
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. 

ANALIZA rozwiązań prawnych dotyczących edukacji w czasie pandemii koronawirusa / 

Marcelina Koncewicz // W: Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne : z 

doświadczeń pandemii COVID-19 / red. Ewa Domagała-Zyśk. - Lublin : Wydawnictwo 

Episteme, 2020. - S. 195-204. 

 

ARBEIT 4.0 (New work) aus der Sichtder öffentlichen Verwaltung = Praca 4.0 z perspektywy 

administracji publicznej w Niemczech = New work 4.0 : a public administration perspective in 

Germany / Matthias Thum // W: Ewolucja elektronicznej administracji publicznej / pod red. 

Renaty Kusiak-Winter, Jerzego Korczaka. - Wrocław : E-Wydawnictwo Prawnicza i 

Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 2021. - S. 87-105. 

Praca 4.0 z perspektywy administracji publicznej w Niemczech. Praca zdalna. 

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. 

BĘDZIE krótsza kwarantanna / Judyta Watoła // Gazeta Wyborcza. - 2022, nr 17, s. 4. 

Praca zdalna. 

BĘDZIE zwrot kosztów za pracę zdalną / Leszek Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2022, nr 

120, s. 13. 

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. 

BIGAMIŚCI kariery, czyli specjaliści na dwóch etatach / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 

2022, nr 141, s. A18. 

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). - 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. 

BÓL odcinka szyjnego kręgosłupa : studium przypadku pacjentów pracujących w trybie home 

office = Home office : threats and health problems : case study / Rafał Gniatkowski // 

Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja. - 2022, nr 140, s. 42-47. 

Bóle odcinka szyjnego kręgosłupa, praca zdalna, BHP w pracy siedzącej. 

CHANGES in the nature of teamwork and team management forced by COVID-19 / Piotr Buła, 

Anna Klecha, Agnieszka Żak // Organizacja i Kierowanie. - 2022, nr 1, s. 159-176. 

CO drugi specjalista chce odejść / Adriana Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2022, nr 179, 

s.12. 

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 epidemią tęsknoty i samotności zamykającą się w przestrzeni zdalnej/ Monika 

Bujewska // W: Pandemia COVID-19 w perspektywie zagrożeń społecznych / red. nauk. Ilona 

Urych, Dorota Domalewska, Marcin Mazurek. - Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2022. 

- S. 218-231. 

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. 



CYFROWA mowa ciała : jak skutecznie komunikować się w cyfrowym świecie / Erica 

Dhawan ; tł. Tomasz Macios. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak ; Litera Nova, 

2022. - 336 s. 

Praca zdalna i hybrydowa. Praca zespołowa. 

CYFROWYCH nomadów będzie trudno z powrotem ściągnąć do biur / Anita Błaszczak // 

Rzeczpospolita. - 2021, nr 183, s. A17. 

CYFRYZACJA pracy zespołów rozwiązujących problemy kreatywnie / Katarzyna Gurmińska 

// W: Odporność organizacji : cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje / red. nauk. Jolanta 

Tarapata, Jacek Woźniak. - Warszawa : Difin, 2022. - S. 189-204. 

CZAS na elastyczność / Mireia Las Heras ; rozm. Barbara Stefańska // Rzeczpospolita. - 2021, 

nr 95, s. 24-25. 

CZAS pracy 2023 : czas pracy przy pracy zdalnej, zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy w 

związku z COVID-19, normy i wymiary czasu pracy w 2023 r., rozliczanie pracy w godzinach 

nadliczbowych, rozliczanie czasu pracy w różnych systemach rozliczeniowych, okresy 

odpoczynku, praca w porze nocnej, w niedzielę i święta / Łukasz Chruściel, Sandra Szybak-

Bizacka, Kinga Polewka-Włoch ; red. Artur Borkowski. - Warszawa : Infor PL SA, 2023. - 192 

s. 

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. 

CZAS weryfikacji : czy menedżerowie są jeszcze potrzebni zespołom? / Małgorzata 

Bieniaszewska // Personel i Zarządzanie. - 2023, nr 2, s. 58-61. 

CZEGO firmy oczekują od przepisów pracy zdalnej / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2021, 

nr 120, s. 14. 

CZĘŚĆ pracujących musi wrócić z domu do biura / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2022, 

nr 114, s. A11. 

CZUJNE oko pracodawcy : w jaki sposób można monitorować pracę zdalną? / Agnieszka 

Wąsik // Personel i Zarzadzanie. - 2020, nr 5, s. 33-37. 

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 / 

red. nauk. 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. 

CZYNNIKI determinujące udział pracy zdalnej w całkowitym zatrudnieniu = Factors 

determining the share of work from home in total employment / Beata Woźniak-Jęchorek // 

Studia BAS. - 2022, nr 1, s. 29-47. 

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. 

DECYZJa o pracy z domu może zapaść w każdym czasie / Marcin Wujczyk // Rzeczpospolita. 

- 2023, nr 27, 02.02, s. D4. 

DIFFERENCES in defining the virtual and traditional teams = Różnice w definiowaniu 

zespołów wirtualnych i tradycyjnych / Yana Seliverstova // Studia Ekonomiczne i Regionalne 

= Economic and Regional Studies. - 2022, Vol. 15, nr 2, s. 250-265. 

DLACZEGO potrzebujemy e-administracji? : rozwój podstawowych umiejętności cyfrowych 

pracowników administracji na Pomorzu Zachodnim / Ewa Włodyka // Acta Politica Polonica. 

- 2021, nr 2, s. 89-100. 

DO wdrożenia pracy zdalnej firmy muszą się przygotować już dziś / Łukasz Prasołek // 

Dziennik. Gazeta Prawna. - 2022, nr 130, dod. Kadry i Płace, s. C1-C2. 

DOKUMENTACJA pracownicza : wzory, komentarze / red. nauk. Krzysztof W. Baran, 

Mariusz Lekston, Marcin Wujczyk ; Krzysztof W. Baran, Wojciech Bigaj, Daniel Książek. - 

Stan prawny na 1 lutego 2022 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. - 912, [1] s. - (Wzory 

Pism ). 

Praca zdalna. Prawo pracy. 

DOM, czyli biuro : korporacje kapci i szlafroków : choć liczba zachorowań na COVID 

systematycznie spada, to wiele firm utrzymuje pracę zdalną : 92 proc. badanych 

przedsiębiorców jest zadowolonych z efektywności pracowników / Agnieszka Niewińska // Do 

Rzeczy. - 2022, nr 10, s. 38-39. 

DUŻE zmiany w pracy / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 2022, nr 91, s. A1, A10. 

DWA tygodnie na pracę zdalną / Joanna Kalinowska // Rzeczpospolita. - 2022, nr 137, s. A9. 

PRACA zdalna jako nowa forma organizacji pracy w społeczeństwie informacyjnym / Drążek 

Zygmunt, Komorowski Tomasz // W: Dydaktyka informatyki ekonomicznej - kształcenie dla 

społeczeństwa informacyjnego : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji. - Kołobrzeg, 23-24 

września 2002 r. / red. nauk. Adam Nowicki, Wojciech Olejniczak. - Wrocław : Wydawnictwa 

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2003. - s. 76-86. 



"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. 

The EBBS and flows of COVID-19: managing the legal waters of pandemic and post-pandemic 

employment policies / Tanya M. Marcum, Elizabeth A. Cameron, Michael J. Molesky // Labor 

Law Journal. - 2022, nr 1, s. 42-50. 

W konsekwencji pandemii COVID-19 świat pracy uległ radykalnej zmianie zarówno dla pracodawców, jak i 

pracowników. Autorzy niniejszego artykułu prezentują analizę polityki i praktyk w dziedzinie zatrudnienia 

wdrażanych w tym okresie i już po ustaniu pandemii. Omawiają kwestie związane z dostosowaniem miejsca pracy, 

wymogami szczepień, pracą zdalną, etyką i prywatnością, podatkami, ograniczeniami w zakresie czasu pracy i 

wynagrodzeniami oraz wzrastającym ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

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. 

The EFFECTS of flexible work practices on employee attitudes: evidence from a large-scale 

panel study in Germany / Claudia Kroll, Stephan Nüesch // The International Journal of Human 

Resource Management. - 2019, nr 9-10, s. 1505-1525. 

Analiza wpływu praktyk elastycznej pracy na stosunek zatrudnionego do wykonywanej pracy (satysfakcja z pracy, 

zamiar zmiany miejsca pracy) oraz na kwestie poza-zawodowe (satysfakcja z wykorzystania czasu wolnego, 

postrzegany stan zdrowia). Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z badania panelowego przeprowadzonego 

na dużą skalę w Niemczech w latach 1999-2009. Wyniki analizy udowodniły, iż trzy uwzględnione w badaniu 

praktyki elastycznej pracy, tj. ruchomy czas pracy, urlopy oraz praca zdalna (z domu), znacząco zwiększają 

zadowolenie z pracy, natomiast dwa ostatnie czynniki zmniejszają znacząco zamiar zmiany miejsca pracy.  

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. 

EMPLOYEE isolation and telecommuter organizational commitment / Wendy Wang, Leslie 

Albert, Qin Sun // Employee Relations : the international journal. - 2020, nr 3, s. 609-625. 

Z uwagi na rosnący dostęp do technologii informatycznej, urządzeń mobilnych i wszechobecną dostępność do 

Internetu, obecnie można pracować z każdej lokalizacji: siedziby klienta, domu, kawiarni, lotniska. Chociaż praca 

świadczona poza siedzibą zapewnioną przez pracodawcę jest znana pod różnymi nazwami (m.in.: telepraca, praca 

zdalna, praca wirtualna), autorzy niniejszego artykułu postanowili skoncentrować się na świadczeniu usług 

gdziekolwiek poza siedzibą pracodawcy przez przynajmniej część czasu pracy. Wyniki przeprowadzonej analizy 

wskazały na to, że zaangażowanie afektywne pracujących zdalnie osób jest negatywnie skorelowane z 

psychologiczną izolacją, podczas gdy trwałe zaangażowanie jest pozytywnie skorelowane, zarówno z 

psychologiczną, jak i fizyczną izolacją.   Przekłada się to na konkluzję, iż osoby pracujące zdalnie mogą chcieć 

pozostać u swoich dotychczasowych pracodawców z powodu oczekiwanych korzyści, chęci zachowania takich 

zasobów jak czas i emocjonalna energia lub ograniczonej zatrudnialności. Natomiast mniejsze znaczenie przy 

podjęciu decyzji o zaniechaniu podjęcia nowej pracy, ma ich emocjonalne przywiązanie do współpracowników 

lub organizacji. 



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 będą miały kłopot z ryczałtem za pracę zdalną / Mateusz Rzemek // Rzeczpospolita. - 

2022, nr 144, s. A11. 

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. 

GARNITUR czyni szefa : jak się nosić na home office? / Mirosław Konkel // Puls Biznesu. - 

2022, nr 192, s. 14. 

GDY biuro budzi lęk : co dalej z pracą zdalną? / Justyna Sobolak // Gazeta Wyborcza. - 2021, 

nr 159, dod. Ekonomia+, s. I. 

GDY pandemia wymusi pracę zdalną z zagranicy / Rafał Sidorowicz, Dorian Jabłoński // 

Rzeczpospolita. - 2020, nr 271 : 19.11, s. D3. 

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. 

GENDER and precarity in platform work : old inequalities in the new world of work / Christine 

Gerber. // New Technol. Work Employ. - 2022, nr 2, s. 206-230, tab. bibliogr. 

Praca za pośrednictwem platform internetowych (ang. platform work) tworzy model pracy, który jest zarówno 

przekleństwem, jak i błogosławieństwem dla wrażliwych segmentów rynku pracy. Opierając się na badaniach 



dotyczących prekariatu kobiet, w artykule oczekuje się, że praca zdalna za pośrednictwem platform internetowych 

– tak zwana praca grupowa (ang. crowdwork) – może szczególnie przyciągnąć kobiety, które muszą łączyć 

obowiązki związane z dochodami i opieką. 

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. 

GORZEJ u freelancerów / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2022, nr 154, s. A1, A15. 

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

HOME office może być zagranicznym zakładem / Mariusz Szulc // Dziennik. Gazeta Prawna. 

- 2022, nr 40, s. B1-B2. 

HOME office nie pozbawia wolnego na opiekę / Łukasz Łaguna // Rzeczpospolita. - 2021, nr 

40 : 18.2, s. D7. 

HOME office spaces for smart work : impact of COVID-19 lockdown on arrangements of 

residential interiors = Domowe przestrzenie pracy zdalnej : wpływ dystansu społecznego na 

aranżację wnętrz mieszkalnych / Agata Bonenberg, Marco Lucchini // Przestrzeń i Forma : 

kwartalnik naukowo-dydaktyczny. - 2021, nr 48, s. 9-29 

COVID-19, Epidemie ; Jakość życia ; Lockdown ; Praca zdalna ; Lombardia (Włochy). 

HR w wirtualnym świecie / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2022, nr 216, s. A21. 

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. 
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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. 

PORADNIK DGP: Praca zdalna na nowych zasadach / Iwona Jaroszewska-Ignatowska // 

Dziennik. Gaz. Praw. - 2023, nr 33, 16.02, s. B10-B11. 

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. 

POZNAJ nowe zasady pracy zdalnej / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2022, nr 44, s. 18-

19 



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 nie traci zwolenników / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2021, nr 237, 

s. 15. 

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 nauczyciela szkoły średniej w czasie pandemii / Beata Mydłowska // Roczniki 

Pedagogiczne. - 2022, T. 14, nr 2, s. 35-43. 

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? Bez przesady / Wymuszanie pracy zdalnej skończy się zwolnieniem / Paulina 

Szewioła // Rzeczpospolita. - 2023, nr 28, s. A1, A11. 

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 z domu na ustalonych zasadach / Danuta Knapik // Rzeczpospolita. - 2023, nr 22, 

27.01, s. H1. 

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

PRACA zdalna a dokumenty pracownicze... papierowe / Karolina Topolska // Dziennik. Gazeta 

Prawna. - 2023, nr 48, 09.03, s. B8. 

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 ale nieudolna / AL. // Dziennik Trybuna. - 2021, nr 243/244, s. 8-9. 

PRACA zdalna, badanie trzeźwości: jak JST mają wdrożyć najnowsze zmiany / Marcin 

Nagórek // Dziennik. Gazeta Prawna - 2023, nr 17, 25.01, s. C1, C3. 

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. 

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: chroń firmę przed zagrożeniami / Adam Łaba // Puls Biznesu. - 2023, nr 21, s. 
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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 – doświadczenia menedżerów z regionu północno-wschodniej Polski / Karol 

Kowalewski // W: Przedsiębiorstwa w procesie zmian / red. nauk. Jerzy Paszkowski. - Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2022. - S. 173-187. 

PRACA zdalna - dylematy społeczno-prawne / (mp) // Bezpieczeństwo Pracy. - 2021, nr 9, s. 

11. 

Omów. ogólnopolskiej konferencji. 

PRACA zdalna i badanie trzeźwości : jak stosować nowe przepisy / Sławomir Paruch, Paweł 

Sych, Bartosz Wszeborowski [i in.] // Dziennik. Gazeta. Prawna. - 2023, nr 13 : 19.01, s. C1-

C7. 

Część I. Praca zdalna. 

PRACA zdalna i badanie trzeźwości pracowników - nowelizacja Kodeksu pracy / Tomasz 

Kowalski // Serwis Prawno.-Pracowniczy. - 2023, R. 28 nr 1, s. 9-11. 

PRACA zdalna i kontrola trzeźwości / Beata Krzyżanowska // Rzeczpospolita. - 2023, nr 46, 

24.02, s. H2. 

PRACA zdalna i kontrole trzeźwości pracowników - najnowsze zmiany w Kodeksie pracy / 

Monika Wacikowska // Serwis Prawno.-Pracowniczy. - 2023, R. 28, nr 3, s. 11-17. 

PRACA zdalna : ile w niej home, a ile office? / Dorota Witt // Polska (Metropolia Warszawska). 

- 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 : korzyści i zagrożenia dla pracodawcy / Małgorzata Szwed // Rzeczpospolita. 

- 2022, nr 262, 10-11.11, s. D4-D5. 

PRACA zdalna ma zatrzymać exodus / Paulina Szewioła, Przemysław Wojtasik // 

Rzeczpospolita. - 2022, nr 237, s. A1, A10. 

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 nowych zasadach / Bogusław Kapłon // Rzeczpospolita. - 2022, nr 233 : 

6.10, s. D4-D5. 

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 pozbawia pracownika nadgodzin / Konstancja Gierba // Rzeczpospolita. - 

2021, nr 275 : 26.11, s. H2. 

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 nie zwolni zupełnie pracodawcy z obowiązków związanych z bhp / Monika 

Czekanowicz // Dziennik. Gazeta. Prawna. - 2022, nr 145 : 28.07, s. C3. 



PRACA zdalna: nowe obowiązki dla firm / Dorota Zawiślińska // Puls Biznesu. - 2023, nr 8 , 

s. 10. 

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 nowemu od marca / Mateusz Rzemek // Dziennik. Gazeta. Prawna. - 2022, 

nr 222 : 17.11, s. B1. 

PRACA zdalna po zmianach z 2023 roku : zasady wprowadzania i stosowania, przykłady, 

wzory zapisów / [praca zbiorowa pod nadzorem merytorycznym Katarzyny Wrońskiej-

Zblewskiej]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o., 2023. - 84 s. 

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 ratuje przed paraliżem / Artur Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2022, nr 

15 : 24.1, s. B9. 

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

PRACA zdalna spoza Polski bez zezwolenia na pracę / Aleksandra Nowakowska-Raszka // 

Rzeczpospolita. - 2022, nr 150 : 30.6, s. D1. 

PRACA zdalna : stała czy hybrydowa? / Łukasz Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2020, nr 

249 : 22.12, s. B10. 

PRACA zdalna stała się standardem, który zapewnia większą elastyczność / Patrycja Kotecka 

; rozmawiała Anna Nagel // Polska (Metropolia Warszawska). - 2022, nr 19, s. 20. 

PRACA zdalna szybko wraca, za dwa tygodnie biurowce mogą stać puste / Anna Cieślak-

Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2020, nr 240: 13.10, s. A14. 

PRACA zdalna świadczona z zagranicy to ryzyko dla pracodawcy / Agata Mierzwa // 

Rzeczpospolita. - 2023, nr 9, 12.01, s. D5. 

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 jest recepta na dobrostan pracowników / Zuzanna Gaczyńska // 

Rzeczpospolita. - 2022, nr 297, 22.12, s. D4. 

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 uchodźcy z Ukrainy wciąż pod znakiem zapytania / Tomasz Rogala // Dziennik. 

Gazeta Prawna. - 2022, nr 96 : 19.05, s. C1-C2. 

PRACA zdalna uregulowana zbyt ogólnie / Iwona Jackowska // Puls Biznesu. - 2020, nr 114, 

s. 14-15. 

PRACA zdalna vs RODO. Sprawdź, o co najczęściej pytają pracodawcy / Agata Majewska // 

Dziennik. Gazeta Prawna. - 2023, nr 38, 23.02, s. C2. 

PRACA zdalna w administracji publicznej / Aneta Piekut // W: Lockdown : prawo i 

społeczeństwo / red. nauk. Karol Łukomiak. - Łódź : ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, 

2021. - S. 163-185. 

PRACA zdalna w czasach COVID-19 / Michał Barański // W: Moda i design w świecie 

COVID-19 : 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 dobie pandemii COVID-19 : perspektywa pracownika i pracodawcy / 

Klaudia Smoląg // W: Dylematy współczesnej informatyki ekonomicznej : teoria i praktyczne 

zastosowania : monografia / red. nauk. Cezary Stępniak. - Częstochowa : Wydawnictwo 

Politechniki Częstochowskiej, 2022. - S. 200-208. 

PRACA zdalna w dobie pandemii w świetle analizy wybranych danych wtórnych / Katarzyna 

Dojwa-Turczyńska // Polityka Społeczna. - 2021, R. 48, nr 8, s. 1-10. 

PRACA zdalna w domu // Papierniczy Świat : czasopismo branży materiałów biurowych i 

szkolnych. - 2020, nr 4, s. 51. 

PRACA zdalna w IT to nie metoda na podróżowanie / Piotr Pałucki, Katarzyna Rodacka // 

Rzeczpospolita. - 2022, nr 245 : 20.10, s. D6-D7. 

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: 
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