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| 01.09.2021 - w formie hybrydowej odbyło 
się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran-
żowego ds. ochrony zdrowia. Podczas spo-
tkania zaplanowano zapoznanie z informacją 
Narodowego Funduszu Zdrowia na temat 
przebiegu wdrażania przepisów znowelizo-
wanej ustawy o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz zakres przedmiotowy bada-
nia ankietowego na temat średnich pozio-
mów wynagrodzeń w podmiotach leczni-
czych.

| 02.09.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu 
problemowego Rady Dialogu Społecznego 
ds. ochrony zdrowia. Porządek obrad zawierał 
m.in. punkty dot. przygotowanie państwa do 
czwartej fali pandemii Covid-19, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy pracowników ochrony 
zdrowia w czasie pandemii, a także zakresu 
funkcjonowania telemedycyny w trakcie pan-
demii.

| 02.09.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowe-
go ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń so-
cjalnych Rady Dialogu Społecznego, w trakcie 
którego m.in. dyskutowano o projekcie ustawy 
budżetowej na 2022 rok oraz projekcie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących reali-
zacji ustawy budżetowej na rok 2022.

| 07-09.09.2021 – odbyło się XXX Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu pod hasłem 
„Europa w poszukiwaniu przywództwa”.  
Drugiego dnia Forum, Minister Rodziny i Po-
lityki Społecznej Marlena Maląg wzięła udział  
w panelu „Polityka rodzinna wobec współcze-
snych przemian”. W panelach poświęconych 
polityce senioralnej wzięli także udział wice-
ministrowie Stanisław Szwed i Paweł Wdówik.

| 08.09.2021- w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie Zespołu problemowego 
ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń so-
cjalnych Rady Dialogu Społecznego, podczas 
którego kontynuowano dyskusję na temat 
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projektu ustawy budżetowej na 2022 r. oraz 
projektu ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2022.

| 10.09.2021 - w ogrodach Pałacu Prezy-
denckiego odbyła się gala XIII edycji konkur-
su „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył statuetki 
20 laureatom. Organizatorem konkursu jest 
NSZZ „Solidarność”.

| 14.09.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu problemo-
wego ds. polityki gospodarczej i rynku pra-
cy Rady Dialogu Społecznego, podczas któ-
rego kontynuowano posiedzenie Zespołu  
w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy  
o gospodarce opakowaniami i odpadami opa-
kowaniowymi oraz niektórych innych ustaw  
i stanowiska strony pracowników i strony pra-
codawców Zespołu problemowego ds. poli-
tyki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu 
Społecznego z dnia 31 sierpnia 2021 roku  
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy  
o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz niektórych innych 
ustaw. 

| 16.09.2021 - w formie hybrydowej odbyło 
się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran-
żowego ds. ochrony zdrowia. Podczas spotka-
nia zaplanowano m.in. omówienie informacji 
Narodowego Funduszu Zdrowia na temat re-
alizacji Polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa 
NFZ w zakresie jednorazowego świadczenia 
dodatkowego w wysokości 5000 zł dla pra-
cowników niemedycznych za pracę w warun-
kach bezpośredniego kontaktu z pacjentami 

z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SAR-
SCoV-2 oraz ścieżkę wzrostu wynagrodzeń 
pracowników podmiotów leczniczych w kon-
tekście nakładów na zdrowie przewidzianych 
w „ustawie 7% PKB”.

| 17.09.2021 – Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej Marlena Maląg spotkała się z Mo-
niką Navickienė – Minister Zabezpieczenia 
Społecznego i Pracy Republiki Litewskiej. Spo-
tkanie odbyło się w Warszawie ramach II Pol-
sko-Litewskich Konsultacji Międzyrządowych, 
pod przewodnictwem premierów Polski  
i Litwy. Poświęcone były m.in. kwestiom euro-
pejskim i bezpieczeństwu w regionie w kon-
tekście wschodniego sąsiedztwa.

| 18.09.2021 – w Warszawie odbyła się de-
bata pt. „Rodzina, demografia, państwo”, która 
toczyła się na kongresie „Polska Wielki Projekt”. 
Obywający się już po raz 11. Kongres służy de-
bacie nad strategicznymi wyzwaniami rozwo-
jowymi stojącymi przed Polską w najbliższych 
dekadach.

| 20-22.09.2021 – w Katowicach odbył się 
XIII Europejski Kongres Gospodarczy. Wśród 
wiodących tematów tegorocznego kongre-
su były m.in. odbudowa gospodarki po pan-
demii czy zielona transformacja, stawiająca 
przed firmami nowe wyzwania, modyfikując 
strategie i przesuwając biznesowe priorytety.

| 21.09.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dia-
logu Społecznego. W porządku obrad zapla-
nowano m.in. informację Przewodniczącego 
Zespołu problemowego ds. budżetu, wyna-
grodzeń i świadczeń socjalnych dotycząca: 
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projektu ustawy budżetowej na rok 2022 oraz 
projektu ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2022.

| 21.09.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialo-
gu Społecznego, podczas którego rozmawia-
no m.in. o projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

| 23.09.2021 - w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie Zespołu problemowego 
ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu 
Społecznego. Jednym z zaplanowanych punk-
tów było wypracowanie stanowiska strony 
pracowników i strony pracodawców Zespołu 
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach pomostowych oraz niektórych 
innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

| 29.09.2021 - w Tomaszowie Mazowieckim 
odbyły się Ogólnopolskie Senioralia 2021, któ-
re były prawdziwym świętem osób starszych, 
a także okazją do spotkań i zaprezentowania 
talentów zdolnych seniorów. W wydarzeniu 
uczestniczyli Premier RP Mateusz Morawiec-
ki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Marlena Maląg.

| 30.09.2021 - Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych zorganizował debatę online „Wyzwania 
polityki społecznej wobec osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin”. Pełnomocnik Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik 
zwrócił uwagę, że problem osoby z niepeł-
nosprawnością często dotyczy całej jej rodzi-
ny, dlatego tam też powinno być kierowane 
wsparcie.


