COVID 19 – zestawienie bibliograficzne

Zarządzanie i organizacja pracy.
BIBLIOTEKA szkolna w sieci w czasie pandemii : z doświadczeń bibliotekarki / Agnieszka
Marchlewska // Nowoczesna Biblioteka 3.0. - 2020, nr 31, s. 8-10.
BIBLIOTEKI szkolne w dobie pandemii / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr
4/6, s. 12-16.
Zarządzanie w dobie pandemii.

CO w firmie piszczy : czy w czasie kryzysu warto przeprowadzać badanie opinii
pracowników? / Halina Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, s. 86-91.
CZY epidemia wpłynie na styl zarządzania? / Anna Ławniczek-Wałczyk // Bezpieczeństwo
Pracy. - 2020, nr 7, s. 8-9.
Omów. pracy w systemie zdalnym oraz stylu zarządzania na odległość.

DLACZEGO nawet w czasie pandemii warto inwestować w szkolenia pracowników? /
Dorota Kobierska // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, s. 118-122.
Dlaczego pandemia ominęła Aliplast / Jacek Brzuszkiewicz // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr
229 : 30.09, Kierunek Lubelskie, s. 2.
JAK przeprowadzić reset organizacji po Covid-19, aby odbudować zaangażowanie
pracowników / Karolina Karwowska // Nowoczesna Biblioteka 3.0. - 2020, spec. nr 7, s. 1011.
JAKIE rozwiązania cyfrowe można wykorzystywać w kontakcie z urzędami i firmami? /
Marcin Wnukowski, Karolina Łasowska // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, s. 114-117.
NOWOCZESNA księgowość - stacjonarnie czy online // Poradnik Gazety Prawnej. - 2020,
nr 7, s. 3-97, tab.
Jak budować poprawne relacje z klientem; na co zwracać uwagę przy zatrudnianiu pracowników; jaka jest rola
prawników w działalności prawnej biur rachunkowych; czym się kierować przy wyborze narzędzi do pracy
zdalnej.

NOWOCZESNE technologie orężem pracodawców w walce z pandemią / Paweł Sych //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 202 : 15.10, s. C1.
ODPOWIEDZIALNY pracodawca : co to znaczy w dobie pandemii? // Papierniczy Świat :
czasopismo branży materiałów biurowych i szkolnych. - 2020, nr 4, s. 18.
PRZECIWDZIAŁANIE epidemii COVID-19 a ochrona danych osobowych / Jadwiga
Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, R. 25, nr 9, s. 12-15.
W CZASIE pandemii pracownicy rzadziej skarżą się na pracodawców / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 162 : 13.07, s. A19.

Z TERAŹNIEJSZOŚCI w przyszłość : czy polscy menadżerowie zdali test z zarządzania w
czasie pandemii? // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, s. 21-27.
Art. opracowano na podstawie wyników badania "Przywództwo i komunikacja w firmach w czasie pandemii",
przygotowanego przez firmę HRK.

ZARZĄDZANIE personelem w czasie pandemii. Kiedy i jak można przesunąć pracownika
samorządowego na inne stanowisko i do innych zadań / Leszek Jaworski // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2020, nr 216 : 04.11, s. C4-C5.
ZDALNY lider : Czym charakteryzuje się przywództwo na odległość i czy różni się od
"stacjonarnego" ? / Małgorzata Bieniaszewska // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 10, s. 4852.

Rynek pracy.
BIZNES zainfekowany / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 4, s. 29.
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród firm będących członkami organizacji Pracodawcy RP na temat wpływu
pandemii na biznes i zatrudnienie.

BRAK strony pracowniczej blokuje rozwiązania antykryzysowe / Ewelina KozłowskaKowalczuk // Rzeczpospolita. - 2020, nr 141 : 18.06, s. D4.
COVID zmienił rynek pracy / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2020, nr 265 : 12.11, s.
A17.
CZARNY łabędź wylądował, czyli ocena stanu gospodarki czasów pandemii / (ag) // Dialog
w Centrum i Regionach. - 2020, nr 4, s. 17-19.
M.in.: negatywny wpływ epidemii na podaż pracy w Polsce.

EPIDEMIA nie zatrzymała Erasmusa / Paweł Poszytek ; rozm. Piotr Kieraciński // Forum
Akademickie. - 2020, nr 5, s. 34-35.
Szkolnictwo wyższe a epidemia.

FEDRUNEK z wirusem / (id) // Dialog w Centrum i Regionach - 2020, nr 6, s. 27-29.
Czasowe wstrzymanie pracy w kopalniach gdzie zanotowano zarażenie koronawirusem.

FIRMY i pracownicy oswajają się z pandemią / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. 2020, nr 7, s. 3-4.
Poprawa koniunktury w firmach wg badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju.

FIRMY mają problem ze ściągnięciem pracowników do biur / Maria Piątkowska // Gazeta
Wyborcza. - 2020, nr 227 : 28.09, dodatek: Ekonomia+, s. III.
HOTELE tracą płynność i redukują zatrudnienie / Adam Woźniak // Rzeczpospolita. - 2020,
nr 263 : 09.11, s. A16.
INTEGRACJA, pandemia i prawo : w celu ochrony własnych rynków pracy przed skutkami
COVID-19 rządy w Europie Zachodniej chętnie sięgną po pojęcie dumpingu socjalnego /
Piotr Andrzej Zając // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 150 : 04.08, s. D2.

Pojęcie dumpingu socjalnego obrazuje sedno problemu związanego z integracją europejską, jakim jest balans
między polityką państw członkowskich zakładającą swobodny przepływ usług, a reprezentowaniem interesów
wewnętrznych, skoncentrowanych na ochronie lokalnych rynków pracy

INSTYTUCJE badawcze analizują rynek pracy / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. 2020, nr 6, s. 4-9.
Bieżąca ocena rynku pracy w czasie pandemii.

JAK można zabezpieczyć przyszłość firmy? // Poligrafika. - 2020, [R.] 72, nr 7, s. 16-17.
JAK zmienił się rynek pracy i role menedżerów w czasie pandemii? / Agnieszka Jagiełka //
Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, s. 60-65.
KILKA uwag na temat zatrudnienia w dobie pandemii i po jej zakończeniu / Krzysztof
Walczak // Monitor Prawa Pracy. - 2020, nr 6, s. 9-13.
KOMPETENCJE 4.0 / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 1, s. 15-17, fot.
Omów. konf. "Praca 4.0 - rynek pracy w procesie zmiany", 21-22 stycznia 2020 r.

KONWERGENCJA oczekiwań interesariuszy edukacji prawniczej : realność czy utopia? =
Convergence of expectations of the stakeholders of education in law : a reality or a utopia? /
Ewa M. Kwiatkowska, Arkadiusz Trela // Krytyka Prawa. - 2020, T. 12, nr 2, s. 105-117
summ.
KORONAWIRUS a polska poligrafia... : paradoksalnie pandemia może być szansą na zmianę
reguł gry w branży wydawniczo-księgarskiej / Andrzej Janicki ; rozm. Andrzej Palacz //
Wydawca. - 2020, nr 3/7, s. 26-27.
KORONAKRYZYS w 5 fazach : zobacz, co czeka twoją firmę // Papierniczy Świat :
czasopismo branży materiałów biurowych i szkolnych. - 2020, nr 3, s. 46-47.
KORONAWIRUS zmienia polskie biura / Jacek Kulesza // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 139 :
16.06, s. 2.
KRYZYS w gastronomii wciąż się pogłębia / Patrycja Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 200 : 13.10, s. A7.
LOTNISKOM grozi katastrofa. Finansowa / Krzysztof Śmietana // Dziennik. Gazeta Prawna.
- 2020, nr 187 : 24.09, s. A13.
MILIONY pracowników za tarczą finansową / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2020, nr
164 : 15.07, s. A16-A17.
MOP szacuje skutki koronakryzysu / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 4,
s. 15-16.
Prognozy dla globalnego rynku pracy w obliczu pandemii.

NIE tak szybko z tym postępem po pandemii / Marcell Sommer // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 211 : 28.10, s. A14.
NIE każdy lekarz zwolni z noszenia maseczki w zakładzie pracy / Dominika Szachniewicz,
Aleksandra Baranowska-Górecka // Rzeczpospolita. - 2020, nr 265 : s. 12.

NIEWESOŁY dwumiesięczny bilans koronakryzysu / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach.
- 2020, nr 5, s. 13-16, wykr.
NOWA "tarcza antykryzysowa"/ Dominika Maciejasz // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 253 :
28.10, s.12.
O POMOCY przedsiębiorcom i wołaniu o dialog / (id) // Dialog w Centrum i Regionach. 2020, nr 8, s. 29-30.
OCHRONA miejsc pracy w tarczy antykryzysowej - uwaga na różnice w procedurze
uzyskiwania świadczeń / Paweł Sych, Patryk Kozieł // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr
137 : 16.07, s. C2-C3.
PANDEMIA Covid-19 przyspieszy nadejście rynku pracy 4.0 / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 209 : 07.09, s. A20
PANDEMIA dopadnie fitness i rozrywkę / Marek Chądzyński // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 204 : 20.10, s. A8.
PANDEMIA zatrzyma taśmę produkcyjną / Barbara Klimczak, Michał Zabost //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 265 : 12.11, s. D6.
POLIGRAFIA w stanie pandemii // Poligrafika : czasopismo poświęcone zagadnieniom
przemysłu poligraficznego. - 2020, [R.] 72, nr 6, s. 10-14.
POWRÓT do biura ? Nie wszyscy chętni / (id) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 8,
s. 11.
PRACA kobiet wobec kryzysu w gospodarce / (id) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020,
nr 8, s. 13-14.
PRACODAWCY chcą powrotu do handlu w niedziele / (id) // Dialog w Centrum
i Regionach. - 2020, nr 8, s. 23.
PRACODAWCY przestrzegają przed pandemią obaw konsumenckich / (ab) // Dialog
w Centrum i Regionach. - 2020, nr 5, s. 23-24, wykr.
Omów. badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH i Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

RESORT kultury podsumowuje wsparcie finansowe w tym sektorze // Nowoczesna Biblioteka
3.0. - 2020, spec. nr 7, s. 3-4.
RESORT pracy : dotacja do pensji z tarczy 4.0 dopełni poprzednią / Patrycja Otto // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 137 : 16.07, s. C1.
RUSZAJĄ zwolnienia urzędników / Leszek Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 253 :
28.10, s.13.
RUSZAJĄ zwolnienia w administracji : Pracę straci nawet co piąty urzędnik / Artur Radwan
// Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 167 : 27.08, s. B1.
RYNEK pracy na zakręcie / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 3, s. 23.
RZĄD radzi sobie dobrze / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 6, s. 10-13,
wykr.

Badania CBOS m.in nt.: Jak koronawirus zmienił sytuację zawodową Polaków? Jak oceniamy postępowanie
rządu w czasie epidemii? Co warunkuje nasze oceny?

RZĄD szykuje zwolnienia / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2020, nr 200 : 27.08, s.
A12.
Redukcja etatów w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, ZUS, KRUS i NFZ

SEKTOR MŚP potrzebuje rok na rekonwalescencję po koronawirusie // Poligrafika :
czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu poligraficznego. - 2020, [R.] 72, nr 7, s. 1214.
7 [SIEDEM] kluczowych działań, które mogą podjąć firmy, by zminimalizować skutki
koronawirus Covid-19 // Papierniczy Świat : czasopismo branży materiałów biurowych i
szkolnych. - 2020, nr 3, s. 38-39.
SPECJALNE rozwiązania dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem : BGK
zapowiada wsparcie // Papierniczy Świat : czasopismo branży materiałów biurowych i
szkolnych. - 2020, nr 3, s. 41.
ŚWIAT pracy na bezdrożach. Refleksje wokół możliwych skutków pandemii COVID-19 /
Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2020, nr
4, s. 3-10, summ. bibliogr.
TAKSÓWKARZE przegrywają z wirusem / Patrycja Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 192 : 01.10, s. A7.
TARCZA 4.0 dla instytucji kultury : sprawdź dofinansowania do wynagrodzeń / Michał
Culepa // Nowoczesna Biblioteka 3.0. - 2020, spec. nr 7, s. 5-8.
TARCZA antykryzysowa dla pracowników samorządowych / Jakub Szmit // Tygodnik
Solidarność. - 2020, nr 31, s. 65.
TARCZA antykryzysowa - wsparcie dla firm i pracowników / (ag) // Dialog w Centrum
i Regionach. - 2020, nr 3, s. 3-5, fot.
TARCZA finansowa PFR pomogła ponad 345 tys. firm / Piotr Skwirowski // Rzeczpospolita.
- 2020, nr 181 : 04.08, A17, rys.
"TARCZA 5.0" dla biznesów w czerwonej strefie / Dominika Maciejasz // Gazeta Wyborcza.
- 2020, nr 244 : 17-18.10, s. 10.
W PFR czarna lista firm. Cierpią i uczciwe / Piotr Skwirowski // Rzeczpospolita. - 2020, nr
178 : 31.07, s. A17.
W USŁUGACH i handlu mniej klientów, większe długi / Adam Wożniak // Rzeczpospolita. 2020, nr 224 : 24.09, s. A1.
WIRUS zakaża MŚP obawami / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 5, s. 1920.
Omówienie wyników I edycji badania KoronaBilans MŚP.

WPŁYW epidemii SARS-CoV-2 na bezrobocie w USA / (oprac. DAE MRPiPS) // Dialog
w Centrum i Regionach. - 2020, nr 6, s. 2-3, wykr.

WPŁYW pandemii SARS-CoV-2 na rynek pracy w Polsce / Mateusz Żydek // Rynek Pracy /
IPISS - 2020, nr 2, s. 45-51, wykr. summ.
ZAPIS z "tarczy 4.0" godzi w pracowników / Małgorzata Kolińska-Dąbrowska // Gazeta
Wyborcza. - 2020, nr 229 : 30.09, s. 12.
ZDOLNI do zdalnej? / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 4, s. 20-22.
Wpływ home office na rynek pracy.

ZMIANY na rynku pracy wymuszone przez pandemię / (id) // Dialog w Centrum
i Regionach. - 2020, nr 8, s. 7-9.

Socjologia/psychologia/pedagogika pracy
EPIDEMIA z perspektywy pracownika: wybrane problemy psychologiczne i sposoby
radzenia sobie z nimi / Dorota Żołnierczyk-Zreda // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 6, s. 47.
JAK rozpoznawać problemy z psychiką pracowników w czasie pandemii? / Dorota Wysocka
// Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020,
nr 9, s. 39-41.
MAŁA rzecz, która robi wielką różnicę : czyli o roli nastawienia pracowników w kryzysie /
Paweł Jurek, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke, Michał Olech // Personel
i Zarządzanie. - 2020, nr 11, s. 56-61, rys.
PANDEMICZNA trauma / Jillian Mock // Świat Nauki. - 2020, nr 6, s. 26-27.
Problem stresu u pracowników służby zdrowia w dobie epidemii koronawirusa.

PSYCHIATRA w COVID-19. Co dalej z pilotażem ? / Paulina Nowosielska // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 204 : 19.10, s. A4.
STRES pracowników cały czas narasta / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 5,
s. 21-22.
ZARZĄDZANIE energią pracowników : czyli wellbeing w czasie COVID-19 / Nikolay
Kirov, Nadia Kirova, Iwona Bobrowska-Budny, Kaja Prystupa-Rządca // Personel
i Zarządzanie. - 2020, nr specj., s. 12-18.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w czasie pandemii koronawirusa, czyli jakie obowiązki mają teraz pracodawcy / Maciej
Ambroziewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 216 : 04.11, s. C2-C3.
COVID-19 : koniec pracy zdalnej, ponowna praca w zakładzie pracy : przystosowanie
miejsca pracy i ochrona pracowników. Agata Stobnicka-Kupiec // Bezpieczeństwo Pracy. 2020, nr 5, s. 4-7.
CYBERTECHNOLOGIA w pracy. Ryzyko i zabezpieczenia / Andrzej Kozłowski //
Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 2, s. 8-9, rys.

Omów. ryzyka związanego z stosowaniem nowych technologii dla bezpieczeństwa pracy

CZY szkolenia okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami są zawieszone w czasie
epidemii koronawirusa / Maciej Ambroziewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, nr 19,
s. 43.
DOBÓR sprzętu filtrującego do ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami - w tym
wirusami / Krzysztof Makowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 4, s. 14-19, il. tab.
bibliogr. summ.
PRACODAWCY w pułapce zabezpieczeń / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020,
nr 167 : 27.08, s. B1.
Stosowanie, przez pracodawcę, środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscu pracy
oraz ocena ryzyka zawodowego.

PRACOWNICY produkcji wracają do pracy w zakładzie pracy w czasie epidemii / (kj) //
Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 5, s. 3.
PRACOWNICY wymagają szczególnej ochrony przed czynnikami biologicznymi w czasie
epidemii - ostrzega EU - OSHA / (kj) // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 8, s. 3.
Omów. wyników projektu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dot. ekspozycji na czynniki
biologiczne w pracy oraz związane z tym skutki zdrowotne.

PRZYSTOSOWANIE stanowiska pracy i ochrona zdrowia pracowników w czasie epidemii /
Anna Ławniczek-Wałczyk // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 7, s. 4-7, rys. tab.
Omów. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy tak aby zapewnić ciągłość pracy i ochronę zdrowia
pracowników.

ŚWIAT pracy w czasach pandemii / Dorota Pięta // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 4, s. 2526.
Omów. sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w pandemii w związku z obchodami Światowego
dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

TECHNICZNE sposoby ochrony miejsca pracy przed koronawirusem. // Bezpieczeństwo
Pracy. - 2020, nr 4, s. 22, rys.
Omów. technicznych sposobów eliminacji wirusa z miejsc pracy takie jak dezynfekcja klimatyzacji i
naświetlanie pomieszczeń lampami.

WELLBEING w czasie pandemii / (pk) // Atest. - 2020, nr 7-8, s. 18-20, tab.
WSPOMAGANIE dietą układu odpornościowego w walce z infekcją / Anna ŁawniczekWałczyk, Joanna Orysiak, Agata Stobnicka-Kupiec // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 6,
s. 12-16, rys. tab. bibliogr. summ.
WYMAGANIA, dobór i użytkowanie kombinezonów ochronnych w okresie pandemii / Anna
Dąbrowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 4, s. 20-21.
WYPADEK przy pracy zdalnej / Piotr Wąż // Atest. - 2020, nr 7-8, s. 11-16.
WYŻSZY zasiłek nie tylko dla medyków / Paulina Szewioła // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 199 : 12.10, s. B10.

Zakażenie COVID-19, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, jako choroba zawodowa.

ZAMIESZANIE ze szkoleniami bhp w czasie pandemii // Atest. - 2020, nr 5, s. 39-41.

Prawo pracy.
AWANS zawodowy nauczyciela a koronawirus : stanowisko MEN / Anna Trochimiuk //
Nowoczesna Biblioteka 3.0. - 2020, nr 29, s. 10.
CO nowego w przepisach do walki z epidemią : ustawa o dobrym samarytaninie - zmiany nie
tylko dla placówek medycznych / Karolina Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr
218 : 06-08.11, s. C1-C2.
CO powinno się znaleźć w procedurze organizacji pracy biura w dobie koronawirusa / Robert
Stępień, Michał Bodziony // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 152: 06.08, s. C2.
COVID-19 uzasadnia zmiany w służbie cywilnej / Artur Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna.
- 2020, nr 228 : 23.11, s. B8.
CZAS pracy w praktyce : rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19 / Iwona
Jaroszewska-Ignatowska. - Stan prawny na 1 maja 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer,
2020. - 263 s. - (Poradniki Kadrowe).
CZAS pracy w sektorach krytycznych w dobie COVID-19 / Krzysztof Stefański // Monitor
Prawa Pracy. - 2020, nr 5, s. 19-23, summ.
Unormowania odnoszące się do czasu pracy w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.

DZIESIĄTKĄ Niedzielskiego w koronawirusa / Klara Klinger // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 204 : 19.10, s. A2.
Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy u pracodawców dotkniętych skutkami
COVID-19 - warunki wprowadzenia i stosowania / Ewa Łukasik // Serwis PrawnoPracowniczy. - 2020, nr 11 , s. 16-19.
EPIDEMIA nie zatrzymała delegowania pracowników / Paulina Szewioła // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2020, nr 197 : 8.10, s. B1.
ISTOTNE ryzyka prawne dla firm w świetle regulacji związanych z pandemią COVID-19 //
Papierniczy Świat : czasopismo branży materiałów biurowych i szkolnych. - 2020, nr 4, s. 47.
JAKIE zmiany w prawie pracy przewiduje tarcza 4.0? / Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz //
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2020, nr 7, s. 48-49 bibliogr. summ.
KODEKS pracy : komentarz / redaktor: Arkadiusz Sobczyk ; autorzy: Dominika DörreKolasa, Monika Gładoch, Joanna Jarguz, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Arkadiusz Sobczyk,
Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki. - 5. wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,
2020. - XXVII, [1], 1052 s. - ZAWIERA dodatek pt.: Regulacje Covid-19 w prawie pracy /
Wojciech K. Brzostowski, Alina Giżejowska, Monika Gładoch, Kamila Kopeć, Paweł Korus,
Arkadiusz Sobczyk, Gabriela Sykała, Janusz Zagrobelny. Warszawa, 2020. - ISBN 978-838198-747-9. - Bibliografia przy rozdziałach. Indeks. - (Komentarze Kompaktowe).

KONTROLA zarządcza w obszarze zamówień publicznych / Mariusz Wolski. - Stan prawny
na 1 maja 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 176 s. - Na okładce: Uwzględnia
regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19. - Bibliografia, orzecznictwo na
stronach 173-176.
KONTROLE PIP i ZUS w dobie koronawirusa / Małgorzata Kozłowska, Sebastian Kryczka //
Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, nr 19, s. 12-16.
KWARANTANNA - kwestia niedoregulowana / Kornel Kowalski // Rzeczpospolita. - 2020,
nr 206: 03.09, s. D2.
Nieobecność pracownika z powodu kwarantanny.

METODYKA postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji
COVID-19 / Kinga Piwowarska, Tomasz Piwowarski. - Stan prawny na dzień: 18.5.2020 r. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - XXVIII, 530 s. - Oznaczenie stanu prawnego
w przedmowie. - Bibliografia na stronach XXIII-XXVIII. Indeks. - (Metodyki Becka).
NADGODZINY przy pracy zdalnej? Rozwiązaniem może być ... ryczałt / Paulina
Topolewska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 192 : 01.10, dodatek: Kadry i płace,
s. C1.
NIEWŁAŚCIWY wybór reprezentacji załogi może oznaczać kłopoty finansowe dla
pracodawcy / Łukasz Kuczkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 117 : 18.06, s. C2.
Specustawa o COVID-19.

ORGANIZACJA czasu pracy w jednostkach budżetowych podczas epidemii koronawirusa /
Marek Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, nr 15, Prawo w jednostkach
budżetowych, s. 50-57.
OBNIŻENIE wymiaru czasu pracy / Jakub Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2020, nr 22,
s. 59.
Ustawa antykryzysowa

OBNIŻENIE wymiaru etatu w bibliotece oraz wprowadzenie systemu pracy rotacyjnej ze
względu na epidemię / Monika Frączek // Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse,
podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr 7, s. 54-56.
OGRANICZENIA praw zatrudnionych w tarczy 4.0 - niektóre refleksje w kontekście zasad
konstytucyjnych / Małgorzata Mędrala // Monitor Prawa Pracy. - 2020, nr 9, s. 7-12, summ.
OSOBOM, którym obniżono wymiar czasu pracy w okresie pandemii COVID-19,
przysługuje wyrównanie zasiłków / Agata Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, nr
21, s. 33-35.
PODSTAWY prawne kontrolowania pracowników świadczących pracę zdalnie / Kamila
Naumowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2020, nr 5, s. 28-35 bibliogr. summ.
PORADNIK dla pracodawcy na czas pandemii / Monika Frączek, Monika Cieślak. - Stan
prawny na dzień 3 maja 2020 r. - Warszawa : HR Services Monika Cieślak, 2020. - 384 s. (Od A do Z).

PRACA zdalna z kraju trzeciego może oznaczać podwójne oskładkowanie / Adam Alkadi //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 192 : 01.10, dodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia,
s. D1.
PRAWO pracodawcy do kontroli pracowników w związku z zagrożeniem COVID-19 /
Monika Gładoch // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2020, nr 7, s. 3-9 bibliogr. summ.
PRAWO pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej / [Michalina Topolewska i in.] //
Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, dod. spec., 31 s., rys. tab.
Dot. Tarczy antykryzysowej, urlopów w czasie pandemii, RODO, wynagrodzenia za pracę.

PRZESŁANKI odmowy podjęcia pracy przez osobę skierowaną do zwalczania COVID-19 /
Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Bohdan Bieniek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2020, nr
5, s. 36-44 bibliogr. summ.
PRZESTÓJ a wynagrodzenie urlopowe / Katarzyna Garncarska // Poradnik Instytucji Kultury
: nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr 7, s. 56-58.
PRZEZ COVID więcej ojców na tacierzyńskim / Inga Stawicka // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 151: 05.08, s. A7.
REAKCJA ustawodawcy na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2: analiza ustawy z dnia 2
marca 2020 r. / Damian Kaczan // Przegląd Prawa Medycznego. - 2020, nr 1, s. 5-47 summ.
REGULACJE Covid-19 w prawie pracy / Wojciech K. Brzostowski, Alina Giżejowska,
Monika Gładoch, Kamila Kopeć, Paweł Korus, Arkadiusz Sobczyk, Gabriela Sykała, Janusz
Zagrobelny. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - X, 103 s. - Stanowi dodatek do:
Kodeks pracy / redaktor: Arkadiusz Sobczyk. 5. wydanie. Warszawa, 2020. - (Komentarze
Kompaktowe).
ROZWIĄZANIA kryzysowe dotyczące czasu pracy w ustawodawstwie pandemicznym /
Krzysztof Stefański // Monitor Prawa Pracy. - 2020, nr 6, s. 14-18, summ.
ROZWIĄZANIA antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej / Piotr Piskozub. Stan prawny: maj 2020. - Warszawa : C. H. Beck, 2020. - XVIII, 114 s. - Wykaz aktów
prawnych przy rozdziałach. - Bibliografia na stronie XV. - (Sektor Publiczny w Praktyce :
pomoc społeczna)
Szczegółowe opracowanie przepisów wynikających z regulacji COVID-19 w praktyce ośrodków pomocy
społecznej.

RUSZA dodatkowa tarcza dla turystyki / Dawid Suszyński // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 190 : 29.09, dodatek: Firma i Prawo, s. C1-C2.
SANEPID nakazuje odosobnienie, ale nie wydaje decyzji. To kłopot dla obu stron stosunku
pracy / Wiktoria Cieślikowska, Agata Kałwińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 182 :
17.09, s. C3.
Nieobecność pracownika w pracy z powodu kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

SENAT nie chce dzielenia medyków / Agata, Szczepańska // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 211 : 28.10, s. B11

SZCZEGÓLNE rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego
wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne / Maciej Jakub
Zieliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2020, nr 5, s. 9-17 summ.
SZEF nie może zmusić do noszenia maseczki w pracy / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2020, nr 217 : 05.11, s. B1.
ŚWIADCZENIE na rzecz ochrony miejsc pracy nie dla pracowników samorządowej
instytucji kultury / Sławomir Liżewski // Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse,
podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr 6, s. 48-49.
ŚWIADCZENIE pracy i wynagradzanie pracowników w związku z koronawirusem / Anna
Gotkowska // Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo
pracy. - 2020, nr 4, s. 55-60.
TARCZA antykryzysowa 4.0-kolejne zmiany dla pracodawców / Mariusz Pigulski // Serwis
Prawno-Pracowniczy. - 2020, nr 13, s. 11-15.
TARCZA antykryzysowa : szczególne regulacje w prawie pracy, prawie urzędniczym
i prawie ubezpieczeń społecznych : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof Baran. - Stan
prawny na 1 maja 2020. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 660 s. - Dostęp w Bibliotece
Cyfrowej. - Bibliografia na stronach 647-660.
URLOPY w czasie pandemii - teraz na nowych zasadach / Paweł Ziółkowski // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 127 : 02.07, s. C4.
URLOPY w pandemii - krótkie ABC / Rafał Gołąb // Rzeczpospolita. - 2020, nr 183 : 06.08,
D1.
W CZASIE przestoju pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop /
Aleksandra Trzcińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 152: 06.08, s. C4.
W PANDEMII łatwiej się pozbyć urlopowych zaległości / Michał Prokop // Rzeczpospolita. 2020, nr 218 : 17.09, s. D2.
WIDMO odszkodowań dla pracowników. Za covid-19 / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2020, nr 181 : 16.09, s. B11.
WYKONUJĄCY umowę o dzieło sam nie wystąpi o postojowe / Joanna Śliwińska //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 137 : 16.07, s. B8.
ZA brak maseczki szef zabierze część wynagrodzenia / Michał Zabost // Rzeczpospolita. 2020, nr 236 : 08.10, s. D2.

Wynagrodzenia
DODATEK solidarnościowy - komu przysługuje nowa forma pomocy / Agata Pinzuł //
Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, R. 25, nr 13, s. 9-10.
Wsparcie finansowe dla osób, które z powodu koronawirusa straciły zatrudnienie.

KOMU wirus podniósł pensję / Katarzyna Jakiewicz // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 154 :
03.07, s. 14.

KORONAWIRUS a wynagrodzenie nauczycieli bibliotekarzy / Izabela Nowacka //
Nowoczesna Biblioteka 3.0. - 2020, nr 28, s. 5.
NAGRODA roczna dla głównego księgowego w trzech częściach i wstrzymanie wypłaty
nagród dla pracowników ze względu na COVID-19/ Anna Gotkowska // Poradnik Instytucji
Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr 9, s. 55-56.
PRACOWNICY sanepidu dostaną wyższe dodatki / Paulina Szewioła // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2020, nr 165 : 25.08, s. B11.
12 tys. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej może być uprawnionych do zwiększonego dodatku.

WIĘKSZY kryzys to większa podwyżka / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020,
nr 144 : 27.07, s. B10.
WIRUS obciął pensje imigrantów / Marek Chądzyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr
126 : 01.07, s. A9.
WYNAGRADZANIE w czasach kryzysu : jakie działania podejmują firmy w obszarze płac
w czasie pandemii COVID-19? / Konrad Kulikowski // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 5,
s. 16-21.
WYNAGRODZENIE nauczyciela bibliotekarza w okresie epidemii / Dariusz Skrzyński //
Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. - 2020, nr 4/6, s. 3233.
ZAROBKI ze zlecenia z antykryzysową ochroną / Sławomir Paruch, Michał Bodziony //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 177 : 30.07, s. D.
ZASADY obniżania wysokości odpraw, odszkodowań i innych tego rodzaju świadczeń w
czasie epidemii koronawirusa / Mariusz Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, nr
15, s. 24-27, tab.

Zabezpieczenie społeczne
DRUGI etap wdrażania PPK to jeszcze więcej wyzwań. Z powodu COVID-19 / Łukasz
Kuczkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 172 : 03.09, s. C1.
FIRMY ruszyły po pieniądze z ZUS. Ale może ich nie wystarczyć / Paulina Szewioła //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 174 : 07.09, s. B10.
MNIEJ formalności przy chorobowym z powodu kwarantanny lub izolacji / Paulina Szewioła,
Agata Szczepańska, Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 216 : 04.11, s. B1.
NIE każdy przedsiębiorca skorzysta ze świadczenia postojowego / Mariusz Pigulski // Serwis
Prawno-Pracowniczy. - 2020, nr 15, s. 31-33.
ŚWIADCZENIA chorobowe obniżone w trakcie epidemii do wyrównania / Izabela Nowacka
// Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 207 : 22.10, s. D1, D3.

ŚWIADCZENIA socjalne finansowane ze środków publicznych w związku z epidemią
COVID-19 / Dominik Wajda // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2020, nr 5, s. 56-63
summ.
WALCZĄCY z epidemią otrzymają wyższe świadczenia chorobowe / Joanna Śliwińska //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 221 : 12.11, s. D1.
ZASIŁKI obniżone przez COVID-19 trzeba przeliczyć i wyrównać / Mariusz Pigulski //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 265 : 12.11, s. D7.
ZUS będzie kontrolował pomoc z tarczy antykryzysowej / Paulina Szewioła // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 129 : 06.07, s. B10.
ZUS wsparciem w kryzysowych czasach / Gertruda Uścińska; rozm. Anna Grabowska //
Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 4, s. 3-9.
Rozmowa z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską.

ZUS zwróci przedsiębiorcom nienależnie pobrane składki za okres od marca do maja 2020 r. /
Agata Pinzul // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, nr 17, s. 10-11.
Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FEP i FGŚP na podstawie
ustawy o COVID-19.

Warunki i jakość życia
CICHE niebo / Filip Springer // Znak (Kraków). - 2020, nr 6, s. 65.
Trudne sytuacje życiowe Polaków podczas pandemii.

DOOH: ekrany na trudne czasy / Paweł Piasecki // Media i Marketing Polska. - 2020, nr 5, s.
34, 36.
Społeczna odpowiedzialność biznesu

SZCZEGÓLNE rozwiązania podatkowe związane z epidemią COVID-19 / Adam
Bartosiewicz // Monitor Podatkowy. - 2020, R. 27, [nr] 4, s. 11-17 summ.
SZYJEMY maseczki, czytamy, pijemy wino, czyli Wyjątki z dziennika czasu zarazy / Leszek
Sarnowski // Prowincja (Sztum). - 2020, nr 2, s. 176-192.
ZACHOWANIA konsumentów w Chinach w warunkach epidemii COVID-19 / Aleksandra
Aziewicz // Gdańskie Studia Azji Wschodniej. - 2020, z. 17, s. 174-185 summ.

Zbiorowe stosunki pracy
DO normalności wrócić z tarczą / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 6, s. 3538.
Posiedzenie plenarne pomorskiej WRDS.

DYSKUSJA o spowolnieniu gospodarczym w cieniu koronawirusa / (ag) // Dialog
w Centrum i Regionach. - 2020, nr 3, s. 27-29.

Posiedzenie plenarne RDS.

GÓRNICY : dialog pod napięciem / (id) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 7, s. 2930.
Dot. przestoju w kopalniach spowodowanego m.in. pandemią, planu restrukturyzacji spółki oraz spotkania
reprezentatywnych związków zawodowych z zarządem spółki oraz wicepremierem i ministrem aktywów
państwowych.

HUTNICTWO w cieniu pandemii / (id) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 7, s. 3132.
Protest związkowców z Huty w Rudzie Śląskiej dot. planu restrukturyzacji huty.

LEWIATAN pyta o dialog / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 7, s. 9.
Badanie wśród przedsiębiorców na temat ich doświadczeń podczas pandemii m.in. na temat dialogu państwa
z biznesem.

O DIALOGU w sprawie tarczy antykryzysowej, odmrażaniu gospodarki i o zmianach
w prawie pracy / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach - 2020, nr 4, s. 36-39.
Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

PPK : jak w dobie pandemii wybrać przedstawicieli pracowników / Tomasz Pleśniak //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 159 : 09.07, s. D7.
PRACODAWCY oceniają tarczę antykryzysową / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. 2020, nr 3, s. 12-19.
Ocena tzw. tarczy antykryzysowej przez reprezentatywne organizacje pracodawców zrzeszonych w Radzie
Dialogu Społecznego.

RAPORTY z czasu zarazy / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 5, s. 39-44.
Obrady Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w czasie epidemii.

WOJEWÓDZKIE Rady Dialogu Społecznego apelują do państwa o pomoc, do obywateli
o rozwagę i dyscyplinę / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 7, s. 25-28.
Dotyczy m.in. wdrażania tarcz antykryzysowych i pomocy lokalnych władz.

ZDALNE obrady, intensywna praca / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 4,
s. 40-42.
Obrady Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

ZWIĄZEK Przedsiębiorców i Pracodawców o gospodarce z wirusem / (id) // Dialog
w Centrum i Regionach. - 2020, nr 4, s. 30-31.
ZWIĄZKI zawodowe oceniają tarczę antykryzysową / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach.
- 2020, nr 3, s. 6-11, rys.
Omów. posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego dotyczącego zaproponowanym przez rząd przepisom
mającym wesprzeć przedsiębiorców i pracowników w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię
koronawirusa.

