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Szanowni Państwo!
w niniejszym numerze Newslettera serdecznie zapraszamy Państw do 
przeglądania i korzystania z przygotowanych przez nas zestawień 
bibliograficznych dotyczących m.in. wpływu pandemii Covid-19 na 
rynek pracy.

Zachęcamy również Państwa do przeglądania czerwcowych nabytków 
książkowych oraz cotygodniowych zestawień artykułów z zakresu pracy 
i zabezpieczenia społecznego. 

Gorąco zapraszamy do lektury!

"Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób 
małe rzeczy w wielki sposób"

Napoleon Hill



ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Szanowni Czytelnicy!

Zapraszamy Was do przeglądania i korzystania z przygotowanych przez 
nas zestawień bibliograficznych dotyczących:

• COVID-19;
• Pracowniczych Planów Kapitałowych;
• Pracy zdalnej i hybrydowej;
• Tarczy antykryzysowej.

Zestawienia na bieżąco są aktualizowane o nowe publikacje. Znajdziecie je 
w wersji PDF na naszej stronie internetowej ➡ GBPiZS,  klikając 
w zakładki umieszczone po prawej stronie tuż zaraz pod odnośnikiem do 
witryny Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii.

Zachęcamy również do przeglądania cotygodniowych zestawień polskich 
artykułów z zakresu pracy i zabezpieczenia społecznego:

➡ 31 maja – 6 czerwca 2021 r.

➡ 7 – 13 czerwca 2021 r.

➡ 14 – 20 czerwca 2021 r.

➡ 21 – 27 czerwca 2021 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2021-2/24-2021/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2021-2/23-2021/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2021-2/22-2021/
https://www.gbpizs.gov.pl/
https://www.gbpizs.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/COVID-19.pdf
https://www.gbpizs.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/Pracownicze_plany_kapitalowe_05_2021.pdf
https://www.gbpizs.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/Pracownicze_plany_kapitalowe_05_2021.pdf
https://www.gbpizs.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/Tarcza_antykryzysowa.pdf
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2021-2/24-2021-2/


ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa 
tel.: (+48) 509-787-563

DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH 
ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa 

tel.: (22) 635 33 20

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 

– 9:00-15:30
–

         – 

Poniedziałek, środa, piątek          
Wtorek, czwartek
I i II sobota miesiąca
(po wcześniejszej zapowiedzi 
swojego przybycia).

10:00-18:00  

9:00-15:00

Czytelniku PAMIĘTAJ!

Przed KAŻDĄ WIZYTĄ należy dzień wcześniej w godzinach pracy Biblioteki skontaktować się 
z nami dzwoniąc na numer: 537 838 509 lub pisząc e-maila na adres: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl.

BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE 
GBPiZS

Czerwcowe nabytki Działu Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego są dostępne po 

linkiem:
➡ DPiZS

Nowości Działu Zbioru dla 
Niewidomych znajdują się po linkiem:

➡ DZdN

https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2021/maj-2021-2/
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/



