PRACA ZDALNA I HYBRYDOWA
Zestawienie tematyczne

Aktywność fizyczna pomaga osobom pracującym zdalnie / Joanna Ćwiek // Rzeczpospolita. 2020, nr 287, s. A9.

Alternatywne formy zatrudnienia : podatkowa optymalizacja zatrudnienia a ograniczenia
wynikające z prawa pracy / Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, Anna Zięba // Personel i
Zarządzanie. - 2021, nr 1, s. 86-89.
Praca w domu. Prawo pracy.

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

Będzie ekwiwalent za pracę zdalną, ale bez ustawowej wysokości / Łukasz Guza // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2021, nr 28 : 11.2, s. B1.

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.

Biuro będzie jak benefit / Artur Apostoł, Lidia Deja, Karina Kreja [i in.] // Puls Biznesu. 2021, nr 59, s. 10-11.
Praca zdalna.

Biuro pod palmami, czyli Cyfrowi nomadzi podbijają świat / Mirela Mazurkiewicz // Polska
(Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). - 2021, nr 43, s. 14-15.

Blog biblioteki szkolnej jako forma pracy zdalnej / Grażyna Sadura, Grażyna Piechota //
Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. - 2020, nr 12, s. 34-35.

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

Co może i musi pracodawca : praca zdalna / Marcin Czyżewski // Gazeta Wyborcza. - 2021,
nr 97, dod. Gazeta o BHP, s. 5.

Co nam (z)robi praca zdalna? / Ludmiła Anannikova // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 103, s. 8.

Co trzeci pracownik zostanie w domu / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2020, nr 259, s.
A1, A15.
Problem izolacji wymuszanej przez epidemię koronawirusa.

Co warto wiedzieć o pracy zdalnej / Marcin Czyżewski // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 216 :
15.09, s. 20.

Co zrobić, by zwalczyć pandemię / Piotr Lewandowski // Rzeczpospolita. - 2021, nr 77, s.
A21.

Coraz mniej osób musi przebywać w zakładach : rozwiązaniem jest nie tylko praca zdalna /
Wiktoria Cieślikowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 51, dod. s. C6.

Covid 19 : nauczyciel na kwarantannie / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole :
czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. - 2020, [nr] 11, s. 10-12.

Cyberbezpieczeństwo a praca zdalna / Michał Kibil, Ireneusz Piecuch // Monitor Prawniczy :
miesięcznik prawa polskiego. – 2020, R. 28, dod. Prawo Nowych Technologii, [nr] 20, s. 4450.

Cyberochrona w pracy i domu / Tomasz Czoik, Marcin Czyżewski // Gazeta Wyborcza. 2021, nr 96, 26.4, Dodatek: Cyberbezpieczeństwo, s. 4.

Cyfrowych nomadów będzie trudno z powrotem ściągnąć do biur / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 183, s. A17.

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

Czas pracy podczas pracy zdalnej : co jest czasem pracy zdalnej, jakie są sposoby
potwierdzania przybycia i obecności w pracy zdalnej, systemy i rozkłady czasu pracy,
zlecanie i rozliczanie nadgodzin i pracy w dniach wolnych, obowiązkowe okresy odpoczynku,
czas pracy zdalnej kadry menedżerskiej, ewidencja czynności podczas pracy zdalnej, skutki
naruszenia przepisów o czasie pracy zdalnej / Iwona Jaroszewska-Ignatowska ; red. Artur
Borkowski. - Warszawa : Infor PL SA, 2021. - 96 s.

Czego firmy oczekują od przepisów pracy zdalnej / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2021,
nr 120, s. 14.

Czy firma dopłaci do pracy zdalnej / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2021, nr 99, s. 10-11.

Czy można pracować podczas przymusowego odosobnienia / Joanna Śliwińska, Leszek
Jaworski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 225, dod. Księgowość Budżetowa, s. D6.
Praca zdalna w czasie kwarantanny.

Czy praca zdalna to przyszłość rynku pracy? / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Alicja Sroka //
W: Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów /
redakcja naukowa 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”,
18-19 czerwca 2019 r., Katowice.

Czym jest praca hybrydowa i czy stanie się normą? / Mateusz Kosiński // Tygodnik
Solidarność. - 2020, nr 34, s. 58.
Możliwość wykonywania swoich obowiązków częściowo w biurze, częściowo zdalnie.

Daj oczom odpocząć / Katarzyna Koper // Newsweek Polska. - 2020, nr 51, s. 78-81.
Praca zdalna osób z chorobami oczu i krótkowzrocznością. COVID-19.

Dajcie nam zostać w domu! / Dawid Krawczyk // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 104, dod.
Tygodnik Warszawa, s. 4-5.

"Dziś po raz pierwszy krzyczałam na onlajnie" : zza nauczycielskiego laptopa / Beata
Bednarska // Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł.
m. Poznania. - 2021, [nr] 2, s. 277-289.

Echa encyklik społecznych w kontekście pracy zdalnej podczas pandemii COVID-19 =
Echoes of the social encyclicals in the context of remote work during the COVID-19
pandemic / Piotr Wajs // Społeczeństwo. – 2021, R. 31, nr 2, s. 86-95.

Eksperyment pracy w domu / Erita Narhetali // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 148 :
31.07, s. A12.

Eksperymentowanie Orange Polska z pracą hybrydową w nowej normalności / Magdalena
Gajos // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr specj., s. 26-30.

Elastyczne formy zatrudniania - korzyści dla pracodawcy // Serwis Prawno.-Pracowniczy. 2021, R. 26, nr 4, 81 s.
M. in. praca zdalna.

Falstart paktu i pracy zdalnej / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 25 : 8.2,
s. B10.

Fikcyjny nadzór nad pracą zdalną odstraszy firmy / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna
- 2021, nr 72 : 15.4, s. B1.

Firma lub zatrudniony w każdej chwili cofną pracę zdalną / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2021, nr 147, s. B10.

Firma ma wykazać, że pracownik nie może pracować zdalnie / Kajetan, Bartosiak // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 231, dod. Ubezpieczenia i Świadczenia, s. C6-C7.
Praca zdalna w kontekście prawa ubezpieczeń społecznych.

Firma odliczy wydatki na pracę zdalną / Monika Pogroszewska // Rzeczpospolita. - 2021, nr
109, s. A13.

Firmy mają problem ze ściągnięciem pracowników do biur : praca zdalna jednak nie tak
efektywna / Marta Piątkowska // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 227, dod. Ekonomia+, s. III.

Firmy musiały szybko wdrożyć plany rozpisane na całe lata / Jarosław Szymczuk ; rozm.
Piotr Mazurkiewicz // Rzeczpospolita. - 2021, nr 17, s. A23.
Organizacja pracy w czasie epidemii. Praca zdalna.

Fiskus potwierdza: praca zdalna z podatkowymi korzyściami / Przemysław Wojtasik //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 277, s. A10.

Gdy biuro budzi lęk : co dalej z pracą zdalną? / Justyna Sobolak // Gazeta Wyborcza. - 2021,
nr 159, dod. Ekonomia+, s. I.

Gdy praca zamieszkała w polskim domu : home office / Sławek Szymański // Gazeta
Wyborcza. - 2021, nr 62, dod. Rok z Epidemią, s. 2.
Wpływ pracy zdalnej na pracowników.

Gdy praca zdalna staje się koniecznością / Dominika Figuła // Rynek Pracy / IPISS. - 2020, nr
1, s. 90-92.

Gdy zdalnie się nie da / Piotr Rozpara // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 240 : 13.10, dodatek:
Antycovid Expo, s. 6.

GFT chce pracy w cyfrowych bankach / Małgorzata Grzegorczyk // Puls Biznesu. - 2020, nr
249, s. 8-9.
GFT Entertainment. Praca zdalna.

Google obniża pensję dla pracujących zdalnie : co na ten trend nasze prawo? / Joanna
Śliwińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 165, dod. Kadry i Płace, s. C1.

Home office, czyli praca o każdej porze // Puls Biznesu. - 2020, nr 234, s. 15.

Home office nie pozbawia wolnego na opiekę / Łukasz Łaguna // Rzeczpospolita. - 2021, nr
40 : 18.2, s. D7.

Hybrydowa praca zespołów stanie się bardziej efektywna // Puls Biznesu. - 2021, nr 69, dod.,
s. VI.

Hybrydowa rewolucja : postpandemiczny rynek pracy bez makijażu : większość Polaków po
pandemii ani myśli o powrocie do biur [...] / Jacek Przybylski // Do Rzeczy. - 2021, nr 38, s.
90-92.

Jak rozliczyć podatki i składki przy pracy zdalnej / Aneta Frydrych // Rzeczpospolita. - 2021,
nr 84 : 12.4, s. D8.

Jak rozwiązywać problemy związane z pracą zdalną // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr
172 : 03.09, s. C1-C8.

Jak sobie radzić ze stresem związanym z pracą przed kamerą / Katarzyna Topolska //
Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce, informatyzacja, promocja czytelnictwa,
dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 2020, nr 34, s. 13-14.
Praca zdalna. Psychologia pracy.

Jakie bhp w pracy, takie w domu / Robert Kozela // Atest. - 2021, nr 4, s. 3.

Jeśli izolacja, to nie praca zdalna / Katarzyna Kulesza // Rzeczpospolita. - 2020, nr 265 :
12.11, s. D3.

Już nie będzie "po pandemii" : praca zdalna dzieli najbardziej / Krzysztof Pacewicz // Gazeta
Wyborcza. - 2020, nr 235, s. 17.
Opinie Polaków o epidemii.

Każdemu 12 zdalnych dni / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2021, nr 115, s. A11.

Kiedy pracownicy biblioteki pracują w domu - praca zdalna a RODO / Łukasz
Wojciechowski // Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce, informatyzacja, promocja
czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 2020, nr 28, s. 23-24.

Kiepsko to widzę / AL. [Andrzej Dryszel] // Dziennik Trybuna. - 2021, nr 140, s. 9.
Praca zdalna. Bhp.

Kodeks pracy 2020 : wyższe wynagrodzenie minimalne, praktyczne aspekty wdrażania PPK,
obowiązek dalszego zatrudniania zwolnionego pracownika, funkcjonowanie związków
zawodowych w firmie, telepraca a praca zdalna, benefity pozapłacowe, ZFŚS w formie
kafeterii / Sławomir Paruch, Robert Stępień, Agnieszka Nicińska ; red. Artur Borkowski,
Anita Jackowska. - Warszawa : Infor Biznes Sp. z o.o., 2020. - 240 s.

Kodeks pracy 2021 : jakie są skutki podwyższenia wynagrodzenia minimalnego, na jakich
zasadach można wprowadzić pracę zdalną w czasie epidemii COVID-19, jak zdalnie
wypowiedzieć umowę o pracę, czy praca zdalna może być wykonywana z zagranicy, jakie
wsparcie zapewniają pracodawcom tarcze antykryzysowe / Sławomir Paruch, Robert Stępień,
Paweł Sych, Agnieszka Nicińska ; red. Artur Borkowski, Anita Jackiewicz]. - Warszawa :
Infor PL S.A, 2021. – 240 s. - (Prawo bez Tajemnic ; 1/2021).

Kodeks pracy 2021 z komentarzem : zmiany w pensji minimalnej, praca zdalna i
wynagrodzenia w czasie pandemii, nowe kary dla pracodawców / Ringier Axel Springer
Polska - Stan prawny na 15 września 2020 r. - Warszawa : Ringier Axel Springer Polska,
2021. - 173 s.

Kodeks pracy z komentarzem do najważniejszych zmian : COVID-19 i zmiany prawa pracy,
obowiązki pracodawcy stosującego pracę zdalną, praca zdalna z zagranicy, postępowanie z
zakażonym pracownikiem, kontrole inspekcji sanitarnych, zmiany w delegowaniu
zagranicznych pracowników do Polski, równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie
wynagradzania / Robert Stępień, Paweł Sych, Agnieszka Nicińska ; red. Artur Borkowski,
Anita Jackiewicz. - Warszawa : Infor Biznes Sp. z o.o., 2020. - 239, [1] s.

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

Kompetencje niezbędne do efektywnego wykonywania pracy zdalnej / (kj) // Bezpieczeństwo
Pracy. - 2020, nr 12, s. 8-9.
Omów. wyników badań nad pracą zdalną przeprowadzonych we Francji w latach 2007-2019.

Konferencja "Praca zdalna - dylematy społeczno-prawne" // Atest. - 2021, nr 7-8, s. 2.
Omów. konferencji zorganizowanej przez Główny Inspektorat Pracy (Warszawa, czerwiec, 2021 r. ).

Kształtowanie przestrzeni pracy : praca w biurze, praca zdalna, coworking / Małgorzata
Sidor-Rządkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. - 160 s. – (HR - Wolters Kluwer
Polska ).

Kto ma urządzić stanowisko do pracy zdalnej / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2021, nr
70, s. 10.

Kwarantanna nie wyklucza pracy zdalnej / Joanna Nicewicz // Rzeczpospolita. - 2020, nr 171
: 23.07, s. D4.

Miejsce do pracy zdalnej. W zamian voucher na jedzenie / Paula Goszczyńska // Echo Dnia
(Świętokrz.).- 2021, nr 42, s. 4.

Miejsce pracy: biuro, dom, hotel, dworzec, galeria / Aneta Gawrońska // Rzeczpospolita. 2021, nr 57, s. A18.

Mikołaj zapuka podczas home office // Puls Biznesu. - 2020, nr 237, s. 11.
Praca zdalna. Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP).

Milenialsi i nowe wyzwania / Mateusz Szymański ; rozm. Teresa Wójcik. - Tygodnik
Solidarność. - 2021, nr 3, s. 28-32.

Moc pracy zdalnej, czyli pomysł pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Warszawie na pracę w domu / Katarzyna Gołubiew // Poradnik Bibliotekarza. - 2020, nr 10,
s. 17-20.

Na co można wydać i jak je otrzymać : 500 plus dla nauczycieli / Magdalena Warchala //
Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 282, s. 20.

Na wniosek pracownika 12 dni home office w ciągu roku / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2021, nr 96 : 20.5, s. B8.

Nabici w pracę zdalną / Izabela Żbikowska // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 42, s. 11.

Nagle wszystko się urwało / Alicja Lehmann // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 59, s. 7.
Też praca zdalna.

Nasza praca musi mieć sens / Aleksandra Przybylska // W Drodze. - 2020, nr 9, s. 68-77.
Motywacja pracy. Praca zdalna.

Nauczyciele masowo odchodzą z pracy / Paulina Baran // Echo Dnia (Świętokrz.). - 2020, nr
224 , s. 4.
Praca zdalna.

Nie będzie powrotu do dawnych biur / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2021, nr 96, s.
A22.

Nie odpisujesz, znaczy się obijasz / Paulina Nowosielska, Patrycja Otto // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2021, nr 196, s. A16-A17.
Praca zdalna. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Nie wkładamy pracy zdalnej w sztywny gorset / Iwona Michałek ; rozm. Joanna Jackowska //
Puls Biznesu. - 2021, nr 102, s. 14.

Nieokreślony czas postoju / Anna Gotkowska // Poradnik Instytucji Kultury : nowości,
finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2021, nr 4, s. 62-63.

Nieuregulowane obowiązki i zobowiązania : czyli praca hybrydowa w obecnym stanie
prawnym / Łukasz Łaguna // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 12, s. 28-32.

Niewielka zmiana zablokuje pracę zdalną / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2021, nr
183, s. A10.

Niezdarne zdalne / Beata Igielska // Przegląd (Warszawa , 1999). - 2021, nr 24, s. 56-57.

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

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

Nowe przepisy o pracy zdalnej stworzą więcej etatów w Polsce / Mateusz Rzemek //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 131, s. A9.

Nowoczesne biuro rachunkowe : organizacja, renoma, odpowiedzialność, współpraca z
klientem / red. Wioletta Chaczykowska. - Warszawa : Infor : KDS księgowość Warszawa,
2021. - 180, [4] s.
Dotyczy również pracy zdalnej.

O co warto zadbać, gdy praca zdalna w księgowości jest na porządku dziennym / Leszek
Jaworski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 179, dod. Rachunkowość i Audyt, s. D1.

Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej / Marlena Sakowska-Baryła. - Stan
prawny na 10 września 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 159 s.

Ochrona danych osobowych z perspektywy rozwoju e-administracji / Justyna MielczarekMikołajów // W: Ochrona danych osobowych w prawie publicznym / red. nauk. Maria
Jędrzejczak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. - S. 49-60.
Materiał z konferencji naukowej, 7 października 2020 r., Poznań.

Ogromne wyzwanie : zapewnienie cyberbezpieczeństwa pracownikom zdalnym / Przemysław
Kania ; rozm. Tomasz Czoik // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 96, dod. Cyberbezpieczeństwo, s.
6.

Opodatkowanie ekwiwalentu dla pracownika zdalnego / Bartłomiej Łukasik // Rzeczpospolita.
- 2021, nr 75 : 31.3, s. H8.

Oswojony home office : czy pracodawcy wprowadzą na większą skalę pracę zdalną? /
Grzegorz Kubera // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, s. 16-20.

Pandemia scyfryzowała Polskę / Łukasz Ostruszka // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 33, s. 14.

Pandemiczni debiutanci / Paulina Nowosielska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 102, s.
A24-A25.
Rekrutacja pracowników. Praca zdalna.

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.
Również praca zdalna

Po egzotycznym urlopie tylko praca zdalna / Tomasz Czerkies // Rzeczpospolita. - 2021, nr
180 : 05.08, s. D1.

Po szczepionce do biura / Justyna Sobolak // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 105, s. 10.
Ograniczanie pracy zdalnej.

Po wakacjach zmiany w pracy zdalnej / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2020, nr 178, s.
A1, A10.
Prace nad uregulowaniem pracy zdalnej w kodeksie pracy.

Podstawy prawne kontrolowania pracowników świadczących pracę zdalnie = Legal basis for
controlling remote workers / Kamila Naumowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2020,
T. 61, nr 5, s. 28-35.

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

Polacy polubili pracę zdalną, lecz są nią coraz bardziej zmęczeni / Anna Cieślak-Wróblewska
// Rzeczpospolita. - 2021, nr 61, s. A18.

Polscy cyberżołnierze już na posterunku / Karol Molenda ; rozm. Piotr Nisztor // Gazeta
Polska. - 2020, nr 48, s. 32-34.
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Praca zdalna.

Polska ważnym miejscem japońskich inwestycji / Andrzej Skubiszewski, rozm. Grażyna
Raszkowska // Sieci. - 2020, nr 48, s. 68-69.

Japan Tobacco International Polska. Praca zdalna. Bhp.

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

Powraca zdalna praca / Anna Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2020, nr 240, s. A1,
A14.

Powroty do biur bez dyskryminacji / Bogusław Kapłon // Rzeczpospolita. - 2021, nr 99 : 29.4,
s. D2.

Powrót do biur : jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość pracy? / Grzegorz Kubera //
Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, s. 10-15.
Omów. przygotowania miejsca pracy na powrót pracownika oraz korzyści płynących z pracy zdalnej.

Powrót do biura tylko dla wybranych? / Joanna Śliwińska, Łukasz Kuczkowski, Wojciech
Bigaj, Magdalena Zwolińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 110, dod. Kadry i Płace,
s. C1.

Powrót z pracy zdalnej do zwykłego trybu pracy w biurze : wskazówki dla lidera, jak
odbudować pracę zespołową / Karolina Karwowska // Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w
praktyce, informatyzacja, promocja czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona danych
osobowych. - 2021, spec. nr 10, s. 14-15.

Pożądany benefit: praca zdalna / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2021, nr 141, s. 14.

Praca hybrydowa jest wygodna, ale może być ryzykowna dla kariery / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 231, s. A20.

Praca hybrydowa : od czego zależy sukces wdrożenia w firmie? / Martyna Tarnawska //
Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 12, s. 16-21.

Praca hybrydowa: wyzwanie dla menedżerów na długie lata / Anna Cieślak-Wróblewska //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 195, s. A20.

Praca na odległość spoza terytorium Polski i jej skutki podatkowo-składkowe / Rafał
Sidorowicz, Katarzyna Milewska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 38, dod. Kadry i
Płace, s. C2-C3.

Praca w domu a bezpieczeństwo danych / (ez) // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020, nr 4,
s. 24.

Praca w domu, a prywatne sprawy w firmie - nie najlepiej dzielimy swój czas / (ag) // Dialog
w Centrum i Regionach. - 2020, nr 1, s. 3-5.
Omów. wyników badania firmy Randstad.

Praca w domu podwyższa koszty pracownika. Kto za to zapłaci? / Anna Wróblewska-Cieślak
// Rzeczpospolita. - 2021, nr 25, s. A20.

Praca w trybie alertu : jak wspierać i angażować zespoły pracujące zdalnie? / Edyta
Goryszewska-Szumska // Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 3, s. 73-77.

Praca w "trybie beta" : prawie cały semestr nauki zdalnej / Magdalena Warchala // Gazeta
Wyborcza. - 2020, nr 293, dod. Magazyn SuperMiasta, s. 15.

Praca zdalna / Jakub Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2020, nr 24, s. 63.

Praca zdalna a rozliczenia podatkowe / Marcin Szymankiewicz // Rzeczpospolita. - 2020, nr
199 : 26.08, s. H5.

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.

Praca zdalna, ale jakby na miejscu / Paweł Rochowicz // Rzeczpospolita. - 2020, nr 286 : 7.12,
s. A15.

Praca zdalna bardziej lubiana, ceniona i wydajna / Przemysław Kania, Grzegorz Flanz,
Małgorzata Rusin [i in.] ; [moderator] Beata Tomaszkiewicz // Puls Biznesu. - 2020, nr 107, s.
8-9.

Praca zdalna bez problemów / Magdalena Rycak, Kamila Naumowicz // Rzeczpospolita. 2020, nr 48 : 27.02, s. D4.ńcz

Praca zdalna bez przychodu w PIT / Przemysław Wojtasik // Rzeczpospolita. - 2021, nr 120, s.
A12.

Praca zdalna bez zmian w umowie / Aleksandra Minkowicz-Flanek // Rzeczpospolita. - 2020,
nr 236 : 08.10, s. D5.

Praca zdalna. Co może i musi pracodawca / Marcin Czyżewski // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr
216 : 15.09, s. 6.

Praca zdalna : cyberbezpieczeństwo to priorytet / Rafał Gołąb // Rzeczpospolita. - 2020, nr
277 : 26.11, s. D4.

Praca zdalna czy hybrydowa? / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 171 :
02.09, s. B11.

Praca zdalna, czyli po pandemii Polska będzie inna / Hubert Kowalski // Gazeta Polska. 2020, nr 21, s. 26-28.

Praca zdalna, czyli rozpoznanie bojem / Wiesław Łyszczek ; rozm. Ewa Zarzycka // Dialog w
Centrum i Regionach. - 2020, nr 4, s. 10-12.
Rozmowa z Głównym Inspektorem Pracy.

Praca zdalna – czym różni się od telepracy i o co warto zadbać, przygotowując jej regulamin /
Wiktoria Cieślikowska, Agata Kałwińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 173, dod. s.
C2-C3.

Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda - zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa
koncepcja stosunku pracy? / Leszek Mitrus. - Cz. 1-2 // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. 2020, nr 10, s. 3-9 ; nr 11, s. 3-10.

Praca zdalna dla części załogi? Uwaga na zarzut dyskryminacji / Patrycja Otto // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 132 : 09.07, s. C1.

Praca zdalna do poprawki / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 120, s. B1.

Praca zdalna. Dobrodziejstwa i wynaturzenia / Elżbieta Mączyńska // Polityka Społeczna. 2021, R. 48, nr 5-6, s. 10-18.

Praca zdalna - dylematy społeczno-prawne / (mp) // Bezpieczeństwo Pracy. - 2021, nr 9, s. 11.
Omów. ogólnopolskiej konferencji.

Praca zdalna : ile w niej home, a ile office? / Dorota Witt // Polska (Metropolia Warszawska,
wyd. zasadnicze). - 2020, nr 46, s. 15.

Praca zdalna - jak dobrze zabezpieczyć informacje / Mirosław Gumularz // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2020, nr 83, dod. Samorząd i Administracja, s. C2.

Praca zdalna: jak nie dać się hakerom / Sylwia Wedziuk // Puls Biznesu. - 2020, nr 204, s. 10.

Praca zdalna : jak utrzymać równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym / Karolina
Karwowska // Nowoczesna Biblioteka 3.0 : prawo w praktyce, informatyzacja, promocja
czytelnictwa, dofinansowanie, ochrona danych osobowych. - 2021, spec. nr 10, s. 11.

Praca zdalna jako element koncepcji inteligentnego miasta = Teleworking as an element of
the smart city concept / Sabina Magdalena Wyrwich-Płotka // Studia Miejskie. – 2020, 39, s.
71-81.

"Praca zdalna jako instytucja prawa ochrony pracy" - sprawozdanie z konferencji / Anna
Piszczek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2021, nr 6, s. 24-26.
Omów. konferencji zorganizowanej 21 stycznia 2021 r. przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy / Agnieszka Jeran // Opuscula
Sociologica. - 2016, nr 2, s. 49-61.

Praca zdalna jedną z recept na epidemię : codzienny poradnik antywirusowy / Magdalena
Warchala // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 70, s. 20.

Praca zdalna - kiedy i na jakich warunkach ? / Marcin Koziestański // Tygodnik Solidarność. 2020, nr 39, s. 64.

Praca zdalna może się stać niemożliwa / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2020, nr 240, s.
A11.

Praca zdalna na nowo? / Paweł Śmigielski // Przegląd (Warszawa , 1999). - 2020, nr 44, s. 41.
Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ o nowych zasadach pracy zdalnej.

Praca zdalna na pełen etat straci ważność / Marta Piątkowska // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr
149, s. 10.

Praca zdalna "na siłę" kiedyś się skończy / Grzegorz Orłowski // Rzeczpospolita. - 2020, nr
295 : 17.12, s. D3.

Praca zdalna na stałe w instytucji kultury / Monika Frączek // Poradnik Instytucji Kultury :
nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr 8, s. 54-56.

Praca zdalna na własnych zasadach / Dominika Szachniewicz, Aleksandra BaranowskaGórecka // Rzeczpospolita. - 2020, nr 165 : 16.07, s. D4.

Praca zdalna na wyciągu / Bartłomiej Kuraś, Marek Podmokły, Ewa Furtak [i in] // Gazeta
Wyborcza. - 2020, nr 279, s. 9.
Wyjazdy wypoczynkowe pod przykrywką podróży służbowych.

Praca zdalna nauczycieli / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole : czasopismo
pracowników bibliotek oświatowych. - 2020, nr 12, s. 36-39.

Praca zdalna nie eliminuje mobbingu i dyskryminacji / Paula Koczara // Rzeczpospolita. 2020, nr 284 : 4.12, s. D6-D7.

Praca zdalna nie wyklucza wypadków / Marcin Stanecki // Rzeczpospolita. - 2021, nr 81 : 8.4,
s. D6.

Praca zdalna : nie za wszystko zapłaci firma / Tomasz Sancewicz // Rzeczpospolita. - 2020, nr
171 : 23.07, s. D1.

Praca zdalna - obowiązki pracodawcy z zakresu bhp / Sebastian Kryczka // Serwis PrawnoPracowniczy. - 2020, R. 25, nr 23, s. 41-43.

Praca zdalna plus alkohol równa się dyscyplinarka ; ale czy zawsze? / Łukasz Guza //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 8, s. B1.

Praca zdalna po zmianach kłopotliwa dla firm / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2020, nr
131, s. A 11.

Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce : wyniki badania empirycznego =
Remote work during the COVID-19 epidemic in Poland : results of an empirical study / Piotr
Sliż // E-Mentor. - 2020, nr 3, s. 50-65.

Praca zdalna : praktyczny przewodnik / Monika Krzyszkowska-Dąbrowska. - Stan prawny na
23 sierpnia 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 138 s.

Praca zdalna się przyjęła / Eugeniusz Twaróg // Puls Biznesu. - 2020, nr 197, s. 8-9.

Praca zdalna : stała czy hybrydowa? / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr
249 : 22.12, s. B10.

Praca zdalna szybko wraca, za dwa tygodnie biurowce mogą stać puste / Anna CieślakWróblewska // Rzeczpospolita. - 2020, nr 240: 13.10, s. A14.

Praca zdalna, telepraca, home office : różnice między telepracą, pracą zdalną i home office,
procedura wprowadzania pracy zdalnej w firmie, obowiązki pracownika zatrudnionego poza
firmą, weryfikacja czasu pracy zdalnego pracownika, pracownicy świadczący pracę na
odległość z innych krajów UE - ZUS i podatki, ochrona danych osobowych u pracodawców
stosujących zdalną pracę, zawarcie umowy o pracę bez osobistego spotkania z kandydatem,
rozwiązanie umowy o pracę przez telefon, e-mailem albo przez kuriera / pod red. Iwony
Jaroszewskiej-Ignatowskiej ; Adam Alkadi, Natalia Basista, Iwona Jaroszewska-Ignatowska
[et. al.]. - Stan prawny na 5 września 2020 r. - Warszawa : Infor Biznes Sp. z o.o., 2020. - 96
s.

Praca zdalna też wydłuży urlop rodzicielski / Anna Hałas-Krawczyk, Natalia Wołkowycka //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 34 : 11.2, s. D6.

Praca zdalna to nie samowolka / Edyta Jagiełło, Zuzanna Lewandowska // Rzeczpospolita. 2020, nr 12 : 16.01, s. D6.

Praca zdalna to nie telepraca / Sebastian Kryczka // Rzeczpospolita. - 2020, nr 72 : 26.03, s.
D4.

Praca zdalna trafi na stałe do kodeksu / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2020, nr 178 :
31.07, s. A10.

Praca zdalna uregulowana zbyt ogólnie / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2020, nr 114, s.
14-15.

Praca zdalna w czasach COVID-19 / Michał Barański // W: Moda i design w świecie COVID19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej. Cz.
3 / red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Katowice : Instytut Prawa
Gospodarczego, 2020. - S. 459-469.

Praca zdalna w domu // Papierniczy Świat : czasopismo branży materiałów biurowych i
szkolnych. - 2020, nr 4, s. 51.

Praca zdalna w kilku odsłonach / Patrycja Zawirska, Karolina Kalinowska // Rzeczpospolita. 2021, nr 64 : 18.3, s. D5.

Praca zdalna w kraju spoza UE na specjalnych zasadach Katarzyna Serwińska // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 187 : 24.09, dodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia, s. D1.

Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata Mędrala. - Stan prawny na
1 lipca 2021 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 291 s.
Z treści : Unterschütz, Joanna: Pojęcie telepracy i pracy zdalnej. Dotychczasowe doświadczenia i regulacje
prawne (s. 13-26). - Daszczyńska-Ciborowska Anna: Polecenie pracy zdalnej (s. 27-34). - Matyjas-Łysakowska
Paulina: Podporządkowanie pracownika co do miejsca świadczenia pracy w pracy zdalnej (s. 35-46). - Torbus
Urszula: Ryzyko pracodawcy związane z pracą zdalną (s. 47-66). - Ludera-Ruszel Agata: Czas pracy a praca
zdalna (s. 67-79). - Naumowicz Kamila: Prawo do bycia offline a praca zdalna (s. 80-94). - Podgórska-Rakiel
Ewa: Dialog społeczny a praca zdalna (s. 95-107). - Matuszak Michał: Problematyka dyskryminacji
pracowników w pracy zdalnej (s. 108-116). - Byrski Jan, Hoser Henryk: Praca zdalna a monitoring pracownika
(s. 117-135). - Kuba Magdalena: Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej – wybrane zagadnienia
(s. 136-144). - Gredka-Ligarska Iwona: Bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej (s. 145-156). - Żołyński Janusz:
Wypadek przy pracy a praca zdalna (s. 157-171). - Godlewska-Bujok Barbara: Praca zdalna w kontekście życia
rodzinnego (s. 172-182). - Mędrala Małgorzata: Praca zdalna a wykluczenie społeczne (s. 183-196). - Fill
Wojciech: Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej (s. 197-211). - Kiełbasa Marcin: Transgraniczne aspekty
zdalnego świadczenia pracy (s. 212-230). - Barański Michał: Praca zdalna a umowy cywilnoprawne (s. 231239). - Nowak-Gruca Aleksandra: Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych
przemian (s. 240-260). - Dolot Anna: Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej (s. 261-269).

Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO / Łukasz Prasołek, Aleksandra
Kiełbratowska // W: Pomoc dla pracodawcy w sprawach pracowniczych w dobie kryzysu :
tarcza antykryzysowa, prawo pracy, RODO, ZUS, PIT / Elżbieta Fijor, Aleksandra
Kiełbratowska, Elżbieta Młynarska-Wełpa, Łukasz Prasołek, Jarosław Sawicki, Paweł
Ziółkowski ; pod red. Łukasza Prasołka. - Stan prawny: czerwiec 2020. - Warszawa : C.H.
Beck, 2020. - S. 1-36.

Praca zdalna w świetle rządowego projektu zmiany Kodeksu Pracy / Jakub Szmit. - Cz.1-2 //
Tygodnik Solidarność. - 2021, nr 25, s. 65 ; nr 26, s. 69.

Praca zdalna w warunkach pandemii - wybrane zagadnienia / Agnieszka Smoder // Polityka
Społeczna. - 2021, R. 48, nr 5-6, s. 26-35.

Praca zdalna wciąż pełna pułapek na pracodawców i pracowników / Łukasz Guza // Dziennik.
Gazeta Prawna. - 2020, nr 122, s. B1.

Praca zdalna według nowych przepisów / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2020, nr 198,
s.14-15.

Praca zdalna - wydatki rosną / Małgorzata Kolińska-Dąbrowska // Gazeta Wyborcza. - 2020,
nr 123, dod. Codzienny Poradnik Antywirusowy, s. 4.

Praca zdalna z kraju trzeciego może oznaczać podwójne oskładkowanie / Adam Alkadi //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 192 : 01.10, dodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia, s.
D1.

Praca zdalna z ryczałtem / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 60 : 29.3, s.
B11.

Praca zdalna z zagranicy może być sporym problemem dla pracodawcy / Tomasz Kret,
Katarzyna Serwińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 182 : 17.09, s. D1-D2.

Praca zdalna z zagranicy. O czym muszą pamiętać pracodawcy? / Michalina Topolewska //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 38 : 25.2, s. C1-C2.

Praca zdalna z zagranicy to dodatkowe obowiązki dla firmy / Maja Zabawska, Dominika
Mazur // Rzeczpospolita. - 2021, nr 241 : 15.10, s. D4.

Praca zdalna za granicą / Teresa Wójcik // Tygodnik Solidarność. - 2020, nr 42, s. 20-23.

Praca zdalna za granicą - jakie przepisy stosować w zakresie ubezpieczeń społecznych /
Małgorzata Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2021, R. 26, nr 13, s. 30-33.

Praca zdalna za porozumieniem / Stanisław Szwed ; rozm. Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2020, nr 185, s. B10.

Praca zdalna : zasady pracy zdalnej - jak efektywnie wykorzystywać czas podczas home
office?, wirtualny lider - wskazówki dla menedżerów zespołów pracujących zdalnie, BHP
osamotnienia - jak przeżyć w pojedynkę czas izolacji? - Warszawa : Infor Biznes, 2020. - 23
s.

Pracodawca nie może nakazać pracy podczas kwarantanny / Mateusz Rzemek //
Rzeczpospolita. - 2020, nr 255, s. A1.

Pracownicy oswoili pracę zdalną // Rzeczpospolita. - 2020, nr 296, s. A18.

Pracownicy przekonali się do zdalnej pracy / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2021, nr
205, s. A15.

Pracodawcy szykują się do powrotu do biur / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2021, nr
110, s. A15.

Pracownicy szykują się na nowy model pracy po pandemii / Anita Błaszczak //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 19 : 25.1, s. A20.

Pracownik coraz mniej biurowy / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2021, nr 165, s. A19.

Pracownik z gumy, czyli elastyczność pracy zdalnej / (ag) // Dialog w Centrum i Regionach. 2020, nr 5, s. 25-27.

Pracujący rodzic ma teraz trudniej / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. 2021, nr 118, s. A16.
Czas pracy. Praca zdalna. Zatrudnienie elastyczne.

Pracujesz zdalnie? Nie udostępniaj zdjęć // Puls Biznesu. - 2021, nr 59, s. 13.

Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19 = Rights and
obligations of parties to an employment relationship during the COVID-19 pandemic /
Magdalena Rycak // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - 2020 [T.] 27, s.
305-322.
Prawo pracy. Praca zdalna.

Prawidłowa organizacja pracy zdalnej / Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Zuzanna RosnerLakorzyńska, Agnieszka Anusewicz, Michał Kacprzyk, Edyta Jagiełło-Jaroszewska, Adam
Alkadi ; red. Artur Borkowski. - Warszawa : Infor Biznes Sp. z o.o., 2021, 80 s.

Prawie 90 proc. pracowników ocenia, że praca zdalna będzie zyskiwać na znaczeniu : dla
wielu z nich to sposób na wypalenie zawodowe // Papierniczy Świat : czasopismo branży
materiałów biurowych i szkolnych. - 2020, nr 5/8, s. 6-7.

Prawo HR w okresie pandemii : zmiany w umowach o pracę, zawieszenie przepisów prawa
pracy lub pogorszenie warunków zatrudnienia, zmiany w regulacjach czasu pracy, środki z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na wsparcie pracowników, praca zdalna […] /
[pod red. Iwony Jaroszewskiej-Ignatowskiej ; Natalia Basista, Anna Boguska, Iwona
Jaroszewska-Ignatowska [et al.]. - Stan prawny na 11 maja 2020 r. - Warszawa : Infor Biznes
Sp. z o.o., 2020. - 112 s.
Prawo human resources w okresie pandemii.

Projektory, ekrany i system rezerwacji, czyli Biuro po nowemu / Mirosław Konkel // Puls
Biznesu. - 2021, nr 165, s. 8.
Praca zdalna. Wyposażenie biur.

Prywatność sygnalisty pod ochroną / Mirosław Gumularz // Rzeczpospolita. - 2021, nr 64 :
18.3, s. D8.
Praca w domu.

Przede wszystkim bezpieczeństwo : organizacja pracy / Przemysław Kania ; rozm. Tomasz
Czoik // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 149, dod. Komunikacja i Praca Zdalna, s. 3

Przedsiębiorcy nadal boją się chmury : bezpieczne rozwiązania / Tomasz Czoik // Gazeta
Wyborcza. - 2021, nr 96, dod. Cyberbezpieczeństwo, s. 7.
Cyberbezpieczeństwo ; praca zdalna

Przedstawiciele handlowi sporo zyskają na pracy zdalnej / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita
- 2021, nr 118, s. A8.

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.

Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do świadczenia pracy zdalnej w okresie pandemii
COVID-19 / Michał Chomicki, Katarzyna Mierzejewska // E-Mentor - 2020, nr 5, s. 45-54.

Realne wsparcie w codziennym życiu : jakich benefitów potrzebują dziś pracownicy? /
Michał Kowalski // Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 2, s. 58-63.
Też praca zdalna.

Regulamin pracy z komentarzem : prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, praca zdalna,
bhp, czas pracy, monitoring w miejscu pracy, rozwiązania na czas epidemii : (z suplementem
elektronicznym) / Piotr Ciborski. - Stan prawny na dzień: 24 czerwca 2020 r. - Gdańsk :
ODDK Wydawnictwo dla Biznesu, 2020. - 133 s.

Remote work and remote healthcare in Poland / Marek Tatała // 4Liberty.eu Review. - 2021,
nr 14, s. 62-79.

Remote work is here to stay : a journey through time and technological development / Tomasz
Kasprowicz // 4Liberty.eu Review. - 2021, nr 14, s. 98-111.

Remote working in Hungary : will we ever see our offices again? / Márton Schlanger //
4Liberty.eu Review. - 2021, nr 14, s. 6-19.

Resort wyjaśnia, jak można korzystać z czasu kwarantanny i izolacji / Łukasz Prasołek //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 236, dod. Kadry i Place, s. C1.

The role of the state in regulating work from home : the cases of Croatia and Estonia / Igor
Šlosar // 4Liberty.eu Review. - 2021, nr 14, s. 82-95.

Ryczałt (niemal) całkowicie wygasi zdalną pracę urzędników / Łukasz Guza, Andrzej
Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 109, s. B1.

Ryzyka home office pod palmami / Patrycja Zawirska, Marta Rogocz // Rzeczpospolita. 2021, nr 93 : 22.4, s. D3.

Sąd (nie) przeniesiony do sieci / Patryk Słowik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 239, s.
B1.
Praca zdalna w kontekście postępowania sądowego.

Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych : wybrane zagadnienia / Łukasz Pisarczyk,
Anna Boguska // Monitor Prawa Pracy. – 2020, R. 17, [nr] 5, s. 8-18.

Sieci VPN : zdalna praca i bezpieczeństwo danych / Marek Serafin. - Gliwice : Grupa
Wydawnicza Helion, 2020. - 243 s.

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.

The social experiment of remote work forced by the pandemic from a qualitative research
perspective / Piotr Binder // Kultura i Społeczeństwo. – 2021, T. 65, nr 1, s. 65-86.

Solidarity in times of crisis, but with whom? : the impact of the COVID-19 pandemic on the
work of civic society organizations and other NGOs in Slovakia / Viera Žúborová //
4Liberty.eu Review. - 2021, nr 14, s. 114-128.

Sprzęt biurowy przekazany do pracy zdalnej bez PIT / Katarzyna Kalata // Rzeczpospolita. 2021, nr 84 : 12.4, s. D4.

Staram się świecić na zielono : czy polubiliśmy pracę zdalną? / Agnieszka Burton // Gazeta
Wyborcza. - 2021, nr 1, Dod. Duży Format, s. 5-7.

Strategie na niepewne czasy : wynagrodzenia i trendy na rynku pracy według Raportu
płacowego HAYS Poland / oprac. red. // Personel i Zarządzanie. - 2021, nr 3, s. 34-41.
M.in. praca w domu.

Szef będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika // Puls Biznesu. - 2021, nr 91, s. 13.

Szefowie samotni i bardziej zestresowani niż ich podwładni / Anna Cieślak-Wróblewska //
Rzeczpospolita. - 2021, nr 49, s. A18.

Świadczenie pracy poza zakładem pracy w ramach telepracy lub pracy zdalnej // Monitor
Prawa Pracy. - 2020, R. 17, [nr] 5, s. 6-7.

Tajniki pracy zdalnej / Marcin Czyżewski // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 91, 20.4, dod. Mój
biznes, s. 4.

Telepraca i praca zdalna : od A do Z / Monika Frączek, Monika Cieślak. - Stan prawny na 1
lipca 2020 r. - Warszawa : HR Services Monika Cieślak, 2020. - 263 s. – (Od A do Z - HR
Services Monika Cieślak ).

Telepraca : pandemia i co dalej? / Teresa Wójcik // Tygodnik Solidarność. - 2021, nr 15, s. 2023.

Tęsknota za praca w biurze : wielka zmiana w biurowcach / Jacek Kulesza // Gazeta
Wyborcza. - 2021, nr 44, dod. Mój Biznes, s. 2-3.

To biurko jest już zarezerwowane / Dawid Krawczyk // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr 184,
dod. Tygodnik Warszawa s. 4-5.
Praca zdalna.

Trzeba dookreślić zasady badania trzeźwości pracowników zdalnych / Sebastian Kryczka //
Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 96, dod. Kadry i Płace, s. C2

Twoje domowe biuro : jak pracować zdalnie i odnosić sukcesy / Laura Vanderkam ; tł. Irmina
Lubowiecka. - Gliwice : Helion S. A, 2021. - 95, [1] s. – [Onepress Power].

Tylko zmiany na korzyść nie wymagają zgody / Agnieszka Fedor, Magdalena KrupskaKacprzyk // Rzeczpospolita. - 2021, nr 64 : 18.3, s. D7.
Praca w domu.

Uciekinierzy z korpocmentarzyska / Konrad Wojciechowski // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr
139, dod. Tygodnik Warszawa, s. 8-9.
Praca zdalna. Produktywność pracy.

Udział prokuratora w rozprawie i posiedzeniu zdalnym / Łukasz Brzezowski // Prokuratura i
Prawo. - 2021, nr 3, s. 33-48.

Umowy o pracę - zawieranie i rozwiązywanie : 200 pytań i odpowiedzi : formy i rodzaje
umów o pracę, dokumenty związane z zatrudnieniem, sposoby rozwiązywania umów o pracę,
przeprowadzanie zwolnienia w czasach pracy zdalnej, świadczenia z tytułu rozwiązania
umowy o pracę / Natalia Basista, Anna Boguska, Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Tomasz
Kret, Wojciech Kwiatkowski, Agnieszka Piasecka, Katarzyna Sarek-Sadurska ; red. Artur
Borkowski. – Warszawa : Infor PL. SA, 2021 - 112 s.

Urzędnicy bez wytycznych / Artur Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 152:
06.08, s. B7.
Praca zdalna w administracji rządowej.

Uwarunkowania pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii COVID-19 / Katarzyna
Kozioł-Nadolna, Anna Suchocka - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 2021. - 120 s. – (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. 12179 )

W domu czy w biurze? / Teresa Wójcik // Tygodnik Solidarność. - 2021, nr 1, s. 30-34.

W Polsce powrót do biur jest najmocniejszy w Europie / Katarzyna Pączkowska ; rozm.
Małgorzata Grzegorczyk // Puls Biznesu. - 2021, nr 155, s. 16.

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.

Wdrożenie pracy zdalnej jako szansa na zwiększenie pracy w organizacji / Piotr Jarosz. Zawiercie : Centrum Inicjatyw Lokalnych, 2021. - 82 s.

Wielkie wyzwanie dla firm : praca zdalna / Zyta Machnicka ; rozm. Tomasz Czoik // Gazeta
Wyborcza. - 2021, nr 149, dod. Komunikacja i Praca Zdalna, s. 2.

Większy strach w domu niż w biurze // Puls Biznesu. - 2021, nr 88, s. 13.

Wirtualna asystentka od A do Z : zbuduj swój zdalny biznes / Pola Sobczyk. - Gliwice :
Helion SA, 2020. - 240 s.

Wirtualne relacje nam spowszechniały? / Dominika Maciejasz // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr
252, s. 13.
Praca zdalna vs. relacje zawodowe.

Wirtualny pokój, realne doświadczenia // Puls Biznesu. - 2020, nr 245, s. 11.
Praca hybrydowa. Praca zdalna

Wolności nam nie wydrą / Renata Kim // Newsweek Polska. - 2021, nr 34, s. 24-28.

Working remotely is here to stay / Tanja Porčnik // 4Liberty.eu Review. - 2021, nr 14, s. 150152.

The world will find a new normal : a Czech perspective / Šárka Prát // 4Liberty.eu Review.
2021, nr 14, s. 38-61.
Praca zdalna. Zatrudnienie. Czechy.

Wpływ nowych technologii na kształtowanie warunków pracy / Daniel Książek // Monitor
Prawniczy : miesięcznik prawa polskiego. – 2020, R. 28, dod. Prawo Nowych Technologii,
[nr] 20, s. 109-112.

Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną : perspektywa pracownika = The influence of
COVID-19 pandemic on the remote work : an employee perspective / Anna Dolot // E-Mentor
- 2020, nr 1, s. 35-43.

Wrócimy do innych biur niż przed epidemią : zamknięte będą kantyny, mogą zniknąć guziki
w windach : niektóre firmy chcą otworzyć satelitarne siedziby w innych częściach miasta : tak
pandemia może zmienić pracę biurową / Michał Wojtczuk // Gazeta Wyborcza. - 2020, nr
101, dod. Tygodnik Warszawa, s. 11.

Współczesne monitorowanie pracy : podstawy teoretyczne i metody zastosowania / Jacek
Woźniak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 210 s. – (HR / Wolters Kluwer
Polska).

Wszystko da się zrobić zdalnie czyli O roku, którego nie było / Agnieszka Jakuboszczak //
Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania.
2021, [nr] 2, s. 304-310.

Wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia pracowników i osób ubiegających się o pracę z
wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu = Decisions on the state of health of
employees and applicants for work with the use of ICT media / Justyna Zajdel-Całkowska //
Medycyna Pracy (Łódź). - 2021 [T.] 72, nr 1, s. 19–27.

Wypadek w domu : wiara na słowo nie wystarczy / Agnieszka Bonikowska, Martyna
Dziedzic // Rzeczpospolita. - 2021, nr 87 : 15.4, s. D5.

Wypadek w pracy zdalnej? To kłopot / Małgorzata Kolińska-Dąbrowska // Gazeta Wyborcza.
- 2020, nr 290, s. 17.

Wypadki przy pracy / Marcin Czyżewski // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 97, dod. Gazeta o
BHP, s. 6.

Wypadki przy pracy / red. Artur Borkowski ; Agnieszka Anusewicz, Anna Boguska, Iza
Gawryjołek, Piotr Lewandowski, Agnieszka Piasecka. - Warszawa : Info Biznes, 2021. – 112
s.
Bhp – praca zdalna.

Wyzwania długofalowej pracy zdalnej / Sylwia Czuba-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2020,
[nr] 6, s. 34-36.

Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy : studium teoretyczne / Magdalena
Wróbel-Lachowska // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań
technologicznych, społecznych i środowiskowych / pod red. Anny Walaszczyk, Małgorzaty
Koszewskiej. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021. - S. 140-160.

Wyzwania pracy zdalnej : coworking, bhp i ryczałty / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta
Prawna. - 2020, nr 187 : 24.09, dodatek: Kadrowy czwartek, s. B1.

Zajęcia online w instytucjach kultury - nowa konieczność i potencjalne przyszłe źródło
dochodu / Joanna Zdebska-Schmidt // Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse, podatki,
zarządzanie, prawo pracy. - 2020, nr 6, s. 33-37.

Zarządzanie w rzeczywistości hybrydowej / Joanna Krasowska // Biblioteka Publiczna. 2021, [nr] 1, s. 10-11.
Praca hybrydowa w bibliotekach publicznych.

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

Zarządzanie zdalnymi pracownikami : specyfika, wyzwania i rozwiązania / Piotr Wróbel. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. - 157, [1] s.

Zastosowanie pracy zdalnej po powrocie do nowej normalności / Agnieszka Kolenda // Rynek
Pracy / IPISS - 2020, nr 2, s. 52-55.

Zawieranie umowy-zlecenia online / Sławomir Liżewski // Poradnik Instytucji Kultury :
nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. - 2021, nr 1, s. 55-56.

Zdalna praca artysty to nie jest zawód / Piotr Cyrwus ; rozm. Sylwia Kołodyńska // Gazeta
Polska. - 2020, nr 18, s. 86-87.

Zdalna praca nie wyklucza ulgi w PIT / Przemysław Wojtasik // Rzeczpospolita. - 2021, nr 99,
s. A12
Wykonywanie pracy zdalnej nie wyklucza prawa do preferencji przysługującej dojeżdżającym.

Zdalna praca - nowe możliwości pracownika w cyberświecie / Joanna Grubicka // W: Zmiany
rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika. Zmiany rynku pracy a
zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika / red. nauk. Ewa Matuska. – Słupsk:
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2020. - S. 57-72.

Zdalna praca socjalna podczas pandemii : doświadczenia z Polski / Marcin Boryczko, Anna
Dunajska // Praca Socjalna. – 2021, R. 36, nr 1, s. 45-69.

Zdalna praca zespołu projektowego : charakterystyka ról i kompetencji / Iwona Zdonek,
Marzena Podgórska, Beata Hysa // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2019, nr 1, s. 43-60.

Zdalna robota / Maciej Burlikowski // Media i Marketing Polska. - 2020, nr 6, s. 16-19.

Zdalnie to nie zawsze znaczy zdrowo / AL Andrzej Dryszel // Dziennik Trybuna. - 2021, nr
26/27, s. 9.

Zdalnie, w trosce o relacje i dobrostan uczestników : o pracy w dziennych formach wsparcia
w czasie pandemii = Out of concern for participants’ well-being and relations, remotely :
about working in daily forms of support during the pandemic / Katarzyna Stec, Aleksandra
Dylejko // Niepełnosprawność i Rehabilitacja : kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb
Społecznych. - 2020, nr 1, s. 34-42.

Zdalny biznesmen płaci niższy podatek / Przemysław Wojtasik // Rzeczpospolita. - 2021, nr
80, s. A1, A10.

Zdalny urząd z obawami / Renata Krupa-Dąbrowska // Rzeczpospolita. - 2020, nr 258, s. A1,
A9.
Praca zdalna w administracji publicznej.

Zmęczeni Zoomem : hiperpołączeni / Geert Lovink ; [rozm.] Annarita Briganti ; tłum. Bartosz
Hlebowicz // Gazeta Wyborcza. - 2021, nr 146, dod. Wolna Sobota, s. 39.

Znamy się tylko z widzenia / Sebastian Stodolak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2021, nr 87, s.
A14-A15.
Praca zdalna

Zwrot 180 zł miesięcznie kosztów pracy zdalnej / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2021,
nr 31, s. A12.

