
Praca zdalna i hybrydowa 
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2020, nr 287, s. A9. 

 

Alternatywne formy zatrudnienia : podatkowa optymalizacja zatrudnienia a ograniczenia 
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Zarządzanie. - 2021, nr 1, s. 86-89. 

Praca w domu. Prawo pracy. 
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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. 
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2021, nr 59, s. 10-11. 

Praca zdalna. 

 

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 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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

Kształtowanie przestrzeni pracy : praca w biurze, praca zdalna, coworking / Małgorzata 

Sidor-Rządkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. - 160 s. – (HR - Wolters Kluwer 

Polska ). 

 

Kwarantanna nie wyklucza pracy zdalnej / Joanna Nicewicz // Rzeczpospolita. - 2020, nr 171 

: 23.07, s. D4. 

 

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. 

 

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

 

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. 

 

Nieuregulowane obowiązki i zobowiązania : czyli praca hybrydowa w obecnym stanie 

prawnym / Łukasz Łaguna // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 12, s. 28-32. 

 

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

A12-A13. 

 

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.  

 

Oswojony home office : czy pracodawcy wprowadzą na większą skalę pracę zdalną? / 

Grzegorz Kubera // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 7-8, s. 16-20. 

 

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. 

 

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. 

 

Praca hybrydowa : od czego zależy sukces wdrożenia w firmie? / Martyna Tarnawska // 

Personel i Zarządzanie. - 2020, nr 12, s. 16-21. 

 



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 Cieślak-Wróblewska 

// Rzeczpospolita. - 2021, nr 25 : 1.2, 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, 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 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 - 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 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 Baranowska-

Górecka // 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 za wszystko zapłaci firma / Tomasz Sancewicz // Rzeczpospolita. - 2020, nr 

171 : 23.07, s. D1. 

 

Praca zdalna - obowiązki pracodawcy z zakresu bhp / Sebastian Kryczka // Serwis Prawno-

Pracowniczy. - 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 : 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, 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 trafi na stałe do kodeksu / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2020, nr 178 : 

31.07, s. A10. 
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