COVID – zestawienie tematyczne

Zarządzanie i organizacja pracy.

Bezpieczeństwo danych osobowych podczas pracy zdalnej / Michał Fatek // Rzeczpospolita. 2021, nr 26 : 2.2, s. I1-I2.

Biblioteka szkolna w sieci w czasie pandemii : z doświadczeń bibliotekarki / Agnieszka
Marchlewska // Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce, informatyzacja, promocja
czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 2020, nr 31, s. 8-10.
Zarządzanie.

Biblioteki akademickie po wdrożeniu reformy szkolnictwa wyższego i w czasie pandemii /
Marek M. Górski // Bibliotekarz. - 2021, nr 3, s. 4-7.
Omów. zmian w systemie kadrowym bibliotek akademickich .

Biblioteki szkolne w dobie pandemii / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole : czasopismo
pracowników bibliotek oświatowych. - 2020, nr 4/6, s. 12-16.
Zarządzanie w dobie pandemii.

Bo szef nam nie wierzy : jakie dysfunkcje w firmie obnażyła pandemia? / Dorota Jurzysta //
Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 3, s. 84-87.

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 pandemia ominęła Aliplast / Jacek Brzuszkiewicz // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr
229 : 30.09, Kierunek Lubelskie, s. 2.

Gotowi na zdalny model : zarządzanie pracą online w firmie produkcyjnej Getinge /
Agnieszka Ryzner // Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 7-8, s. 104-108.

Grywalizacja w organizacji : rozwój zastosowań / Izabela Lewandowska. - Oficyna
Wydawnicza Aspra-JR. Wydawca, 2020. - 195, [1] s.
Grywalizacja, Covid -19.

Jak przeprowadzić reset organizacji po Covid-19, aby odbudować zaangażowanie
pracowników / Karolina Karwowska // Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce,
informatyzacja, promocja czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 2020,
spec. nr 7, s. 10-11.

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.

Koronawirus zmienia polskie biura / Jacek Kulesza // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 139 :
16.06, s. 2.

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.

Ochrona danych osobowych pracownika w warunkach epidemii : (wybrane zagadnienia) /
Jacek Błachut, Sławomir Dudzik, Dominika Olczyk // EPS Europejski Przegląd Sądowy. 2020, nr 5(176), s. 42-52.

Odpowiedzialny pracodawca : co to znaczy w dobie pandemii? // Papierniczy Świat :
czasopismo branży materiałów biurowych i szkolnych. - 2020, nr 4, s. 18.

Organizacja pracy w instytucji kultury w czasie epidemii / Anna Gotkowska // Poradnik
Instytucji Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr 5, s. 5558.

Pod rękę z partnerem : czyli o mentoringu w rzeczywistości hybrydowej / Agata Rybarska //
Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 6, s. 90-95.

Przeciwdziałanie epidemii COVID-19 a ochrona danych osobowych / Jadwiga Sztabińska //
Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, R. 25, nr 9, s. 12-15.

Rola lidera w kryzysie - także w czasie koronawirusa / Dorota Wysocka - Poradnik Instytucji
Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr 12, s. 37-40.

Specyfika organizacji i zarządzania szkołą w dobie zagrożenia epidemiologicznego / Patrycja
Jurkiewicz, Jolanta Izabela Wiśniewska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 1, s.
107-120.

Strategie firmowe w czasie pandemii : jakie scenariusze działania warto brać pod uwagę w
sytuacji niepewności? / Dorota Jurzysta // Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 5, s. 78-81.

W czasie pandemii pracownicy rzadziej skarżą się na pracodawców / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 162 : 13.07, s. A19.

Warto dzielić się doświadczeniami : jak COVID-19 zmienia naszą pracę / Paulina Skowron;
rozm. Maria Bielicka // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 14, dod. Mój Biznes, s. 5.

Wizja prezesów : jakie zmiany i zagrożenia przewidują szefowie firm w Polsce i na świecie
po pandemii? / [oprac. red.] // Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 6, s. 68-73.

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.

Zarządzanie wiedzą w zespołach zdalnych - studium przypadku COVID-19 / Sylwester
Pietrzyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2021, nr 3, s. 32-40.

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.

Analiza zmian w zawodzie dziennikarza wywołanych pandemią COVID-19 z
uwzględnieniem komunikacji z grupami docelowymi oraz wykorzystania nowych technologii
/ Dariusz Tworzydło // Studia Medioznawcze. – 2020, nr 4 (83), s. 734-747.

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.

Chwilowa poprawa czy trwały powrót do normalności / Anna Cieślak-Wróblewska //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 194, s. A17.
Rynek pracy w kontekście epidemii.

Co dalej z bezrobociem/ Wojciech Świder // Nasz Dziennik. - 2020, nr 179, s.12.
Rynek pracy bezrobocie epidemia

Co zmieni się na rynku pracy / Dorota Zawiślińska // Puls Biznesu. - 2020, nr 245, s. 14.

Covid-19 i rynek pracy / Teresa Wójcik // Tygodnik Solidarność. - 2021, nr 2, s. 12-15.

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.

Cztery tysiące bezrobotnych menedżerów : rynek pracy w czasie pandemii / Paweł Prociak ;
rozm. Michał Radkowski // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 169, dod. Mój Biznes, s. 2-3.

Czy praca zdalna to przyszłość rynku pracy? / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Alicja Sroka //
W: Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów /
red. nauk. Elżbieta Sojka, Jan Acedański. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, 2020. - S. 87-95.
Materiały z konferencji pt. Analiza Internacjonalnych Relacji 2019 : metody i modele rozwoju regionalnego (1819 czerwca 2019 r., Katowice).

Dlaczego nawet w czasie pandemii warto inwestować w szkolenia pracowników? / Dorota
Kobierska // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, s. 118-122.

Drgnęło w ofertach zatrudnienia / Dorota Zawiślińska // Puls Biznesu. - 2020, nr 156, s. 10.
Rynek pracy a epidemia

Druga fala uderzyła w rynek pracy : pracodawcy wstrzymują rekrutacje / Justyna Sobolak //
Gazeta Wyborcza - 2020, nr 268, dod. Ekonomia+, s. I.

Epidemia nie zatrzymała Erasmusa / Paweł Poszytek ; rozm. Piotr Kieraciński // Forum
Akademickie : dwutygodnik ogólnopolski. – 2020, R. 27, nr 5, s. 34-35.
Szkolnictwo wyższe a epidemia.

Epidemia zmieniła rynek pracy na wiele lat / Wiesław Łyszczek ; rozm. Mateusz Rzemek //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 186, s. A13.

Fedrunek z wirusem / (id) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 6, s. 27-29.
Czasowe wstrzymanie pracy w kopalniach z powodu stwierdzenia zakażenia 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.

Firmy tracą, rynek pracy nie // Puls Biznesu. - 2020, nr 169, s. 5.

Hotele tracą płynność i redukują zatrudnienie / Adam Woźniak // Rzeczpospolita. - 2020, nr
263 : 09.11, s. A16.

HR-owcy przyszłości : czyli kompetencje ukształtowane przez technologie i pandemię
COVID-19 / Małgorzata Bieniaszewska // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 12, s. 48-51.

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

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.

Jak i gdzie szukać pracy? : koronawirus i praca / Justyna Sobolak // Gazeta Wyborcza. - 2020,
nr 93, dod. Codzienny Poradnik Antywirusowy, s. 4.

Jak można zabezpieczyć przyszłość firmy? // Poligrafika : czasopismo poświęcone
zagadnieniom przemysłu poligraficznego. – 2020, [R.] 72, nr 7, s. 16-17.

Jak pandemia zmieniła rynek pracy // Puls Biznesu. - 2020, nr 184, s. 10.

Jak szukać pracy w dobie koronawirusa : codzienny poradnik antywirusowy / Justyna
Sobolak // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 93, dod. Mój Biznes, s. 6.

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, R. 17, 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 : niezależne studia nad prawem. –
2020, T. 12, nr 2, s. 105-117.

Koronakryzys w 5 fazach : zobacz, co czeka twoją firmę // Papierniczy Świat : czasopismo
branży materiałów biurowych i szkolnych. - 2020, nr 3, s. 46-47.

Koronakryzys zwiększył znaczenie doceniania pracowników / Anna Cieślak-Wróblewska //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 43 : 22.2, s. A18.

Koronawirus a polska poligrafia... : paradoksalnie pandemia może być szansą na zmianę reguł
gry w branży wydawniczo-księgarskiej / Andrzej Janicki ; rozm. Andrzej Palacz // Wydawca :
miesięcznik informacyjny. - 2020, nr 3/7, s. 26-27.

Koronawirus nie zamroził rynku pracy w usługach dla biznesu / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 241: 14.10, s. A18.

Koronawirus przyspieszy rozwój rynku pracy dla wolnych strzelców / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 246 : 20.10, s. A17.

Koronawirus w firmie nie może być tematem tabu / Karolina Kanclerz // Rzeczpospolita. 2020, nr 248 : 22.10, s. D7.

Koronawirus zmienia polskie biura / Jacek Kulesza // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 139 :
16.06, s. 2.

Koronawirus zwiększył naszą otwartość na pracę na kontrakcie / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 129 : 7.6, s. A18.

Kryzys w gastronomii wciąż się pogłębia / Patrycja Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020,
nr 200 : 13.10, s. A7.

Kurzarbeit: Folgen für ältere Arbeitnehmer, Altersübergänge und die Rente / Hans Nakielski
// Soziale Sicherheit - 2020, nr 5, s. 187-189.

Lokalne i globalne skutki pandemii wirusa COVID-19 : perspektywy polskiego rynku pracy
w chaotycznie zmieniającej się rzeczywistości / Michał Kwiatkowski // W: Jednostka edukacja - organizacja wobec przemian rynku pracy. – red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski,
Magdalena Piorunek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. S. 311-328.

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.

Mniej pracy w finansach. Bankowcy wśród ofiar COVID-19 / Łukasz Wilkowicz // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 235 : 2.12, s. A2-A3.

MOP szacuje skutki koronakryzysu / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 4, s.
15-16.
Prognozy dla globalnego rynku pracy w obliczu pandemii.

Musimy chronić rynek pracy przed skutkami wirusa / Marlena Maląg ; rozm. Grzegorz
Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 48, s. A4-A5.

Nie każdy lekarz zwolni z noszenia maseczki w zakładzie pracy / Dominika Szachniewicz,
Aleksandra Baranowska-Górecka // Rzeczpospolita. - 2020, nr 265 : 12.

Nie tak szybko z tym postępem po pandemii / Marcell Sommer // Dziennik. Gazeta Prawna. 2020, nr 211 : 28.10, s. A14.

Niech pozwolą wrócić do pracy : na Zamojszczyźnie przybyło bezrobotnych, niektórzy chcą
przeczekać epidemię // Kronika Tygodnia. - 2020, nr 20, s. 3.

Niewesoły dwumiesięczny bilans koronakryzysu / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. 2020, nr 5, s. 13-16.

Normalność nie wróci do pracy / Łukasz Guza // Dziennik Gazeta. Prawna. - 2021, nr 49 : 1214.3, s. A12-A13.

Nowa "tarcza antykryzysowa"/ Dominika Maciejasz // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 253 :
28.10, s.12.

Nowa ustawa, nowa uczelnia : przemyślenia po dwóch latach od przyjęcia statutu i po trzech
miesiącach pandemii / Anna Giza, Anna Karwińska, Maria Zielińska // Kultura i Rozwój. –
2019, T. 7, s. 191-208.
COVID-19. Epidemie. Kształcenie. Prawo o szkolnictwie wyższym.

O jakości kształcenia w czasach COVID-19 : stare odpowiedzi na nowe pytania? / Andrzej
Kraśniewski // W: Nauczanie po pandemii : nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare
pytania? / Krystyna Bartol [i in.] - Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji
im. Marka Dietricha, 2020. – S. 39-50.

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.

Ochrona miejsc pracy z tarczy antykryzysowej / Sławomir Liżewski // Poradnik Instytucji
Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr 12, s. 51-52.

Od jutra nie mam pracy / Dawid Karpiuk // Newsweek Polska. - 2020, nr 13, s. 14-17.

Ominęła nas pandemia bezrobocia / Jarosław Kopeć // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 112,
17.05, s. VIII.

Ożywić rynek pracy / Krzysztof Niemiec, Andrzej Kozłowski, Marek Cywiński [i in.] // Puls
Biznesu. - 2020, nr 190, s. 15.

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 nasiliła niedobór fachowców / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2021, nr 166 :
20.07, s. A13.

Pandemia zatrzyma taśmę produkcyjną / Barbara Klimczak, Michał Zabost // Rzeczpospolita.
- 2020, nr 265 : 12.11, s. D6.

Pandemiczna rzeczywistość : z jakimi wyzwaniami mierzą się pracodawcy i jaki model pracy
przewidują w przyszłości? / oprac. red. // Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 3, s. 42-48.

Pogrom na rynku pracy / Agnieszka Dybek, Radosław Szczęch // Dziennik Wschodni. - 2020,
nr 69, s. 1.
Rynek pracy ; Covid 19.

Poligrafia w stanie pandemii // Poligrafika : czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu
poligraficznego. – 2020, [R.] 72, nr 6, s. 10-14.

Polski rynek pracy w cieniu COVID-19 : obraz w mediach zajmujących się problematyką
gospodarczą / Piotr Szukalski // Rynek Pracy. - 2020, nr 4, s. 6-15.

Poradnik z czasów kryzysu : jak wygląda obsługa tarczy antykryzysowej od kulis, czyli
poradnik dla pracodawców i urzędników / Paweł Trojanowski // Rynek Pracy. - 2020, nr 4, s.
74-78.

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.

Pracownicy już mniej się boją o swoją przyszłość / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2021,
nr 86 : 14.4, s. A16.

Przede wszystkim nie zwalniać ludzi / Grzegorz Kowalczyk // Dziennik. Gazeta Prawna. 2021, nr 22 : 3.2, s. A7.
Rynek pracy w czasie pandemii.

Resort kultury podsumowuje wsparcie finansowe w tym sektorze // Nowoczesna Biblioteka
3.0 : prawo w praktyce, informatyzacja, promocja czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona
danych osobowych. - 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.

Rewolucja w pracy : pandemia zmusza do zmiany zawodu / Blanka Rogowska // Gazeta
Wyborcza. - 2021, nr 20, dod. Mój Biznes, s. 5.

Rozwój w okresie pandemii – szanse wykorzystane, szanse zmarnowane / Agnieszka Kolenda
// Rynek Pracy. - 2020, nr 4, s. 61-65
Doskonalenie zawodowe. Kompetencje zawodowe.

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 budzi się z koszmaru / Marcel Lesik // Puls Biznesu. - 2020, nr 161, s. 2

Rynek pracy na zakręcie / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 3, s. 23.

Rynek pracy w czasie pandemii // Tygodnik Solidarność. - 2021, nr 26, s. 64-66.
Omów. konferencji, zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność", poświęconej zarządzaniu wiekiem w firmach
wobec zamian na rynku pracy związanych z nowymi technologiami. demografią i pandemią.

Rynek pracy w warunkach pandemii COVID-19 : studium jakościowe dla województwa
łódzkiego : raport końcowy / autorzy raportu: Marzena Sochańska-Kawiecka, Edyta
Makowska-Belta ; Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. - Łódź : na zlecenie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, [2021]. - 78 s.

Rząd radzi sobie dobrze / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 6, s. 10-13.
Badania CBOS m.in nt.: Jak koronawirus zmienił sytuację zawodową Polaków?

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. 12-14.

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.

Sytuacja kobiet na rynku pracy w czasie pandemii / Ewa Krause // Edukacja Ustawiczna
Dorosłych. - 2021, nr 1, s. 159-176.

Sytuacja rynku pracy województwa lubelskiego w ujęciu branżowym w okresie pandemii
COVID-19 : raport z badania ilościowego / [oprac. Piotr Krzesiński, Angelika Bil, Grzegorz
Gach i in.]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2020. - 92 s.

Szefowie firm przestali czekać na koniec pandemii / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. 2021, nr 37 : 15.2, s. A15.

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.

Taksówkarze przegrywają z wirusem / Patrycja Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr
192 : 01.10, s. A7.

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 4.0 dla instytucji kultury : sprawdź dofinansowania do wynagrodzeń / Michał Culepa
// Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce, informatyzacja, promocja czytelnictwa,
dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 2020, spec. nr 7, s. 5-8.

Tarcza 2.0 lepiej chroni firmy z południa kraju / Piotr Skwirowski // Rzeczpospolita. - 2021,
nr 43 : 22.2, s. R1.

Tarcza finansowa PFR pomogła ponad 345 tys. firm / Piotr Skwirowski // Rzeczpospolita. 2020, nr 181 : 04.08, A17.

"Tarcza 5.0" dla biznesów w czerwonej strefie / Dominika Maciejasz // Gazeta Wyborcza. 2020, nr 244 : 17-18.10, s. 10.

Tąpnięcie na rynku pracy. A to dopiero początek / Anna Cieślak-Wróblewska, Grzegorz
Siemionczyk // Rzeczpospolita. - 2020, nr 93, s. A15.

Trudniej będzie o styczniowe odbicie na rynku pracy / Anita Błaszczak, Anna CieślakWróblewska // Rzeczpospolita. - 2021, nr 7, s. A16, A20.

Usługi HR odbiły się po koronakryzysie / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2021, nr 175 :
30.07, s. A21.

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.

Według pracodawców epidemia "uzdrowiła" rynek pracy / Piotr Nowak // Kurier Lubelski. 2020, nr 132, s. 5.

Wirus pozbawi pracy 700 tys. osób / Jakub Borowski ; rozm. Paweł Sołtys // Puls Biznesu. 2020, nr 75, s. 16.

Wirus zakaża MŚP obawami / (mm) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 5, s. 19-20.
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.

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na rynek pracy w Polsce / Mateusz Żydek // Rynek Pracy /
IPISS. - 2020, nr 2, s. 45-51.

Wsparcie liczone w miliardach / Arkadiusz Kaczor // Rynek Pracy. - 2020, nr 4, s. 66-69.
Rynek pracy. Tarcza antykryzysowa.

Wśród specjalistów rośnie teraz gotowość do zmiany pracy / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 11 : 15.1, s. A19.

Zagadki pandemicznego rynku pracy / Marcel Lesik // Puls Biznesu. - 2020, nr 117, s. 7.

Zapaść w ofertach pracy największa w historii / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2020, nr
105, s. A1, A15.
Rekrutacja online.

Zapis z "tarczy 4.0" godzi w pracowników / Małgorzata Kolińska-Dąbrowska // Gazeta
Wyborcza. - 2020, nr 229 : 30.09, s. 12.

Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii / red. nauk. Jakub J.
Czarkowski, Mariusz Malinowski, Marcin Strzelec [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo DiG :
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, 2020. - 311, [1] s.

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

Cisi bohaterowie / Piotr Maszczyk // Forum Akademickie : dwutygodnik ogólnopolski. - 2020,
R. 27, nr 4, s. 40-41.
Epidemie. COVID-19. Nauczyciele akademiccy. Pracownicy biurowi. Studenci. Szkoły wyższe.

Epidemia z perspektywy pracownika: wybrane problemy psychologiczne i sposoby radzenia
sobie z nimi / Dorota Żołnierczyk-Zreda // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 6, s. 4-7.

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 [i in] // Personel i Zarządzanie. 2020, nr 11, s. 56-61.

Na motywowanie zawsze jest dobry czas / Małgorzata Bieniaszewska // Personel Zarz. 2020, nr 9, s. 44-47.
Motywowanie pracowników w czasach pandemii.

Pandemiczna trauma / Jillian Mock // Świat Nauki. - 2020, nr 6, s. 26-27.
Problem stresu u pracowników służby zdrowia w dobie epidemii koronawirusa.

Psyche pracownika : czyli jak zadbać o mentalny dobrostan w sytuacji epidemii? / Katarzyna
Urban // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 5, s. 22-27.

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.

Stres pracowników w czasie epidemii koronawirusa / (mkm) // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020,
nr 11, s. 6-7.

Wellbeing w czasie pandemii / (pk) // Atest. - 2020, nr 7-8, s. 18-20.

Z pierwszej linii frontu : jak COVID-19 wpłynął na dobrostan psychiczny osób pracujących
bezpośrednio przy pandemii? = From the front lines : how COVID-19 influenced the

psychological well-being of people working directly on the pandemic? / Anna Rewekant // W:
Człowiek w obliczu nieznanego : psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19 / red.
nauk. Sławomir Murawiec, Tomasz M. Gondek. - Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne,
2020. - S. 35-48.

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

Air disinfection procedures in the dental office during the COVID-19 pandemic / Monika
Tysiąc-Miśta [i in.] // Med. Pr. - 2021, Vol. 72, nr 1, s. 39-48.
Zabiegi dezynfekcji powietrza w gabinecie stomatologicznym podczas pandemii COVID-19.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasach pandemii = Occupational health and safety during
a pandemic / Wojciech Ostaszewski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2020, T. 61, nr 5,
s. 51-55.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w sytuacji "stanu wyjątkowego" (COVID-19) na przykładzie
przedsiębiorstwa / Artur Woźny // W: Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe w XXI
wieku / red. nauk. Mariusz Tomczyk. - Łódź ; Kielce : Wydawnictwo Naukowe Archaegraph,
2020. - S. 167-187.

Bhp pracy zdalnej i hybrydowej : obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy
/ Wojciech Bigaj, Łukasz Łaguna // Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 2, s. 80-83.

Bhp w czasie pandemii koronawirusa, czyli jakie obowiązki mają teraz pracodawcy / Maciej
Ambroziewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 216 : 04.11, s. C2-C3.

Biblioteki wobec pandemii na warszawskim Mokotowie / Marcin Blicharski // Poradnik
Bibliotekarza : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. - 2020, nr 7/8, s. 29-31.
Bhp. Środki ochrony indywidualnej.

Biological security of the SARS-CoV-2 (COVID-19) infection in large workplaces outside
the healthcare sector – an epidemiologist’s point of view / Wojciech Hanke, Patrycja Pietrzak
// Medycyna Pracy. - 2021, Vol. 72, nr 1, s. 89-97.
Bezpieczeństwo biologiczne zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) w dużych zakładach pracy poza służbą
zdrowia - punkt widzenia epidemiologa.

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.
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, R. 25,
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.

Epidemie zostaną z nami na zawsze / Przemysław Śnieżyński ; rozmawiał Marek Tejchman //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 140, s. A13.
Bhp.

Koronawirus wymusza dodatkową izolację / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2020, nr 259
: 04.11, s. A15.
Bezpieczeństwo pracy.

Multimedia wspomagają walkę z epidemią koronawirusa / Alfred Brzozowski //
Bezpieczeństwo Pracy- 2021, nr 3, s. 6-9.

Na szczepienie przeciwko Covid-19 do zakładu pracy / Joanna Kalinowska // Rzeczpospolita.
- 2021, nr 87 : 15.4, s. D2.

Narażenie zawodowe na SARS-CoV-2 - uregulowane / Małgorzata Majka // Atest. - 2021, nr
2, s. 24-25.

Nauczyciele 75 plus mają szanse na szczepienie / Klara Klinger // Dziennik. Gazeta. Prawna.
- 2021, nr 2 : 5-6.1, s. A2.
Ochrona przed COVID-19.

Nowe zalecenia ISO - bezpieczeństwo pracy w czasie zarazy / (kj) // Bezpieczeństwo Pracy. 2021, nr 1, s. 3.

Nowoczesne technologie orężem pracodawców w walce z pandemią / Paweł Sych // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 202, dod. Kadry i Płace, s. C1.
Bhp. Covid-19. Prawo pracy.

Ochrona zdrowia pracujących przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym
COVID-19 – aktualny stan wiedzy i zalecenia / Beata Świątkowska [i in.] // Medycyna Pracy.
- 2021, Vol. 72, nr 1, s. 69-87.

Praca poza domem : codzienny poradnik antywirusowy / Ewa Tomkowska // Gazeta
Wyborcza. - 2020, nr 85, s. 20.
Higiena. Środki ochrony indywidualnej.

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 chcą się szczepić / Marcin Koziestański // Tygodnik Solidarność. - 2021, nr 3, s.
58-60.

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.
Omów. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy tak aby zapewnić ciągłość pracy i ochronę zdrowia
pracowników.

Roszczenia po zakażeniu mocno hipotetyczne / Monika Gładoch ; rozm. Łukasz Guza //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 212, s. B10.
Bhp. Covid-19.

Ryzyko zawodowe : nowe obowiązki pracodawców / Paulina Sołtys // Personel i
Zarządzanie. - 2021, nr 6, s. 108-111.
Analiza ryzyka zawodowego w związku z zagrożeniem zakażeniem SARS-CoV-2.

Supon 20 lat później czyli oko w oko z koronawirusem Stanisław Rupniewski / Echo Dnia
(Świętokrz.). - 2020, nr 254, dod. Złota 100, s. 3.
SUPON Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne. Bhp.

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.
Omów. technicznych sposobów eliminacji wirusa z miejsc pracy takie jak dezynfekcja klimatyzacji i
naświetlanie pomieszczeń lampami.

Uboczne skutki pandemii - coraz częściej sięgamy po L-4 // Atest. - 2021, nr 6, s. 18-21.
Artykuł informacyjny.

The utilization of rapid serological tests in COVID-19 diagnostics – a high risk of falsenegative results in outpatient care, with particular emphasis on dental treatment / Monika
Tysiąc-Miśta, Sylwia Bulanda // Medycyna Pracy. - 2021, Vol. 72, nr 2, s. 155-162.
Wykorzystanie szybkich testów serologicznych w diagnostyce COVID-19 – wysokie ryzyko wyników fałszywie
ujemnych w opiece ambulatoryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia stomatologicznego.

Wspomaganie dietą układu odpornościowego w walce z infekcją / Anna Ławniczek-Wałczyk,
Joanna Orysiak, Agata Stobnicka-Kupiec // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 6, s. 12-16.

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.

Wypadki zdarzają się również przy zdalnej pracy we własnym domu : co wtedy ma zrobić
pracodawca? / Agata Miętek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 207, dod. Kadry i Płace,
s. C2-C3.

Wytyczne dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych dla funkcjonowania
bibliotek w trakcie epidemii // Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce,
informatyzacja, promocja czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 2020,
nr 29, s. 22-24.
Bhp. Środki ochrony indywidualnej.

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.

Wzrost zakażeń koronawirusem a obowiązki pracodawcy / Jaworski, Leszek // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 203, dod. Poradnik, s. C1-C12.

Zagrożenie i zapobieganie COVID-19 w miejscu pracy : poradnik dla służby medycyny pracy
/ Krzysztof Socha. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. dr Jerzego Nofera, 2020. - 36 s.

Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w kopalniach podziemnych - wybrane zagadnienia / red.
nauk. Zbigniew Lubosik, Jerzy Jaroszewicz ; Zbigniew Ciepliński, Agnieszka Copa, Tomasz
Cudny [i in.]. - Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2020. - 347 s.

Zalecenia WHO laboratoriów z SARS-CoV-2 i nie tylko / tł., oprac. Paweł Kopeć,
Małgorzata Majka, Małgorzata Szczepańska. - Cz. 1-3 // Atest. - 2021, nr 3, s. 4-9 ; nr 4, s.
10-13 ; nr 5, s. 37-39.

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 : prawo w praktyce, informatyzacja, promocja czytelnictwa,
dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 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 : obowiązki i powinności lekarza w znowelizowanym prawie / Rafał Patryn //
Neurologia Praktyczna . - 2020, nr 3, strony 91-96.
COVID-19. Leczenie w czasie pandemii. Ustawy covidowe.

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, R. 17, nr 5, s. 19-23.
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
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COVID-19 - warunki wprowadzenia i stosowania / Ewa Łukasik // Serwis PrawnoPracowniczy. - 2020, R. 25, nr 11 , s. 16-19.
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Praca w czasie epidemii : koronawirus i praca / Magdalena Warchala, Leszek Kostrzewski //
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Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej / [Michalina Topolewska i in.] // Personel
i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, dod. spec., 31 s.
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społeczna ).
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Koronawirus a wynagrodzenie nauczycieli bibliotekarzy / Izabela Nowacka // Nowoczesna
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Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 r. : jak przystąpienie do
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epidemii koronawirusa / Mariusz Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, R. 25, nr
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107, s. B4.

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.

Gdy brakuje na czynsz : codzienny poradnik antywirusowy / Marcin Czyżewski // Gazeta
Wyborcza. - 2020, nr 94, s. 20.
Świadczenia społeczne.

Jak rozliczać wynagrodzenia i zasiłki w związku z COVID-19 / B. Goliszewska-Chojdak =
vide: dział Prawo pracy.

Jak ustalić świadczenia przysługujące pracownikowi przebywającemu na kwarantannie /
Izabela Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 202, dod. Ubezpieczenia i
Świadczenia, s. D3.
Prawo ubezpieczeń społecznych. Świadczenia społeczne.

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.

Na jakie benefity i świadczenia socjalne można liczyć w Polsce? : analiza trendów w dobie
COVID-19 / Mateusz Żydek // Rynek Pracy. - 2020, nr 4, s. 54-60.

Nie każda osoba z obniżonym etatem w czasie epidemii otrzyma wyrównanie zasiłku
chorobowego / Joanna Śliwińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 214, dod. Biuro
Rachunkowe, s. C8.

Nie każdy przedsiębiorca skorzysta ze świadczenia postojowego / Mariusz Pigulski // Serwis
Prawno-Pracowniczy. - 2020, R. 25, nr 15, s. 31-33.

Osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy w okresie pandemii COVID-19, przysługuje
wyrównanie zasiłków / Agata Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2020, R. 25, nr 21, s.
33-35.

Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone
w związku z pandemią COVID-19 : zagadnienia ogólne = Special regulations in labour and

social security law introduced on account of the COVID-19 pandemic : general issues / M. J.
Zieliński = vide dział: Prawo pracy.
Prawo ubezpieczeń społecznych

Świadczenia chorobowe obniżone w trakcie epidemii do wyrównania / Izabela Nowacka //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 207 : 22.10, s. D1, D3.

Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy z powodu COVID-19 /
Kinga Piwowarska // Monitor Prawa Pracy. - 2020, R. 17, nr 11, s. 22-25.

Świadczenia socjalne finansowane ze środków publicznych w związku z epidemią COVID-19
/ Dominik Wajda // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2020, nr 5, s. 56-63.

Świadczenie postojowe dla branży turystycznej: są już kolejne zmiany / Joanna Śliwińska //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 202, dod. Ubezpieczenia i Świadczenia, s. D1.

Walczący z epidemią otrzymają wyższe świadczenia chorobowe / Joanna Śliwińska //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 221 : 12.11, s. D1.

Wreszcie jest bon turystyczny. I szybko staje się hitem / Gabriela Bogaczyk // Kurier Lubelski
(Lublin , 2013). - 2020, nr 153, s. 10-11.

Zasiłki obniżone przez COVID-19 trzeba przeliczyć i wyrównać / Mariusz Pigulski //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 265 : 12.11, s. D7.

Został jeszcze prawie miesiąc : branża turystyczna / AL. // Dziennik Trybuna. - 2020, nr
152/153, s. 8-9.

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, R. 25, 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

Awantury w autobusach, brakuje pieniędzy na kursy / Agata Kowalczyk // Echo Dnia
(Świętokrz.). - 2020, nr 122, s. 11.
Jakość życia w kontekście epidemii. Powiat kielecki.

Cerowanie świata / Joanna Bojańczy // Rzeczpospolita. - 2021, nr 6, s. 22-23
Jakość życia a epidemia.

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

Dziennik kwarantanny / Piotr Kępiński // Rzeczpospolita. - 2020, nr 68, s. 16-17
Jakość życia.

Funkcjonowanie mieszkańców wybranego domu opieki społecznej w pierwszym okresie
pandemii COVID-19 / Jarosław Grzegorz Grzebyk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2020, R. 20, nr 2, s. 12-22.

Koronawirus paraliżuje pracę szpitali, urzędów, szkół, domów pomocy społecznej, firm i
innych instytucji / Paulina Baran // Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.). - 2020, nr 237, s. 8.
Jakość życia w kontekście epidemii. Województwo świętokrzyskie.

Kwarantanna po francusku / Halina Zielińska // Przegląd (Warszawa , 1999). - 2020, nr 19,
s.58-60.

Problemy będą, jak w banku / Aleksander Żywczyk // Tygodnik Solidarność. - 2020, nr 42, s.
28-30.
Jakość życia w kontekście epidemii

Seniorzy i ich funkcjonowanie fizyczne, psychiczne i społeczne. Uwagi na marginesie
pandemii COVID-19 / Anna Sanecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2020, R. 20, nr
2, s. 60-70.

Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych / [oprac.
Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski]. - Warszawa : Fundacja Centrum Badania Opinii
Społecznej, 2020. - 15 s. : wykresy. – [Komunikat z Badań CBOS / Centrum Badania Opinii
Społecznej, 2353-4613 ; nr 56/2020].

Społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach pandemii = corporate social responsibility in
times of pandemic / Ludwik Kotecki // W: Z pomocą potrzebującym : 30-lecie Caritas Polska
/ red. nauk.: Urszula Bejma, Marcin Iżycki, Leon Szot. - Warszawa : Wydawnictwo
"Bernardinum", 2020 . – S. 247-261.

Szczególne rozwiązania podatkowe związane z epidemią COVID-19 / Adam Bartosiewicz //
Monitor Podatkowy : miesięcznik prawa podatkowego i gospodarczego. – 2020, R. 27, [nr] 4
, s. 11-17.

Szyjemy maseczki, czytamy, pijemy wino, czyli Wyjątki z dziennika czasu zarazy / Leszek
Sarnowski // Prowincja (Sztum). - 2020, nr 2, s. 176-192.

Teraz życie mówi: sprawdzam / Tomasz Grzyb ; rozm. Piotr Witwicki // Rzeczpospolita.. 2020, nr 68, s. 12-13.
Jakość życia.

Turystyka w czasach pandemii / Grzegorz Górniewicz // Nasz Dziennik. - 2020, nr 155, s. 12.

Uroki kwarantanny / Yuan Ren // Forum (Warszawa , 2015). - 2020, nr 6, s. 28-29.

W grupie raźniej, czyli Wolontariat w czasach pandemii / Joanna Zdebska-Schmidt //
Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr
7, s. 33-36.

Wuhan wraca do życia / rozmawiali Bernhard Zand, Wu Dandan // Forum (Warszawa ,
2015). - 2020, nr 10, s. 32-35.
Jakość życia. Covid-19.

Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa / redakcja naukowa:
Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac. - Wydawnictwo
"Scriptum" Tomasz Sekunda, 2020. - 229 s.

Zachowania konsumentów w Chinach w warunkach epidemii COVID-19 / Aleksandra
Aziewicz // Gdańskie Studia Azji Wschodniej. - 2020, z. 17, s. 174-185.

Zbiorowe stosunki pracy

Ciężki czas dla nowych organizacji / Waldemar Rusakiewicz w rozmowie z Marcinem
Koziestańskim // Tygodnik Solidarność. - 2020, nr 49, s. 56-57.
Związki zawodowe. COVID-19.

Co może robić wolontariusz w czasie epidemii i jak przygotować porozumienie o współpracy
/ Paweł Marchel // Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce, informatyzacja, promocja
czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 2020, nr 35, s. 11-14.

Do normalności wrócić z tarczą / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 6, s. 35-38.
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.

Dzięki Solidarności tarcza lepsza dla pracowników / Piotr Duda w rozmowie z Robertem
Wąsikiem // Tygodnik Solidarność. - 2020, nr 14, s. 8-10.

Górnicy : dialog pod napięciem / (id) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 7, s. 29-30.
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. 31-32.
Protest związkowców z Huty w Rudzie Śląskiej dot. planu restrukturyzacji huty.

Koronawirus i seniorzy z państwem w tle / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr
8, s. 19-21.
Programy dla seniorów: "Senior plus", "ASOS".

Koronawirus osłabił branże, które dziś wymagają szczególnej pomocy / (ag) // Dialog w
Centrum i Regionach. - 2020, nr 9, s. 20-22.
Posiedzenie plenarne RDS.

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.

Pracownicy chcą się szczepić / Marcin Koziestański // Tygodnik Solidarność. - 2021, nr 3, s.
58-60.

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

Rząd zmierza do otwartego konfliktu z Solidarnością / Marek Lewandowski // Tygodnik
Solidarność. - 2020, nr 17, s. 30-31.
Epidemia. Rząd Mateusza Morawieckiego (2019- ). Związki zawodowe

Solidarność potrzebna w trudnych czasach / Tadeusz Majchrowicz ; rozm. Marcin
Koziestański // Tygodnik Solidarność.- 2020, nr 15, s. 8-10.
NSZZ "Solidarność". Epidemia

Strach przed zarazą / Justyna Wojciechowska-Narloch // Głos Nauczycielski : organ
Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. - 2020, nr 39, s. 9.
COVID-19. Zbiorowe stosunki pracy

Straż Pożarna na trudne czasy / Marcin Koziestański // Tygodnik Solidarność. - 2020, nr 16, s.
56-57.
NSZZ "Solidarność" Krajowa Sekcja Pożarnictwa. COVID-19, związki zawodowe.

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. 4042.
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.

Omów. posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego dotyczącego zaproponowanym przez rząd przepisom
mającym wesprzeć przedsiębiorców i pracowników w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię
koronawirusa.

