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między polityką państw członkowskich zakładającą swobodny przepływ usług, a reprezentowaniem interesów 

wewnętrznych, skoncentrowanych na ochronie lokalnych rynków pracy. 
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Elity polityczne dołują ludzi / Natalia Dueholm // Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-

liberalne. - 2020, nr 19/20, s. XXXVIII-XXXIX 

 



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. 

 

Góralu, czy ci nie żal? / Paweł Grocholsk // Przegląd (Warszawa , 1999). - 2020, nr 52, s. 15-

17. 

 

Jeśli orkiestry nie będą mogły ćwiczyć, to będzie z nimi koniec : ważna jest jakość życia, a 

nie jego długość : decydenci naprawdę muszą wyważyć to zamykanie wszystkiego : chce się 

przedłużać życie, obniżając jego jakość : tymczasem cóż to za życie bez możliwości 

uczestniczenia w kulturze? / Joanna Wnuk-Nazarowa; rozm. Anita Czupryn // Polska 

(Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). - 2021, nr 18, s. 22-2. 

 

Kiepsko w portfelach. Młodsi wierzą, że powinno być lepiej / Piotr Mazurkiewicz // 

Rzeczpospolita. - 2021, nr 290, s. A1.6. 

 

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. 

 

Miasto Kopernika w cieniu epidemii / Helena Leman // Przegląd (Warszawa , 1999). - 2020, 

nr 21, s. 28-30. 

 

Nic "nie wróci do normalności" : po pandemii Polska będzie zupełnie inna / Jacek Wódz // 

Przegląd (Warszawa , 1999). - 2021, nr 16, s. 42-44. 

 

Nowa Normalność, czyli O powrocie ofiar z ludzi / Mateusz Błaszczyk // Najwyższy Czas! : 

pismo konserwatywno-liberalne. - 2021, nr 15/16, s. LX-LXI. 

 

Nowa normalność po włosku / Agnieszka Zakrzewicz // Przegląd (Warszawa , 1999). - 2020, 

nr 21, s. 38-40. 

 



Od wirusa do EU-topii / Stanisław Strasburger // Rzeczpospolita. - 2021, nr 1, s. 28-29. 

 

Pokolenie bumerang : wybuch pandemii COVID-19 i wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi 

wywołał falę tzw. boomerang kids, czyli wymuszonych ekonomicznie powrotów dorosłych 

dzieci do rodzinnego domu / Aleksandra Rybińska // Sieci (Gdynia , 2017). - 2021, nr 46, 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. – [Komunikat z Badań CBOS / Centrum Badania Opinii Społecznej ; 

nr 56/2020]. 

 

Słowacy to prymusi w walce z koronawirusem / Łukasz Grzesiczak // Przegląd (Warszawa , 

1999). - 2020, nr 17, s. 32-34. 

Jakość życia. 

 

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. 

 

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. 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. 

Omów. posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego dotyczącego zaproponowanym przez rząd przepisom 

mającym wesprzeć przedsiębiorców i pracowników w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię 

koronawirusa. 

 


