
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. 44-

50. 

 

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 Mielczarek-

Mikołajów // 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 
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