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„Zabezpieczając wszystkich: zarządzanie ryzykiem w zdywersyfikowanym i dywersyfikującym się 
świecie pracy” (2019). Jego najnowsze publikacje na tematy z pogranicza przyszłości pracy i 
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„Emerytury” (z N. Barrem) [w:] „Rynek pracy i polityka społeczna w Europie Środkowo-
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