala, promująca Projekt „Niezastąpieni”,  
a także panel dyskusyjny „Potrzeba tworzenia 
rodzin zastępczych”. Projekt realizuje Fundacja 
Edukacja z Wartościami, a jego celem jest zna-
lezienie jak najwięcej domów zastępczych dla 
dzieci, które z różnych powodów go straciły. 

| 24.05.2021 – odbyła się debata online  
„Instytucje dialogu społecznego w Polsce dziś  
i jutro”, zorganizowana przez Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”. Wzięli w niej udział m.in. 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marle-
na Maląg, Główna Inspektor Pracy Katarzyna 
Łażewska-Hrycko, Marcin Zieleniecki, były wi-
ceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, 
członek Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego. Zaproszeni do dyskusji go-
ście rozmawiali o funkcjonowaniu instytucji 
dialogu społecznego w Polsce czyli de facto 
Rady Dialogu Społecznego i wojewódzkich 
rad dialogu.

| 25.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu problemo-
wego ds. budżetu, wynagrodzeń i świad-
czeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. 
Podczas spotkania omówiono przyjętą przez 
Radę Ministrów Propozycję weryfikacji kwot 
kryteriów dochodowych uprawniających do 

świadczeń z pomocy społecznej od 1 stycznia 
2022 r. oraz poselski projekt ustawy o ogra-
niczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet  
i mężczyzn. Strona pracowników w odniesie-
niu do proponowanych kwot zwróciła uwagę 
na niskie kryteria dochodowe dotyczące osób 
w rodzinie. Negatywnie odniesiono się do kry-
teriów dla rodzin, które ustalono poniżej kwo-
ty minimum egzystencji.

| 25.05.2021- w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu problemo-
wego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
RDS. Strona rządowa poinformowała o podję-
tych staraniach w celu uzyskania porozumie-
nia z Czechami i wycofaniem skargi do TSUE  
w zakresie działalności Kopalni Turów oraz  
o działaniach w celu obrony Polskich inte-
resów. Strona społeczna nakreśliła potrzebę 
 pogłębiania transparentnego dialogu społecz-
nego oraz wyraziła troskę o utrzymanie miejsc 
pracy i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

| 26.05.2021 – odbyło się w formie online 
pierwsze z pięciu spotkań w ramach V Ogól-
nopolskiego Forum Ekonomii Społecznej  
i Solidarnej. Organizatorami forum są Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Uniwer-
sytet Warszawski, a także regionalne ośrodki 
polityki społecznej w Krakowie i Poznaniu.

| 26.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespo-
łu Branżowego ds. budownictwa i gospodar-
ki komunalnej. Powołanie Grup roboczych  
Zespołu i określenie ich zakresu działania. 
Porządek obrad zakładał m.in. prezentacje 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - 
„Działania organów nadzoru rynku wyrobów 
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budowlanych, wraz z prezentacją wyników 
kontroli wyrobów budowlanych w roku 2020”.

| 27.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Podzespołu proble-
mowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej 
RDS. Proponowany porządek obrad obejmo-
wał m.in. punkty dot. realizacji uchwały Rady 
Ministrów w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego „Modernizacja Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej w latach 2020-2022” oraz 
rozwoju zawodowego i kariery pracowników 
cywilnych KAS.

| 28.05.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespo-

łu Branżowego ds. branży energetycznej, pod-
czas którego omówiono m.in. bieżące działa-
nia dotyczące projektu „Transformacji Polskiej 
Energetyki” (konsultacje społeczne, działania 
w grupach energetycznych).

| 31.05.2021 - w formie hybrydowej odby-
ło się posiedzenie Zespołu problemowego  
ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialo-
gu Społecznego. Poruszono m.in. temat sporu 
wokół kopalni Turów oraz bieżącą działalność 
i problemy Wojewódzkich Rad Dialogu Spo-
łecznego województw: zachodnio-pomor-
skiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskie-
go oraz kujawsko-pomorskiego. 


