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| 04.10.2021 - w siedzibie Ministerstwa  
Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się uro-
czystość z okazji 70-lecia Centralnego Insty-
tutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytu-
tu Badawczego. Wiceminister Barbara Socha 
wręczyła pracownikom CIOP okolicznościowe 
medale.

| 05-06.10.2021 – w Warszawie odbyła się  
6. edycja Kongresu 590. Tegoroczna edycja 
pod hasłem „Nowe możliwości” skupiła się 
wokół takich wyzwań jak: nowe państwo, 
nowe sektory, demografia, zdrowie, nauka 
wraz z sektorem badań i rozwoju oraz nowy 
obraz Polski. O przemianach społecznych 
związanych z pandemią oraz o tym, jak powin-
na zmienić się polityka gospodarcza, dyskuto-
wał w jednym z paneli wiceminister rodziny  
i polityki społecznej Stanisław Szwed.

| 08.10.2021 - Minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej Marlena Maląg wraz z Pawłem Wdó-
wikiem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych podczas inauguracyjne-

go spotkania Polskiej Rady Języka Migowego 
wręczyli powołania jej członkom.

| 12.10.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Podzespołu proble-
mowego Rady Dialogu Społecznego ds. Kra-
jowej Administracji Skarbowej. Harmonogram 
obrad zawierał m.in. punkty dot. ograniczenie 
prawa do korekty deklaracji na gruncie pro-
jektu tzw. Polskiego Ładu - ryzyka dla podat-
ników oraz wyniki prac zespołu badającego 
obciążenie pracą w KAS.

| 12.10.2021 – w Warszawie odbyło się po-
siedzenie Rady Rynku Pracy z udziałem Mini-
ster Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Ma-
ląg. Było pierwszym po przeniesieniu działu 
„Praca” do Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. Unowocześnienie Publicznych Służb 
Zatrudnienia, większa koncentracja na aktywi-
zacji zawodowej osób bezrobotnych i poszu-
kujących pracy oraz wsparciu pracodawców 
– to jedne z tematów podjętych podczas spo-
tkania. 
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| 14.10.2021 - w formie hybrydowej odbyło 
się posiedzenie Zespołu problemowego ds. 
rozwoju dialogu społecznego RDS. Podczas 
spotkania m.in. omówiono bieżące działal-
ności i problemy Wojewódzkich Rad Dialogu 
Społecznego województw: lubuskiego, wiel-
kopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego 
oraz dyskutowano na temat konieczności 
przyspieszenia prac nad nowelizacją Ustawy  
o sporach zbiorowych.

| 15.10.2021 - w siedzibie Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej odbyło się ostatnie 
posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej II kadencji. Minister Mar-
lena Maląg i wiceminister Stanisław Szwed 
wręczyli podziękowania członkom Komitetu 
II kadencji. 

| 15.10.2021 - w formie hybrydowej odby-
ło się posiedzenie Zespołu problemowego 
Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy eu-
ropejskich, w trakcie którego m.in. konsulto-
wano projekt ustawy o zasadach realizacji za-
dań finansowanych ze środków europejskich  
w perspektywie finansowej 2021-2027  
(tzw. ustawa wdrożeniowa).

| 15.10.2021 - w formie hybrydowej odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubez- 
pieczeń społecznych RDS. Kontynuowano dys-
kusje na temat projektu ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach pomostowych oraz niektórych  
innych ustaw oraz na temat opracowania De-
partamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych 
ZUS pt. Emerytury nowosystemowe wypłacone  
w grudniu 2020 r. w wysokości niższej niż wysoko 
ść najniższej emerytury (tj. niższej niż 1 200,00 zł). 

| 15.10.2021 - w formie hybrydowej odby-
ło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego 
ds. ochrony zdrowia, w trakcie którego m.in. 
przekazano informację Ministerstwa Zdrowia  
o przebiegu rozmów z Ogólnopolskim Komi-
tetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia.

| 19.10.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowe-
go ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. 
Harmonogram obrad zawierał m.in. omówie-
nie projektu stanowiska strony pracowników i 
strony pracodawców Zespołu ds. polityki go-
spodarczej i rynku pracy RDS w sprawie uru-
chomienia przez Rząd RP Programu pomocy i 
ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przed-
siębiorców i pracowników przemysłu moto-
ryzacyjnego w Polsce oraz dyskusję i przyjęcie 
stanowiska strony pracowników i strony pra-
codawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i 
rynku pracy RDS w sprawie wniosku o zmianę 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

| 20.10.2021 - w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu 
Społecznego, podczas którego zatwierdzo-
no porządek posiedzenia plenarnego Rady  
w dniu 20 października 2021 r. oraz omówio-
no sprawy bieżące.

| 20.10.2021 - z okazji Dnia Praw Rodziny od-
była się debata z udziałem Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Ministra 
Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Rzecz-
nika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka i prze-
wodniczącej Rady Rodziny Doroty Bojemskiej.
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| 20.10.2021 - w formie wideokonferencji od-
było się posiedzenie plenarne Rady Dialogu 
Społecznego, podczas którego rozmawiano  
o informacji Ministerstwa Finansów o projek-
towanych zmianach w ustawach podatko-
wych w ramach Polskiego Ładu.

| 20-21.10.2021 - w Sopocie odbyło się  
10. Europejskie Forum Nowych Idei, którego 
głównymi tematami były odbudowa gospo-
darki europejskiej po pandemii COVID-19, 
Europejski Zielony Ład, międzynarodowa 
współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego 
i rozwój cyfryzacji. Organizatorem jubileuszo-
wej edycji EFNI była Konfederacja Lewiatan 
przy współpracy z BusinessEurope i miastem 
Sopot. 

| 22.10.2021 - Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał nowelizację ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci. Od 2022 roku obsłu-
gą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, rodzice będą składać wnioski 
wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata 
świadczenia wychowawczego odbywać się 
będzie bezgotówkowo, na wskazany przez 
rodziców numer rachunku bankowego.

| 25.10.2021 - w formie hybrydowej odbyło 
się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran-
żowego ds. ochrony zdrowia, podczas które-
go m.in. podsumowano propozycje zmian 
w ustawie o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych zgłoszonych przez partnerów 
społecznych w ramach prac Trójstronnego 
Zespołu.

| 25.10.2021 - w formie wideokonferencji 
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespo-
łu Branżowego ds. budownictwa i gospodarki 
komunalnej, podczas której m.in. zaprezento-
wano wyniki I Branżowego Badania Kapitału 
Ludzkiego w sektorze budowlanym.


