COVID-19 – zestawienie tematyczne

Zarządzanie i organizacja pracy.

Antyszczepionkowcy będą lepiej chronieni w miejscu pracy / Łukasz Guza // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2021, nr 243, s. B1.

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.

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym : pandemia COVID-19 / Jan Krzysztof
Solarz, Krzysztof Waliszewski. - Kraków ; Legionowo : edu-Libri, 2020. - 111 s.

Co powinno się znaleźć w procedurze organizacji pracy biura w dobie koronawirusa / Robert
Stępień, Michał Bodziony // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 152, dod. Kadry i Place, s.
C2.

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.

COVID-19 wyzwaniem dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Robert Czerniawski,
Zbigniew Ajdukiewicz // Policja : kwartalnik kadry kierowniczej policji. - 2020, Vol. 21, iss.
3-4, s. 22-26.

Czas na elastyczność / Mireia Las Heras ; rozm. Barbara Stefańska // Rzeczpospolita. - 2021,
nr 95, s. 24-25.

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.

Efektywne zarządzanie innowacyjnością pracowniczą w czasach COVID-19, czyli Jak w
kryzysie wzmocnić potencjał innowacyjny członków organizacji / Magdalena ŁużniakPiecha, Joanna Bobrowska // E-Mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną
Handlową w Warszawie. - 2020, nr 5, s. 55-63.

Ekonomiczne skutki pandemii / red. nauk. Joanna Błach, Beata Barszczowska. - Dąbrowa
Górnicza : Akademia WSB ; Katowice : PTE w Katowicach, 2021. - 307, [8] s.

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.

Nowa rzeczywistość : jak zmieniają się organizacje i oczekiwania pracowników / red. nauk.
Joanna Liksza ; Justyna Adamczyk-Marchewka, Marta Kacprzak-Kalinowska, Olga
Onufrzak, Monika Płusa, Andrzej Stefaniak, Paweł Szczęsny, Magdalena TomczykSłowińska, Małgorzata Wróbel - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. - 146 s.

Nowoczesna księgowość - stacjonarnie czy online // Poradnik Gazety Prawnej. - 2020, nr 7,
s. 3-97.
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.

Odporność fiskalna : analiza wpływu epidemii COVID-19 na zarządzanie budżetowe = Fiscal
resilience : an analysis of the COVID-19 epidemic's impact on the budgetary governance /
Bartosz Staszewski // Kwartalnik Prawno-Finansowy. - 2020, [nr] 1, s. 91-122.

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.

Pandemic impact on Lithuania's tour operators / Greta Gruodė, Jolita Variakojienė, Irena
Achonen // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2021, nr 15, s. 59-67.

Perspektywa szefa / Paweł Prociak // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 79, dod. Mój Biznes, s. 3.
Covid 19. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

5 [pięć] lekcji, które dał nam rok 2020, a które mogą się przydać, kiedy będziemy wchodzić w
tzw. nową normalność / Dorota Wysocka // Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse,
podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2021, nr 2, s. 38-41.

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.

Przenoszenie niezaszczepionych – tak, bezpłatne urlopy – nie / Stanisław Szwed ; rozm.
Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 213, s. B11.

Przewodnik po HR compliance : korzyści z HR compliance, sygnaliści i efektywny system
whistleblowingowy, HR compliance w relacjach ze związkami zawodowymi, procedury
compliance w 2021 roku, procedura funkcjonowania firmy w czasie koronawirusa, mobbing
oraz dyskryminacja podczas pracy zdalnej / Michał Bodziony, Karolina Kanclerz, Agnieszka
Nicińska, Bartosz Tomanek ; red. Artur Borkowski. - Warszawa : Infor Biznes Sp. z o.o.,
2021. - 80 s.

RODO contra COVID-19 : pracodawca nie wskaże chorego pracownika? / Tomasz Osiej,
Michał Czarnecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 231, dod. Kadry i Płace, s. C1-C2.

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.

Rzuceni na pastwę covidu / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2021, nr 195, s. A1, A9.
Problematyka szczepień pracowniczych.

Smart working dla wszystkich : więcej niż praca zdalna : poznaj nowy styl pracy : zbuduj
sukces firmy dzięki satysfakcji swoich pracowników / Dario Villa ; tł. Zbigniew Łucki. Warszawa : CeDeWu, 2021. - 175 s.

Zarządzanie i organizacja pracy. Przykład Włoch.

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

Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 : wybrane zagadnienia / pod red. nauk.
Tomasza Rokickiego. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2021. - 127 s.

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.

Sztuczna inteligencja wkracza do kadr / Alicja Ulanowska // Puls Biznesu. - 2021, nr 114, s.
10.

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.

Wiedza o szczepieniu pracownika : potrzeba czy przesada? / Andrzej Radzikowski, Jacek
Męcina ; oprac. Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 205, s. B10.

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.

Zagrożenia i cele w kontroli zarządczej na 2021 : w jaki sposób uwzględnić w nich pandemię
COVID-19 / Łukasz Wojciechowski // Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce,
informatyzacja, promocja czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 2021,
nr 40, s. 3-4.

Zarządzanie informacją przez instytucje publiczne : studium przypadku komunikacji
kryzysowej Ministerstwa Zdrowia via Twitter w okresie pandemii / Marta du Vall, Marta
Majorek // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka. - 2020, nr 4, s. 175-197.

Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania
w czasie pandemii / red. nauk. Piotr Kafel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. 169 s.

Zarządzanie Młodzieżową Radą Gminy Polkowice w dobie kryzysu związanego z pandemią
Covid-19 = Management of the Youth Council of the Polkowice Commune in the time of
crisis related to Covid-19 pandemic / Jakub Bryl // Zeszyty Naukowe Uczelni Jana
Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych. – 2020, nr 13, s. 334-341.

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 przez chaos : wybrane aspekty epidemii COVID-19 w percepcji pracowników
ochrony zdrowia / Michał Kaczmarczyk, Maria Zrałek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza
"Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2021 - 166 s.

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.

Cyfryzacja zmienia reguły gry / Katarzyna Kucharczyk // Rzeczpospolita. - 2021, nr 293, s.
A19.

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.

Długotrwale bezrobotni w Polsce w czasie pandemii COVID-19 / Ewa Flaszyńska // Praca
Socjalna. – 2021, R. 36, nr 3, s. 17-34.

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 nie boją się czwartej fali : rekrutują na potęgę / Justyna Sobolak // Gazeta Wyborcza. 2021, nr 221, s. 12.

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.

Krajobraz po pandemii / (ar), her, jn, mm, mp // Tygodnik Zamojski. - 2021, nr 27, s. 12-13.

Kryzys jak żaden inny / Andrzej Kubisiak ; rozm. Magdalena Cedro // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2021, nr 200, s. A4-A5.

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
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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
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przygotowania nauczycieli do zaangażowania się w innowacyjną pracę w czasie pandemii i
po pandemii / Joanna Madalińska-Michalak, Milosh Raykov // Labor et Educatio : rocznik
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Rzeczpospolita. - 2021, nr 19, s. A20.

Pracownik usiadł przy wirtualnym biurku / Anna Bełcik // Puls Biznesu. - 2022, nr 2, s. 12.

Przewodnik po HR compliance : korzyści z HR compliance, sygnaliści i efektywny system
whistleblowingowy, HR compliance w relacjach ze związkami zawodowymi, procedury
compliance w 2021 roku, procedura funkcjonowania firmy w czasie koronawirusa, mobbing
oraz dyskryminacja podczas pracy zdalnej / : Michał Bodziony, Karolina Kanclerz, Agnieszka
Nicińska, Bartosz Tomanek ; red.: Artur Borkowski]. - Warszawa : Infor Biznes Sp. z o.o.,
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Psyche pracownika : czyli jak zadbać o mentalny dobrostan w sytuacji epidemii? / Katarzyna
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Psychiatra w COVID-19. Co dalej z pilotażem ? / Paulina Nowosielska // Dziennik. Gazeta
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Spadają nastroje wśród pracowników : praca w pandemii / Danuta Protasewicz // Gazeta
Wyborcza.- 2021, nr 56, dod. Mój Biznes, s. 4.

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

Stracone pokolenie? : katastrofalne skutki pandemii dla młodych : młode pokolenie skutki
zamknięcia szkół, e-nauczania i kryzysu na rynku pracy będzie boleśnie odczuwać przez całe
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nr 11, s. 6-7.
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Wellbeing w czasie pandemii / (pk) // Atest. - 2020, nr 7-8, s. 18-20.
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pracodawcy będą musieli mierzyć się z nowymi zagrożeniami - zwiększoną absencją i rotacją

pracowników wskutek chronicznego zmęczenia pracą : w USA zjawisko ma już swoją nazwę
- wielkie zużycie : czy polskim pracownikom też to grozi? / Agnieszka Kamińska // Polska
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Wypalić może się każdy / Barbara Michałowska // Tygodnik Solidarność.- 2021, nr 46, s. 5859.

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
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Zaangażowanie policjantów w czasie kryzysu : jak pandemia COVID-19 zmieniła pracę
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Air disinfection procedures in the dental office during the COVID-19 pandemic / Monika
Tysiąc-Miśta [i in.] // Medycyna Pracy. - 2021, Vol. 72, nr 1, s. 39-48.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasach pandemii = Occupational health and safety during
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2020. - S. 167-187.
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Bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwami z uwzględnieniem czasu pandemii
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Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. - 2021, nr 16/17, s. 20.

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.
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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
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Cybertechnologia w pracy. Ryzyko i zabezpieczenia / Andrzej Kozłowski // Bezpieczeństwo
Pracy. - 2020, nr 2, s. 8-9.
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Czy szkolenia okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami są zawieszone w czasie
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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.

Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej w czasie pandemii COVID-19 : wybrane
aspekty problematyki = Functioning of the National Revenue Administration during the
COVID-19 pandemic : selected aspects of the issues / Andrzej Halicki // Monitor Prawa
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Koronawirus wymusza dodatkową izolację / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2020, nr 259
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Multimedia wspomagają walkę z epidemią koronawirusa / Alfred Brzozowski //
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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.
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pracy oraz braku środków ochrony osobistej : dylematy w trakcie pandemii COVID-19 = The
obligation to provide medical assistance, and the employee's right to refrain from performing
work in conditions not complying with occupational health and safety regulations and lacking
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Karkowska, Romuald Krajewski, Tomasz Adam // Medycyna Pracy (Łódź). - 2021 [T.] 72, nr
6, s. 661-669.
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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.

Ochrona zdrowia w czasach pandemii : zagadnienia publicznoprawne, medyczne i
ekonomiczne / red. Monika Dobska, Eryk Kosiński, Monika Urbaniak. - Poznań : Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Poznaniu, 2021. - 258 s.

Podwyższone koszty pracownicze przy pracy zdalnej / Sławomir Liżewski // Poradnik
Instytucji Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2021, nr 1, s. 33.

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

Praca zdalna a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych / Sławomir
Liżewski // Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo
pracy. - 2021, nr 5, s. 49-51.
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.
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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.
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Przystosowanie stanowiska pracy i ochrona zdrowia pracowników w czasie epidemii / Anna
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Roszczenia po zakażeniu mocno hipotetyczne / Monika Gładoch ; rozm. Łukasz Guza //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 212, s. B10.
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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
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Szczepienia ochronne dla pracowników = The vaccinations for employees / Zofia Kołodziej //
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Szczepienia przeciwko COVID-19 to wyzwanie dla pracodawców / Paweł Wyrębek //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 33, dod. Kadry i Place, s. C1.

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
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Dąbrowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2020, nr 4, s. 20-21.

Wypadek przy pracy zdalnej / Piotr Wąż // Atest. - 2020, nr 7-8, s. 11-16.
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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.
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Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w kopalniach podziemnych - wybrane zagadnienia / red.
nauk. Zbigniew Lubosik, Jerzy Jaroszewicz ; Zbigniew Ciepliński, Agnieszka Copa, Tomasz
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Zalecenia WHO laboratoriów z SARS-CoV-2 i nie tylko / tł., oprac. Paweł Kopeć,
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Zwrot za okulary korygujące w czasie pandemii / Anna Gotkowska // Poradnik Instytucji
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Gazeta Prawna. - 2021, nr 243, s. B1.
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Brak przepisów o zaszczepionych stawia firmy pod ścianą / Sławomir Wikariak // Dziennik.
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Pandemia i wyższe płace uderzyły w saksy / Ania Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2021, nr 173
: 28.07, s. A16.
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Danecka, Joanna Mirosław, Józefa Matejek // Polityka Społeczna. – 2021, R. 48, nr 4, s. 1-7.

Działalność socjalna pracodawcy w tarczy antykryzysowej = Social activity of the employer
in the anti-crisis shield / Monika Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. –
2021, T. 62, nr 1, s. 6-11.

Firmy ruszyły po pieniądze z ZUS. Ale może ich nie wystarczyć / Paulina Szewioła //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 174 : 07.09, s. B10.
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Gazeta Prawna. - 2020, nr 129 : 06.07, s. B10.
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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.

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 23, Zmiany w budżecie czasu wolnego i
zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19 /
red. nauk. Alina Zajadacz ; Tomasz Duda, Grzegorz Godlewski, Renata Krukowska,
Magdalena Kugiejko, Aleksandra Minkwitz, Aneta Pawłowska-Legwand, Krzysztof
Piotrowski, Alina Zajadacz, Artur Żyto. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021. –
135 s. – (Turystyka i Rekreacja : studia i prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, ; nr 23).

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.

W zamkniętym kraju / Anna Słojewska // Rzeczpospolita. - 2021, nr 79, s. A6.

Warunki mieszkaniowe Polaków a komfort przebywania na kwarantannie w świetle badań
jakościowych = Housing conditions of Poles and the comfort of stayingin lockdown qualitative research / Agnieszka Sadowa // W: Zdrowie i style życia : determinanty długości
życia. Zdrowie i style życia : determinanty długości życia / pod red. Wioletty Nowak,
Katarzyny Szalonki. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka
Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. - S.
73-92.

Wirus krąży, one chorują na bezczynność / Zuzanna Muszyńska // Przegląd (Warszawa ,
1999). - 2020, nr 37, s. 37-39.

Wuhan wraca do życia / rozm. 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.

Zerwanie z koroną // Forum (Warszawa , 2015). - 2020, nr 22, s. 48-49.

Życie codzienne w czasie pandemii / Natalia Dueholm // Najwyższy Czas! : pismo
konserwatywno-liberalne. - 2020, nr 15/16, s. LII-LIII.

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.

Dialog społeczny a praca zdalna / Ewa Podgórska-Rakiel // W: Praca zdalna w polskim
systemie prawnym. - Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata
Mędrala. - Stan prawny na 1 lipca 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. – S. 95-107.

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 ; rozm. RobertWąsik //
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.

Kolejne duże zmiany na czas kryzysu / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2021, nr 11, s.
A1, A11
31 dni urlopu, niższy klin podatkowy, praca zdalna.

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.

Kryzys jako szansa / Witold Gadowski // Gazeta Polska (Warszawa , 1993). - 2021, nr 17, s.
54-55.
Covid 19. Dialog społeczny

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 nie ma czasu na dialog ze stroną społeczną / Piotr Duda ; rozm. Mateusz Kosiński //
Tygodnik Solidarność. - 2021, nr 17, s. 12-16.

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.

