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PRZEDMOWA 
 
 
 

Prezentujemy kolejny, 48. rocznik Bibliografii Ekonomicznych i Spo- 
łecznych Zagadnień Pracy obejmujący piśmiennictwo polskie z 2017 r. 
oraz uzupełnienia z lat poprzednich.  

Akty prawne za dany rok z tej problematyki zostały zebrane  
w odrębnej publikacji pt. Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy  
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wzbogaconej o indeks słów 
kluczowych, ułatwiający odszukanie potrzebnego aktu. Jest to ostatni 
rocznik obejmujący akty prawne, który ukazał się w formie drukowanej. 
Od stycznia 2018 r. wybrane pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora 
Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem społecznym publikowane 
są w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej w zakładce 
„ZBIORY – Bazy danych”.  

W prezentowanym roczniku, ukazującym się w dwóch częściach, 
wydawnictwa zwarte i artykuły zostały usystematyzowane w trzynastu 
działach głównych z poddziałami pierwszego i drugiego stopnia oraz 
hasłami przedmiotowymi, uwidocznionymi w spisie treści.  

W Bibliografii stosuje się numerację ciągłą (numerowane są pozycje 
z opisem głównym – bieżący rocznik zawiera 2283 pozycje). W ramach 
poszczególnych działów i poddziałów stosuje się układ alfabetyczny 
według pierwszych słów tytułu.  

Bibliografia jest bibliografią częściowo adnotowaną. Zawiera adno-
tacje dwojakiego rodzaju: wyjaśniające i zawartościowe. Adnotacja wyja-
śniająca pojawia się wtedy, gdy z tytułu nie wynika jednoznacznie treść 
dokumentu, albo gdy zachodzi konieczność wyjaśnienia lub dopowiedze-
nia jego treści. Adnotacja zawartościowa występuje natomiast przy pu-
blikacjach zbiorowych. Ich zawartość, w zależności od przydatności 
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materiału, prezentowana jest w całości – w tym przypadku poprzedzona 
jest słowem „Treść” lub przedstawia wybrane rozdziały poprzedzone 
formułką „Z treści”. W adnotacji wymienieni są: autorzy, tytuł i numery 
stron, na których znajdują się wybrane rozdziały. Przy opisach artykułów 
w języku obcym publikowanych w naukowych czasopismach polskich 
adnotacja zwykle zawiera tłumaczenie tytułu. 

Zrąb główny uzupełniony jest o indeks alfabetyczny, zawierający 
spis autorów, redaktorów i tytułów dzieł zbiorowych. Bibliografia uzu-
pełniona jest także o Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw 
ciągłych, Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych oraz Wykaz 
skrótów i Wykaz symboli. 

 
Od 2003 r. dostęp do treści BEiSZP jest możliwy z naszej strony 

www.gbpizs.gov.pl, ułatwia go także płyta CD dołączana do wydawnic-
twa. Z roczników sprzed tego okresu można korzystać w wersji papiero-
wej na miejscu w czytelni. 

 
Warszawa, wrzesień 2018 r. 
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Wschodniej 
Rocz. Kol. Analiz Ekon. – Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 
Rocz. Leszcz. – Rocznik Leszczyński 
Rocz. Nauk Praw. – Roczniki Nauk Prawnych 
Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. – Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Eko-

nomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 
Rocz. Teol. – Roczniki Teologiczne 
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Rozpr. Społ. / PSW Biała Podl. – Rozprawy Społeczne / Państwowa 
Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

Rozpr. Ubezp. – Rozprawy Ubezpieczeniowe 
Ruch Praw. Ekon. – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : 

organ Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Poznaniu 

Rynek Pr. / IPiSS – Rynek Pracy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
Scientific J. – Scientific Journal : academic quarterly publication 
Seminare – Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne 
Serw. Praw.-Prac. – Serwis Prawno-Pracowniczy  
Społ., Eduk., Język – Społeczeństwo, Edukacja, Język : zeszyty naukowe 

PWSZ w Płocku 
Społ. i Eduk. – Społeczeństwo i Edukacja : międzynarodowe studia hu-

manistyczne 
Społ. i Ekon. – Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics / Uni- 

wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
Społeczeństwo – Społeczeństwo : studia, prace badawcze, dokumenty  

z zakresu nauki społecznej kościoła 
Stat. in Transition – Statistics in Transition : journal of the Polish Statisti-

cal Association 
Stud. Eduk. – Studia Edukacyjne 
Stud. Ekon. Reg. Łódz. – Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. – Studia Ekonomiczne : zeszyty nau-

kowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow., Informat. – Studia Ekonomiczne : 

zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. In-
formatyka i Ekonometria 

Stud. Eur. (Warszawa) – Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uni-
wersytetu Warszawskiego 

Stud. Humanist. AGH – Studia Humanistyczne : półrocznik Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 

Stud. Mater., Misc. Oecon. – Studia i Materiały. Miscellanea Oecono- 
micae 

Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą – Studia i Materiały Polskiego Sto-
warzyszenia Zarządzania Wiedzą 

Stud. Miejskie – Studia Miejskie 
Stud. nad Bezp. – Studia nad Bezpieczeństwem / Instytut Bezpieczeństwa 

Narodowego 
Stud. nad Rodz. – Studia nad Rodziną 
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Stud. Oecon. Posnan. – Studia Oeconomica Posnaniensia  
Stud. Orientalne – Studia Orientalne 
Stud. Paedagog. Ignatiana – Studia Paedagogica Ignatiana : rocznik 

Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie 
Stud. Pol. – Studia Polonijne 
Stud. Polit. Publ. – Studia z Polityki Publicznej 
Stud. Pr. Kol. Zarz. – Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 
Stud. Pr. WNEiZ US – Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński 
Stud. Praw.-Ekon. – Studia Prawno-Ekonomiczne 
Stud. Praw. (Kraków) – Studia Prawnicze (Kraków) 
Stud. Prawa Wyzn. – Studia z Prawa Wyznaniowego / Katedra Prawa 

Wyznaniowego KUL 
Stud. Region. Lok. – Studia Regionalne i Lokalne / Europejski Instytut 

Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional 
Studies Association 

Stud. z Zakresu Nauk Prawnoustr. – Studia z Zakresu Nauk Prawnoustro-
jowych : miscellanea 

Stud. Zarz. Finan. WSBank. Pozn. – Studia Zarządzania i Finansów Wyż-
szej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

Studen. Zesz. Nauk. / KNP UMCS – Studenckie Zeszyty Naukowe / Koło 
Naukowe Prawników UMCS 

Szk. Zawód, Pr. – Szkoła, Zawód, Praca 
Szkice Humanist. – Szkice Humanistyczne / Olsztyńska Szkoła Wyższa 
Śl. Prz. Stat. – Śląski Przegląd Statystyczny 
Świat Idei Polit. – Świat Idei i Polityki 
Świat Nauki 
Świdnickie Stud. Teol. – Świdnickie Studia Teologiczne 
Teka Komis. Praw. – Teka Komisji Prawniczej 
Tyg. Solidar. – Tygodnik Solidarność 
Ubezp. Społ. – Ubezpieczenia Społeczne : teoria i praktyka  
Ubezp. w Rol. – Ubezpieczenia w Rolnictwie : studia i materiały 
Unia Eur.pl – Unia Europejska.pl 
Warsaw Forum Econ. Sociol. – Warsaw Forum of Economic Sociology 
Wiad. Stat. – Wiadomości Statystyczne 
Wieś Rol. – Wieś i Rolnictwo 
Więź 
Wolność i Solidarność – Wolność i Solidarność : studia z dziejów opozy-

cji wobec komunizmu i dyktatury 
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Współcz. Probl. Ekon. – Współczesne Problemy Ekonomiczne : globali-
zacja, liberalizacja, etyka / Uniwersytet Szczeciński 

Współcz. Probl. Zarz. – Współczesne Problemy Zarządzania : Zeszyty 
Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej 
Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej 
Akademii Nauk 

Wych. na co Dzień – Wychowanie na co Dzień 
Z Życia ZUS – Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych 
Zag. Inf. Nauk. – Zagadnienia Informacji Naukowej 
Zamoj. Stud. Mater., Fizjoter. – Zamojskie Studia i Materiały. Seria  

Fizjoterapia 
Zarz. Finan. Rachunkowość – Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 
Zarz. Finanse – Zarządzanie i Finanse 
Zarz. Innow. w Gospod. – Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce  

i Biznesie : czasopismo naukowe o problemach współczesnego zarzą-
dzania / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

Zarz. Publ. / UJ – Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu 
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Zarz. Publ. / Uniw. Ekon. Krak. – Zarządzanie Publiczne / Małopolska 
Szkoła Administracji Publicznej. Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie 

Zarz., Teoria, Praktyka – Zarządzanie, Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła 
Menedżerska w Warszawie 

Zarz. Zasob. Ludz. – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
Zesz. Nauk. / AM Gdynia – Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Gdyni  
Zesz. Nauk. Gdań. Szk. Wyż. – Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyż-

szej 
Zesz. Nauk. KSW – Zeszyty Naukowe. Kujawska Szkoła Wyższa we 

Włocławku 
Zesz. Nauk. / Lub. Szk. Wyż., Pedagogia – Zeszyty Naukowe – Lubelska 

Szkoła Wyższa. Pedagogia 
Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów – Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyż-

szej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 
Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. – Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochow-

skiej. Zarządzanie 
Zesz. Nauk. PŁódz., Organ. Zarz. – Zeszyty Naukowe Politechniki Łódz-

kiej. Organizacja i Zarządzanie 
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Zesz. Nauk. / PŚl., Organ. Zarz. – Zeszyty Naukowe Politechniki Ślą-
skiej. Organizacja i Zarządzanie 

Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zarz. – Zeszyty Naukowe Politechniki Po-
znańskiej. Organizacja i Zarządzanie z. 

Zesz. Nauk. / PTE Zielona Góra – Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 

Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Organ. Gospod. Żywn. – Zeszyty Naukowe 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika 
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 

Zesz. Nauk. SGGW, Polit. Eur. – Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finan-
se i Marketing 

Zesz. Nauk. SGGW, Probl. Rol. Świat. – Zeszyty Naukowe Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa 
Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences 
– SGGW. Problems of World Agriculture 

Zesz. Nauk. SGSP – Zeszyty Naukowe SGSP [Szkoły Głównej Straży 
Pożarnej] 

Zesz. Nauk. / Uczel. Warsz. – Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Prace Historyczne 

Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. – Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie 

Zesz. Nauk. Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlce, Admin. Zarz. – Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
Seria Administracja i Zarządzanie 

Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Banko-
wej w Poznaniu 

Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie 

Zesz. Nauk. / WSEI Krak. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Informatyki w Krakowie 

Zesz. Nauk. WSG, Eduk. Rodz. Społ. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Gospodarki. Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo 

Zesz. Nauk. / WSHiU Pozn. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu 
i Usług w Poznaniu 

Zesz. Nauk. WSZarz. Personelem – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Zarządzania Personelem w Warszawie 
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Zesz. Nauk., Wydz. Nauk Ekon. / PKoszal. – Zeszyty Naukowe – Wydział 
Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska 

Zesz. Nauk. Wydz. Zarz. GWSH – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządza-
nia GWSH [Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha 
Korfantego w Katowicach] 

Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Pedagog. – Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika 

Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. – Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie 

Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW – Zeszyty Naukowe Zakładu 
Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. Zabezpieczenie Społeczne : 
teoria, prawo, praktyka 

Zesz. Teor. Rachun. – Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 
Ziemia Kuj. – Ziemia Kujawska 
Zoon Politikon – Zoon Politikon : rocznik naukowy Centrum Badań Spo-

łeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Stowarzyszenia 
CAL 

 
 

OBJAŚNIENIA  SKRÓTÓW  NAZW 
INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH 

 
Akad. Ignatianum – Akademia Ignatianum 
Arche – Wydawnictwo ARCHE, spółka cywilna 
CeDeWu.pl – CeDeWu Spółka z o.o. 
Copernicus Center Press 
Difin – Centrum Doradztwa i Informacji „Difin” 
Dom Wydaw. Elipsa – Dom Wydawniczy ELIPSA 
Druk. Panzet – Drukarnia Panzet 
Exante – Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer 
Fund. Ordo Iuris – Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo 

Iuris 
Gdań. Wydaw. Psychol. – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 
Grupa Wydaw. Foksal – Grupa Wydawnicza Foksal 
Harmonia Universalis 
HR Services – HR Services Monika Cieślak 
Innovatio Press – Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej 

Szkoły Ekonomii i Innowacji 
Inst. Ekon. NBP – Instytut Ekonnomiczny NBP 
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Inst. Ochr. Środow. – PIB – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy 
Instytut Badawczy 

Inst. Rozw. Służb Społ. – Instytut Rozwoju Służb Społecznych 
Inst. Polit. Publ. – Instytut Polityki Publicznej i Zarządzania 
Inst. Wydaw. EuroPrawo – Instytut Wydawniczy EuroPrawo 
Katedra Pedagog. Katol. – Katedra Pedagogiki Katolickiej 
Kontrast – KONTRAST Wydawnictwo Fundacji ATK – Warszawa 
Księg. Akad. – Księgarnia Akademicka 
Municipium – Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM 
Of. Nauk. – Oficyna Naukowa, Pajestka-Kojder, Ewa 
Of. Wydaw. Aspra-JR – Oficyna Wydawnicza Aspra-JR 
Of. Wydaw. Humanitas – Oficyna Wydawnicza „Humanitas” 
Of. Wydaw. Impuls – Oficyna Wydawnicza „Impuls” 
Of. Wydaw. Politech. Opol. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Opol-

skiej 
Of. Wydaw. Politech. Rzesz. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Rze-

szowskiej 
Of. Wydaw. SGH – Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa 
Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór. – Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 

Zielonogórskiego 
Petrus – Wydawnictwo PETRUS 
Pol. Wydaw. Ekon. – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 
Poltext – Poltext, Wydawnictwo, spółka z o.o. 
SPEKTRUM-VÝCHOD – Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD 
Texter 
TNOiK Dom Organizatora – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kie-

rownictwa „Dom Organizatora” 
Uniw. SWPS – Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
Uniw. Technol.-Humanist., Wydaw. – Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo 
Wolters Kluwer – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. [poprzednio Polskie 

Wydawnictwa Profesjonalne] 
Wydaw. A. Marszałek – Wydawnictwo Adam Marszałek 
Wydaw. AGH – Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 
Wydaw. Akad. Humanist.-Ekon. – Wydawnictwo Akademii Humani-

styczno-Ekonomicznej 
Wydaw. Akad. J. Długosza – Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskie-

go Akademii im. Jana Długosza 
Wydaw. Akad. Pedagog. Spec. – Wydawnictwo Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
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Wydaw. AMELIA – Wydawnictwo AMELIA 
Wydaw. C. H. Beck – Wydawnictwo C. H. Beck 
Wydaw. Drugie – Wydawnictwa Drugie 
Wydaw. Eduk. Akapit – Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” (Toruń) 
Wydaw. IFiS PAN – Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Pol-

skiej Akademii Nauk 
Wydaw. KUL – Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Wydaw. LIBRON – Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner 
Wydaw. Małop. WSE – Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej 
Wydaw. Nauk. ITE – PIB – Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technolo-

gii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
Wydaw. Nauk. Katedra – Wydawnictwo Naukowe Katedra 
Wydaw. Nauk. Pol. Tow. Profes. – Wydawnictwo Naukowe Polskiego 

Towarzystwa Profesjologicznego 
Wydaw. Nauk. PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. 
Wydaw. Nauk. PWSZ Płock – Wydawnictwo Naukowe Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 
Wydaw. Nauk. Scholar – Wydawnictwo Naukowe Scholar 
Wydaw. Nauk. Sophia – Wydawnictwo Naukowe Sophia 
Wydaw. Nauk. UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu 
Wydaw. Nauk. UKSW – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego 
Wydaw. Nauk. UMK – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika 
Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego 
Wydaw. Poligraf – Wydawnictwo Poligraf 
Wydaw. Politech. Pozn. – Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 
Wydaw. Politech. Śl. – Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 
Wydaw. Politech. Świętokrz. – Wydawnictwo Politechniki Świętokrzy-

skiej 
Wydaw. PWSZ Tarnobrzeg – Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szko-

ły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 
Wydaw. Scriptum – Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 
Wydaw. SIZ – Wydawnictwo SIZ 
Wydaw. Stow. Psychologia i Architektura – Wydawnictwo Stowarzysze-

nia Psychologia i Architektura 
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Wydaw. Uczel. PWSZ Wałb. – Wydawnictwo Uczelniane Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 

Wydaw. UMCS – Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skło- 
dowskiej 

Wydaw. Uniw. Białyst. – Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
Wydaw. Uniw. Ekon. Katow. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicach 
Wydaw. Uniw. Ekon. Krak. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Krakowie 
Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-

nego we Wrocławiu 
Wydaw. Uniw. Jagiell. – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego – Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 
Wydaw. Uniw. Łódz. – Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego 
Wydaw. Uniw. Rzesz. – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Wydaw. Uniw. Śl. – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 
Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur. – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiń-

sko-Mazurskiego 
Wydaw. Uniw. Warsz. – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydaw. WAM – Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów 
Wydaw. Wiedza i Praktyka – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sp. z o.o. 
Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. Częst. – Wydawnictwo Wydziału Zarzą-

dzania Politechniki Częstochowskiej 
Wydaw. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Zarządzania Ochroną Pracy 
 
 

WYKAZ  SKRÓTÓW 
 
ang. – angielski 
art. – artykuł 
aut. – autor 
bibliogr. – bibliografia 
cz. – część 
dod. – dodatek 
dot. – dotyczy 
dysk. – dyskusja 
et al. – et alii [i inni] 
fot. – fotografie 

il. – ilustracje 
iss. – issue [numer] 
k. – karta 
koment. – komentarz 
konf. – konferencja 
netogr. – netografia 
nr – numer 
omów. – omówienie 
oprac. – opracowanie 
pocz. – początek 
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polem. – polemika 
poprz. – poprzednio 
poz. – pozycja 
R. – rocznik 
rec. – recenzja 
red. – redakcja 
red. nauk. – redakcja naukowa 
ref. – referat 
rés. – résume 
rez. – rezjume 
rozm. – rozmowa 
rys. – rysunek 
s. – strona 
ser. – seria 
spec. – specjalny 
streszcz. – streszczenie 
summ. – summary 
t. – tom 

tab.– tabela 
tabl. – tablica 
tł. – tłumaczenie 
vol. – volumen 
wyd. – wydanie 
 –  poszerz. – wydanie posze-

rzone 
 –  rozsz. – wydanie rozsze-

rzone 
 –  uaktual. – wydanie uaktu-

alnione 
 –  zaktual. – wydanie zaktua-

lizowane 
 – zm. – wydanie zmienione 
wykr. – wykres 
z. – zeszyt 
zob. – zobacz 

 
 

WYKAZ  SYMBOLI 
 
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza 
BAEL – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
CIOP-PIB – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 

Badawczy 
CSO – Central Statistical Office 
FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
GBPiZS – Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 
GUS – Główny Urząd Statystyczny 
HRM – Human Resource Management 
IFiS – Instytut Filozofii i Socjologii 
IKE – Indywidualne Konto Emerytalne 
IKiCHZ – Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego 
ILO – International Labour Organization 
IPiSS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
ISBN – International Standard Book Number (Międzynarodowy Znorma-

lizowany Numer Książki) 
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ISSN – International Standard Series Number (Międzynarodowy Znor-
malizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego) 
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I.  PROBLEMY  OGÓLNE  PRACY 
 

1. Zagadnienia ogólne 
 
 1. CZŁOWIEK, społeczeństwo, gospodarka = Čelovek, obŝestvo, 
èkonomika = Man, society, economy. T. 3, Godna praca = Dostojnyj  
trud = Decent work / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii 
Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz. - Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Pol. 
Tow. Profes., 2017. - 158 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 
978-83-942313-4-7. 
 Z treści: Kolot Anatoliy, Herasymenko Oksana: Godna praca jako warunek 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (s. 19-33). - Maciejewski 
Sławomir: Godna praca jako realizacja zasady godności człowieka (osoby ludzkiej) 
(s. 35-42). - Garbat Marcin: Godna praca dla osób z niepełnosprawnościami - roz-
ważania teoretyczne (s. 34-56). - Vonberg Tetiana: Problemy zatrudnienia grup osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (s. 57-66). - Ilyenko Alla: Praktyka pań-
stwowego i kolektywno-umownego regulowania wynagrodzeń na Ukrainie  
(s. 67-78). - Finenko Alexandr, Finenko Victoria: Szkolenie zawodowe jako im- 
peratyw godnej pracy (s. 79-88). - Lopushniak Halina: Zabezpieczenie społeczne  
w kontekście realizacji koncepcji godnej pracy (s. 89-104). - Stozhok Liudmyla: 
Ocena ubezpieczenia społecznego w zabezpieczeniu realizacji praw człowieka w sfe- 
rze pracy (s. 105-124). - Kovalenko Ivan, Kolotucha Sergey, Kizak Taras: Finan- 
sowe aspekty poziomu wynagrodzeń w kontekście współczesnych warunków  
(s. 125-137). - Koliadych Aleksandr, Pogorielov Sergey: Podstawy koncepcyjnego 
wsparcia instytucjonalnej zdolności partnerów społecznych (s. 139150). - Hera- 
simenko Anna: Zasoby ludzkie zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu 
Ukrainy: skuteczność zarządzania w kontekście godnej pracy (s. 151-158). 
 
 2. HOLISTYCZNE ujęcie pracy : praca zbiorowa / pod red. Jana 
Zimnego ; Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej 
Woli. - Stalowa Wola : Katedra Pedagog. Katol., 2017. - 306 s. : wykr. ; 
21 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 978-83-63835-66-8. 
 Z treści: Kołecka Małgorzata: Praca - jej oblicze i aspekty (s. 11-36). - Hala 
Małgorzata: Praca jako najważniejsza wartość człowieka (s. 37-49). - Żuchowska 
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Ewelina: Motyw i kult pracy w literaturze polskiego pozytywizmu (s. 50-61) - 
Pietrycha Marta: Praca w życiu człowieka (s. 62-76). - Michajłow Katarzyna: 
Istota prawa do pracy (s. 77-91). - Depa Ewa: Jak skutecznie przekazać wiedzę? 
Rola nauczyciela akademickiego w kształtowaniu młodych pokoleń (s. 92-105). - 
Psonka Szymon: Formy zatrudniania pracowników samorządowych (s. 106-123). - 
Wieczorek-Orlikowska Joanna: Praca w koncepcji prekariatu - znaczenie i per- 
spektywy (s. 124-136). - Torczyńska Monika: Międzykulturowość a kultura pracy 
w realiach globalnej wioski (s. 139-152). - Marciniec Beata: Praca imperatywem 
osobowego i społecznego rozwoju człowieka (s. 153-167). - Kolano Dariusz: 
Praca jako czynnik decydujący o rozwoju społeczeństw (s. 168-182). - Bernacka 
Anna: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością (s. 198-208). - Solarska Sylwia: 
Bezpieczeństwo zatrudnienia w ramach pracy obcokrajowców - badania sonda-
żowe wśród przedsiębiorców na Podkarpaciu (s. 209-226). - Ozga Ewelina: Urlop 
wypoczynkowy - prawem czy obowiązkiem pracownika? (s. 227-240). - Dziu-
kiewicz Julia: Patologiczne zaangażowanie w pracę jako źródło zagrożeń dla 
zdrowia współczesnego człowieka (s. 256-275). - Lis Agnieszka, Lis Artur: Holi-
styczne ujęcie pracy nauczyciela - zagadnienia praktyczne (s. 291-302). 
 
 3. TO nie jest kraj dla pracowników / Rafał Woś. - Warszawa : Grupa 
Wydaw. Foksal, 2017. - 396 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-280-3627-7. 
 
 PRZYGOTOWANIE zawodowe człowieka w kontekście procesów 
motywacyjnych / pod red. nauk. W. Łozowieckiej, E. Wiśniewskiej,  
B. Cieśleńskiej = poz. 653. 

 Z treści: Parzęcki R.: Sprzężenie nowej kultury, technologii informacyjnej na 
rynku zatrudnienia i edukacji. 
 
 4. WARTOŚĆ pracy / Jan Franciszek Jacko // Zesz. Nauk. PCzęst., 
Zarz. - 2017, nr 25, t. 1, s. 7-20 bibliogr. summ. 

 
 5. WARTOŚĆ pracy ludzkiej, a zasada sprawiedliwości społecznej  
w kontekście prawa polskiego / Piotr Chmiel // Pedagog. Katol. - 2017,  
nr 2, s. 42-50 bibliogr. netogr. summ. 
 
 6. ZBYWATELE, prekariusze i praca w świecie konsumpcji / Joanna 
Mysona Byrska // Filo-Sofija. - 2015, R. 15, nr 2, [cz.] 2, s. 205-217 
summ. 
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2. Historia pracy 
 
 7. AKTYWIZACJA zawodowa kobiet w pierwszych dekadach PRL : 
analiza zagadnienia w świetle wybranych wypowiedzi konkursowych  
z lat 60. XX wieku = Mobilization of women into the workforce in the 
first decades of the Polish People’s Republic : an analysis of the problem 
in the light of selected works from writing competitions organized in 
1960s / Agata Klimek // Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist. - 2017, [T.] 144, z. 4,  
s. 811-832 bibliogr. summ. 
 
 8. AKTYWNOŚĆ zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie  
XIX wieku / Lidia Zyblikiewicz // Przeszłość Demogr. Polski. - 2015, 
[T.] 37, nr 4, s. 83-103 summ. 
 
 ETYCZNE i społeczne wymiary pracy / red. nauk. I. M. Świtała,  
N. G. Pikuła, K. Białożyt = poz. 774. 

 Z treści: Kościelniak J.: Kwestia bezrobocia i pomocy bezrobotnym w Polsce 
okresu międzywojennego w pismach pioniera socjologii parafii księdza Francisz-
ka Mirka (1893-1970). 
 
 9. GOSPODARKA i rynek pracy w Tarnobrzeskiem w latach 1867-
2016 / red. nauk. Teresa Huńka, Stanisław Lis, Paweł Maciaszczyk. - 
Tarnobrzeg : Wydaw. PWSZ Tarnobrzeg, 2016. - 389 s. : rys., wykr. ;  
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89639-44-8. 

 Z treści: Borowska Maria: Rynek pracy w literaturze przedmiotu (s. 32-43). - 
Rogowski Robert: Fundusz Pracy i jego rola na rynku pracy (s. 44-55). - Zych 
Anna, Kojczuk Jagoda: Profile i rodzaje pomocy dla bezrobotnych stosowane 
przez Urząd Pracy (s. 56-64). - Łysiak-Kosowska Lucyna: Rynek pracy w gminie 
Gorzyce w latach 1867-1918 (na przykładzie rolnictwa i handlu) (s. 73-93). - 
Huńka T., Zdonek Katarzyna: Znaczenie pośrednictwa pracy oraz Powiatowego 
Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w kształtowaniu gospodarki i rynku pracy regionu 
tarnobrzeskiego w latach 1867-2015 (s. 94-141). - Lis S.: Gospodarka i rynek 
pracy w województwie tarnobrzeskim w latach 1981-1983 na podstawie danych 
„Tygodnika Nadwiślańskiego” (s. 142-240). - Kaliszczak Lidia: Przesłanki roz-
woju i wspierania przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim wobec proble-
mów rynku pracy w latach 2010-2015 (s. 242-256). - Jurek Lidia: Ogólna charak-
terystyka działalności gminy Grębów na początku XXI wieku (s. 269-283). - Lis S., 
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Maciaszczyk P., Szulich Piotr: W poszukiwaniu kierunków rozwoju gminy Go-
rzyce (s. 284-315). 
 
 10. IDEOLOGIA i praktyka polityczna Solidarności a tradycja repu-
blikańska = The ideology and political practic of Solidarity and republical 
tradition / Marcin Gajek // Wolność i Solidarność. - 2016, nr 9, s. 114-130 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 11. The MARTIAL law and its impact on labour relations in Poland / 
Michał Seweryński, Dagmara Skupień // Stud. Praw.-Ekon. - 2017,  
T. 102, s. 107-124 bibliogr. streszcz. summ. 

 Stan wojenny i jego wpływ na stosunki pracy w Polsce. 
 
 12. OBCA praca, obce „ja”, obcy bóg - wybrane aspekty teorii  
alienacji w okresie od XVIII wieku do współczesności = Alien work, 
alien self, alien gold - chosen aspects of alienation theory from the  
XVIII century to present Times / Anna Maciąg // Społ. i Eduk. - 2017,  
nr 1, s. 91-102 bibliogr. summ. 
 
 13. OD kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia 
z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 5 / pod red. nauk. Paw-
ła Graty. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2017. - 224 s. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. 221-224. - ISBN 978-83-7996-495-6. 

 Z treści: Chylak Karol: Główne kierunki i możliwości zastosowania alter- 
natywnych rozwiązań w ubezpieczeniach społecznych Drugiej Rzeczypospolitej 
(s. 15-33). - Jarosz-Nojszewska Anna: Ubezpieczenie emerytalne pracowników 
umysłowych w Drugiej Rzeczypospolitej (s. 34-50). - Słabińska Elżbieta: Pań-
stwowe formy pomocy dla bezrobotnych pracowników umysłowych w Drugiej 
Rzeczypospolitej (s. 51-74). - Grata P.: Przemiany w polskiej polityce zatrud-
nienia w latach 1944-1949 (s. 75-96). - Szpak Ewelina: Zdrowie ludzi pracy - 
między propagandą a rzeczywistością (1945-1970) (s. 116-126). - Cesarski Ma- 
ciej: Polityka mieszkaniowa w Polsce w badaniach po 1989 r. - główne podej-
ścia i problemy (s. 143-165). - Czop Edyta: Polscy migranci poakcesyjni na 
unijnych rynkach pracy (s. 166-180). - Chaczko Krzysztof: Zalety i wady pro-
gramu „Rodzina 500 plus” (s. 181-194). - Grewiński Mirosław: Blisko trzy 
dekady polskiego systemu pomocy społecznej w kontekście realizacji polityki 
społecznej (s. 195-217). 
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 14. OKRĘGOWE sądy ubezpieczeń społecznych / Michał Nowa- 
kowski. - Kraków : Księg. Akad., 2016. - 346 s. ; 24 cm. - Bibliogr.  
s. 321-342. - ISBN 978-83-7638-757-4. 

 Historyczno-prawna analiza funkcjonowania w Polsce w l. 1945-1975 okrę-
gowych sądów ubezpieczeń społecznych. 
 
 15. OPIEKA społeczna w Polsce do końca XVIII wieku / Marian 
Surdacki. - Lublin : TN KUL, 2015. - 638, [4] s. ; 25 cm. - (Prace z Dzie-
jów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce ; t. 14). - ISBN 978-83-
7306-711-0. 

 Rec.: Partyka Wiesław // Acta UNC, Pedagog. - 2017, z. 33, s. 129-133. 
 
 16. POWSTANIE i działalność NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” na Kujawach Zachodnich (1980-1981) / Wojciech Gone- 
ra // Ziemia Kuj. - 2016, T. 25, s. 133-152 summ. 
 
 17. PRACA domowa i aktywność zawodowa kobiet poznańskich  
na przełomie XIX i XX wieku / Julia Olejniczak // Rocz. Leszcz. - 2017, 
T. 17, s. 67-74. 
 
 18. PROBLEM doktrynalny i funkcjonalny systemu zarządzania  
w perspektywie historycznej / Krystyna Pawłowska // Zesz. Nauk. 
PCzęst., Zarz. - 2017, nr 25, t. 1, s. 82-94 bibliogr. summ. 
 
 PROBLEMATYKA bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w Polsce 
w latach 1918-2017 w świetle wybranych reform w systemach ochrony 
zdrowia / H. Kromołowski = poz. 2045. 
 
 19. PRZEMYSŁOWE peryferia : Polska Północno-Wschodnia  
w latach 1870-1939 / Cecylia Leszczyńska // Optimum - Stud. Ekon. - 
2017, nr 2, s. 93-118, tab. bibliogr. summ. 

 M.in. czynni i bierni zawodowa w przemyśle i górnictwie w 1921 i 1931 roku, 
zatrudnienie pracowników fizycznych w przemyśle w l. 1925, 1929, 1937. 
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 20. ROBOTNICY Łodzi drugiej połowy XIX wieku : nowe kierunki 
badawcze / Kamil Śmiechowski, Marta Sikorska-Kowalska, Kenshi  
Fukumoto. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2016. - 119 s. ; 24 cm. -  
Bibliogr. s. 111-119. - ISBN 978-83-8088-449-6. 

 Rec.: Woźniak Krzysztof Paweł // Kron. M. Łodzi. - 2017, [z.] 2, s. 189-194. 
 
 21. RZECZPOSPOLITA ubezpieczonych : historia ubezpieczeń spo-
łecznych w Polsce / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : 
ZUS, 2017. - 90, [3] s. : fot. kolor. ; 26 cm. 
 
 22. ŚWIADCZENIA emerytalne związane z pracą w górnictwie na 
przestrzeni dziejów / Arkadiusz Przybyłka // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2016, nr 258, s. 221-232 bibliogr. summ. 
 
 23. TOŻSAMOŚĆ ekonomiczna Górnoślązaków / Grzegorz Węgrzyn ; 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Uniw. 
Ekon. Katow., 2017. - 216 s. : rys. kolor., wykr. ; 24 cm. - Tabele. -  
Bibliogr. s. 181-202. - ISBN 978-83-7875-378-0. 

 Z treści: Wpływ na tożsamość ekonomiczną Górnoślązaków specyfiki zatrud-
nienia i bezrobocia na Górnym Śląsku do 1914 r. (s. 70-83). - Etyka zawodowa  
i etos pracy a tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków (s. 155-160). 
 
 24. UFORTYFIKOWANA knajpa, czyli alkohol w życiu żołnierzy  
i oficerów garnizonu twierdzy Toruń w latach 1815-1920 / Jarosław Paw-
likowski // Nasze Pomorze. - 2015, nr 17, s. 41-53. 
 
 25. WSPÓLNA sprawa : antologia tekstów poświęconych dziejom  
i zasadom spółdzielczości / wybór i oprac. Remigiusz Okraska ; Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Spo-
łecznej i Pożytku Publicznego. - Wyd. 2. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 
212 s. ; 25 cm. - Tabele. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - ISBN 978-
83-64309-15-1. 
 
 26. WYBRANE problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na 
Górnym Śląsku w latach 1922-1939 : (źródła regionalizmu) / Barbara 
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Danowska-Prokop, Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice : Wydaw. Uniw. 
Ekon. Katow., 2017. - 122, [1] s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 113-122. - 
(Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 
978-83-7875-405-3. 
 
 WYCHOWANIE i praca : w trosce o integralny rozwój człowieka / 
red. nauk. Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka = poz. 1073. 

 Z treści: Musiewicz P.: Purytańska etyka pracy a ewolucja angielskiej poli-
tyki społecznej. - Kalinowska-Witek B.: Ekspansja zawodowa kobiet z warstw 
posiadających na przełomie XIX i XX wieku. - Mółka J.: Działalność akade-
mickich sodalicji mariańskich wyrazem pracy na rzecz dobra wspólnego. - 
Ceglarek R.: Wychowanie do pracy istotnym komponentem programu nauki re- 
ligii rzymskokatolickiej w szkołach zawodowych w Polsce po przewrocie ma-
jowym. - Jarkiewicz K.: Wokół koncepcji współzawodnictwa. - Lubieniecka M.: 
Przynależność do krakowskich chórów i orkiestr formą spędzania czasu wolne-
go ludzi pracujących. 
 
 27. Z DZIEJÓW sztumskiego rzemiosła / Andrzej Lubiński // Pro-
wincja. - 2017, nr 4, s. 76-80. 
 
 

3. Działalność ośrodków naukowych 
i innych placówek 

 
 28. BADANIA organizacji społecznych z perspektywy Instytutu 
Polityki Społecznej UW / Ewa Leś // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 5/6,  
s. 31-35, tab. bibliogr. summ. 
 
 29. GŁÓWNA Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego : 
sprawozdanie z działalności w 2016 roku. - Warszawa : GBPiZS, 2017. - 
40 s. ; 21 cm. 
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II.  ZARZĄDZANIE  I  ORGANIZACJA PRACY 
 
 

1. Teoria organizacji i zarządzania 
 
 30. ANALIZA liniowości modelu dojrzałości Continuous Impro- 
vement w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Aneta Kucińska-Land- 
wójtowicz // Prz. Organ. - 2017, nr 12, s. 40-47, tab. bibliogr. summ. 
 
 31. CHANGING the philosophy of organization management in  
the Times of e-economy / Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski //  
Management. - 2017, vol. 21, nr 2, s. 2-19 bibliogr. streszcz. 

 Zmiana filozofii zarządzania organizacją w czasach e-gospodarki. 
 
 32. CROWDSOURCING i jego pomiar - próba operacjonalizacji / 
Anna Kwiecień // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 322, s. 74-88, 
tab. bibliogr. summ. 

 Przekazywanie w ręce tłumu zadań, które dotychczas wykonywali pracownicy 
organizacji. 
 
 33. CZYNNIKI stymulujące i ograniczające stosowanie empower-
mentu / Katarzyna Kulig-Moskwa, Krzysztof Łobos, Joanna Nogieć // 
Prz. Organ. - 2017, nr 5, s. 38-44 bibliogr. summ. 

 Krytyczny przegląd literatury przedmiotu w zakresie istoty empowermentu 
oraz poglądów autorów, a także zaprezentowanie determinant jego stosowania, 
identyfikacja czynników stymulujących i ograniczających stosowanie tej koncep-
cji zarządzania. 
 
 34. DRABINA zaufania i kapitał społeczny jako podstawy rozwoju 
zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem w XXI wieku / Grażyna 
Leśniak-Łebkowska // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 9, s. 50-68, 
rys. bibliogr. summ. 
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 35. EDUCATION management as the component of social manage-
ment system / Olga Zayats, Andriy Hryhorovych, Mariana Gladkevych // 
Periodyk Nauk. Akad. Pol. - 2017, nr 3, s. 36-42 bibliogr. 

 Zarządzanie edukacją jako składnik społecznego systemu zarządzania. 
 
 36. EMPOWERMENT w kontekście współczesnych koncepcji zarzą-
dzania oraz partycypacji pracowniczej / Anna Cierniak-Emerych, Kata-
rzyna Piwowar-Sulej // Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 1, s. 13-25  
bibliogr. summ. 
 
 37. IGNORANCJA i wiedza w zarządzaniu / Czesław Mesjasz // Prz. 
Organ. - 2017, nr 7, s. 3-10 bibliogr. summ. 
 
 38. INTEGRACJA systemów zarządzania : trendy, zastosowania, 
kierunki doskonalenia / Piotr Kafel. - Kraków : Wydaw. Uniw. Ekon. 
Krak., 2017. - 305 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 270-286. - (Zeszyty Na- 
ukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Mono-
grafie, ISSN 1899-0428 ; nr 253). - ISBN 978-83-7252-751-6. 
 
 39. JAK być liderem w świecie VUCA? : ewoluujące wyzwania,  
na które nie sposób się przygotować // Personel Zarz. - 2017, nr 2,  
s. 34-37. 

 VUCA - volatile, uncertain, complex, ambigeous czyli zmienność, niepew-
ność, złożoność i niejednoznaczność. Nowe wyzwania w zarządzaniu przedsię-
biorstwem. 
 
 40. KONCEPCJA zarządzania 2.0 jako konsekwencja rewolucji cy-
frowej / Wiesław Gonciarski // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, 
z. 338, s. 38-53 bibliogr. summ. 
 
 41. KONTROLA zarządcza w zarządzaniu biznesem / Leon Dorozik, 
Ignacy Dziedziczak // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 4, t. 2, s. 108-117 
bibliogr. rez. summ. 
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 42. LEAN Management - efektywne zarządzanie operacyjne w prak-
tyce / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Maria Stańkowska // Pr. 
Nauk. WSZiP Wałbrzych. - 2017, T. 1, s. 17-29 bibliogr. summ. 
 
 43. MARKSOWSKA krytyka koncepcji kapitału ludzkiego / Maciej 
Holko // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 3, s. 91-111 bibliogr. 
summ. 
 
 44. NAUKI o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. nauk. 
Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. 
Katow., 2017. - 369 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-
7875-382-7. 

 Z treści: Bratnicki Mariusz, Dyduch W.: Dokonania i przyszłe kierunki badań 
nad przedsiębiorczością organizacyjną (s. 34-45). - Kieżel Ewa, Smyczek Sławo-
mir: Rozwój badań nad konsumpcją i zachowaniami konsumentów w Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Katowicach (s. 46-58). - Sudoł Stanisław: O kilku waż-
nych problemach nauk o zarządzaniu (s. 84-94). - Siuta-Tokarska Barbara: Nauki 
o zarządzaniu - podstawowe zagadnienia (s. 95-105). - Rokita Jerzy: Zarządzanie 
strategiczne zasobami ludzkimi z perspektywy nauki o złożoności (s. 109-123). - 
Lichtarski Janusz Marek, Wąsowicz Marek: Zarządzanie projektem - stan i kie-
runki rozwoju subdyscypliny (s. 124-136). - Trzaskalik Tadeusz, Wachowicz To- 
masz: Wielokryterialne wspomaganie decyzji jako przykład współczesnej optyki 
postrzegania problemów decyzyjnych przez badania operacyjne (s. 165-187). - 
Czakon Wojciech, Klimas Patrycja: Odczuwalna luka kompetencyjna potencjal-
nych przedsiębiorców z sektora ICT. Studium porównawcze (s. 200-214). - Dziu-
bińska Agnieszka: Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych z teorią złożono-
ści w tle (s. 215-235). - Krawczyk-Sokołowska Izabela, Nowicka-Skowron Maria, 
Mesjasz-Lech Agata: Rynek pracy a systemy wczesnego ostrzegania w zarządza-
niu zasobami ludzkimi (s. 236-246). - Jarosz-Lewandowska Dagmara, Zowada 
Krzysztof: Bariery i perspektywy rozwoju małych i średnich usługodawców 
logistycznych (s. 247-255). - Kożuch Barbara, Kożuch Antoni: Znaczenie relacji 
współpracy w zarządzaniu publicznym (s. 259-269). - Pyszka Adrian, Hoffmann-
Burdzińska Kinga: Wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w kon- 
tekście rozwoju technologii informatycznej - wyniki badań (s. 284-303). - Steine-
rowska-Streb Izabela: Otoczenie przedsiębiorstw z perspektywy nowej ekonomii 
instytucjonalnej (s. 254-366). 
 
 45. NIERUCHOMOŚCI publiczne jako przedmiot badań nauk o za- 
rządzaniu / Bartłomiej Marona // Organ. Kier. - 2017, nr 1, s. 197-206 
bibliogr. summ. 
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 46. O KONCEPCJACH i metodach w naukach o zarządzaniu w Pol-
sce - raz jeszcze / Tomasz Sobczak // Prz. Organ. - 2017, nr 5, s. 3-9 
bibliogr. summ. 

 Identyfikacja sposobów stosowania przez specjalistów od zarządzania pojęć 
koncepcja i metoda oraz ukazanie relacji między tymi pojęciami. 
 
 47. O TEORII zarządzania strategicznego / Ewa Stańczyk-Hugiet // 
Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 81-89 bibliogr. rez. streszcz. 
summ. 
 
 48. OD teorii do praktyki zarządzania, czy zarządzanie jest nauką czy 
sztuką / Wiesław M. Grudzewski, Zofia Wilimowska // Organ. Kier. - 
2017, nr 1, s. 11-49 bibliogr. summ. 
 
 49. ORGANIZACJA, efektywność, zmiana i transformacja : rozu-
mienie podstawowych pojęć / Radosław Lipiński // Współcz. Probl.  
Zarz. - 2017, nr 1, s. 23-39, tab. bibliogr. summ. 

 Znaczenie i definicje podstawowych pojęć istotnych dla dziedziny zarzą- 
dzania. 
 
 50. ORIENTACJA zasobowa w praktyce zarządzania przedsiębior-
stwami - omówienie wyników badań empirycznych / Anna Pietruszka-
Ortyl // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 7(967), s. 67-86, rys. 
tab. bibliogr. summ. 

 Dominacja podejścia zasobowego w praktyce zarządzania organizacjami, 
znaczenie zasobów niematerialnych w zarządzaniu. 
 
 51. PARADYGMATY zarządzania biznesem w otoczeniu siecio- 
wym / red. nauk. Paweł Kosioń, Barbara Woźniak-Sobczak. - Katowice : 
Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2017. - 172, [3] s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 157-172. - ISBN 978-83-7875-378-0. 

 Treść: Woźniak-Sobczak B.: Paradygmaty współczesnego zarządzania przed-
siębiorstwem (s. 11-36). - Żak Katarzyna: Paradygmat organizacji sieciowej  
(s. 37-75). - Rudny Włodzimierz: Zasoby w sieci (s. 76-94). - Kwiecień Anna: 
Zarządzanie relacjami jako przykład uwarunkowań funkcjonowania przedsię-
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biorstw (s. 95-122). - Kosioń P.: Ryzyko w przedsiębiorstwie w sieci międzyor-
ganizacyjnej (s. 123-152). 
 
 52. PROJEKTY wdrażania koncepcji zarządzania procesowego - 
wyniki badań / Agnieszka Bitkowska // Prz. Organ. - 2017, nr 12, s. 48-54, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 53. PRÓBA identyfikacji zakresu i zasad koncepcji dobrego rządze-
nia / Witold Szumowski // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 2,  
s. 107-120 bibliogr. netogr. summ. 
 
 54. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ pracownicza i jej wpływ na efektyw-
ność organizacji / Dorota Łochnicka. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 
2016. - 231 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 199-217. - (Ekono-
mia). - ISBN 978-83-8088-373-4. 
 
 55. PRZEDSIĘBIORSTWO społeczne - konceptualizacja modelu 
biznesu / Martyna Wronka-Pośpiech // Prz. Organ. - 2017, nr 12, s. 54-61, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 56. TEORETYCZNE podstawy organizacji i kierownictwa / Zygmunt 
Rytel ; zebr., oprac. i posłowiem opatrzył Alojzy Czech. - Katowice : 
Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2017. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Tabele. - 
ISBN 978-83-7875-395-7. 
 
 57. TOTAL Quality Management : monograph / Jacek Selejdak, Tatia- 
na Čorejová, Robert Ulewicz. - Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. 
Częst., 2016. - 162 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 156-162. -  
ISBN 978-8-365179-65-4. 
 
 58. TRANSFORMACJA przedsiębiorstwa w kierunku organizacji 
uczącej się / Bogusz Mikuła // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, 
z. 336, s. 24-36, tab. bibliogr. summ. 
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 59. TRIANGULACJA technik badawczych w naukach o zarządza- 
niu / Robert Stanisławski // Organ. Kier. - 2017, nr 4, s. 103-120, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 60. TWÓRCZOŚĆ w przedsiębiorstwie : perspektywa obustronności 
organizacyjnej / Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec. - Katowice : Wydaw. 
Uniw. Ekon. Katow., 2017. - 215 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 177-209. - ISBN 978-83-7875-361-2. 
 
 61. WHAT do we know about the effects of diversity management? : 
a meta-analysis / Dariusz Turek // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, 
nr 4(964), s. 5-25, tab. bibliogr. streszcz. summ. 

 Co wiemy o efektach zarządzania różnorodnością : metaanaliza dotychczaso-
wych działań. 
 
 62. WIEDZA i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego / 
Czesław Mesjasz, Marek Szarucki // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 3,  
t. 1, s. 264-274, tab. bibliogr. rez. streszcz. summ. 
 
 63. WIEDZA w ponowoczesnym podejściu do strategii / Agnieszka 
Dziubińska // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 322, s. 7-18, 
tab. bibliogr. summ. 

 Typy wiedzy, które mają znaczenie w zarządzaniu. 
 
 64. WYBRANE współczesne koncepcje zarządzania zmianami orga-
nizacyjnymi w perspektywie społecznej / Kalina Grzesiuk // Stud. Ekon. / 
Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 338, s. 24-37, tab. bibliogr. summ. 
 
 65. WYZWANIA i wnioski na przyszłość dla rozwoju nauk o zarzą-
dzaniu w Polsce / Bogdan Nogalski // Prz. Organ. - 2017, nr 10, s. 4-13, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 66. ZASTOSOWANIE gier symulacyjnych w kształceniu w zakresie 
współczesnych koncepcji zarządzania / Maciej Walczak // Zesz. Nauk. / 
Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 7(967), s. 105-122, rys. tab. bibliogr. summ. 
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2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 67. CO zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych 
wiekowo? / Maria Widerszal-Bazyl. - Warszawa : CIOP-PIB, 2016. -  
45 s. : rys. kolor. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 43-45. - ISBN 978-83-
7373-225-4. 
 
 68. CONCEPTUAL bases of modernization of personel policy in 
public administration system of Ukraine / Hanna Ivanchenko // Publ. 
Policy Econ. Develop. - 2016, nr 9/10, s. 110-120 rez. streszcz. 
 
 CROWDSOURCING - systematyczny przegląd literatury / R. Lenart-
Gansiniec = poz. 2278. 
 
 69. CZASY pokoleniowych zmian : demografia wyzwaniem dla pol-
skich działów HR / Stanisław Wojnicki // Personel Zarz. - 2017, nr 4,  
s. 18-21. 

 Zmiany struktury demograficznej a polityka kadrowa firm. 
 
 70. CZŁOWIEK jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli para-
doksy organizacyjne świata politycznej poprawności / Wojciech Pawnik // 
Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2017, nr 25, t. 1, s. 68-81 bibliogr. summ. 
 
 71. CZŁOWIEK, społeczeństwo, gospodarka = Челобек, общество, 
економика = Man, society, economy. T. 5. Problemy zatrudnienia w or- 
ganizacjach = Проблемы занятости в организациях = Problems of  
employment in organisations / red. nauk. Maria Agnieszka Paszko- 
wicz [i in.]; Uniwersytet Zielonogórski Instytut Inżynierii Bezpieczeń- 
stwa i Nauk o Pracy. - Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Pol. Tow. Profes., 
2017. - 148, [2] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-
942313-5-4. 

 Treść: Brintseva Olena: Kapitał ludzki w sferze nauki i wykształcenia: ten-
dencje fiktywizacji (s. 15-26). - Kalinina Svitlana, Davyduk Lyudmila: Globalne 
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trendy rozwoju światowego rynku pracy (s. 27-36). - Petiukh Vasyl, Stolyaruk 
Kristina: Model zachowania zorientowany na kompetencje jako czynnik konku-
rencyjności specjalisty: teoretyczne i metodyczne aspekty badań (s. 37-47). - 
Hrynenko Anatolii, Kirilyuk Volodimir: Sieci społeczne jako innowacyjna składowa 
zwiększenia spójności społecznej zespołu pracowniczego (s. 49-59). - Danilenko 
Olena: Zarządzanie personelem z wykorzystaniem faz „cyklu życia” pracownika, 
oddziału i organizacji (s. 61-71). - Dannikov Oleg: Zjawisko kompetencyjności  
w organizacji pracy personelu handlowego (s. 73-80). - Niemczyk Lesław: Pod-
stawy teoretyczne rachunkowości kapitału intelektualnego dla banków (s. 81-97). - 
Grzeszczyk Tadeusz A.: Koszty rozwoju kapitału ludzkiego w instytucjach finan-
sowych (s. 99-108). - Kulyk Aleksandra: Potencjał pracy jako podstawowy czynnik 
zapewnienia konkurencyjności banków komercyjnych i towarzystw ubezpiecze-
niowych (s. 109-120). - Wieczorek-Szymańska Anna: Zarządzanie różnorodnoś- 
cią w organizacjach - przegląd wybranych podejść (s. 121-130). - Młodzik Lilla: 
Etos zawodowy w organizacji publicznej (s. 131-140). - Grabowska Lucyna: 
Wpływ stresu na wykonywaną pracę (s. 141-148). 
 
 72. CZY można zaprojektować kreatywność pracownika? : refleksje 
nad relacjami designu i zarządzania / Anita Basińska, Agnieszka Jeran // 
Kult. Eduk. - 2017, nr 1, s. 224-233, bibliogr. summ. 
 
 73. DIVERSITY management - benefits and problems / Urszula Go-
łaszewska-Kaczan // Optimum - Stud. Ekon. - 2017, nr 2, s. 3-10 bibliogr. 
summ. 

 Zarządzanie różnorodnością - korzyści i problemy. 
 
 74. DIVERSITY management in the context of human resources 
management / Katarzyna Krysińska-Kościańska // Nauki o Zarz. - 2017, 
nr 4(33), s. 11-22, tab. bibliogr. summ. 

 Zarządzanie różnorodnością w kontekście ZZL. 
 
 75. EMPLOYEE direct participation : the essence and advantages / 
Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Zesz. Nauk. / AM Gdynia. - 2016,  
nr 94, s. 60-72 bibliogr. netogr. 

 Partycypacja bezpośrednia pracowników - istota i zalety. 
 
 76. EMPOWERMENT : umacnianie pozycji pracownika w organiza-
cji / Konrad Kulikowski // Kwart. Nauk Przeds. - 2017, R. 11, nr 2, s. 58-67. 
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 77. EVIDENCE-based HRM through analytics: reducing the propen-
sity of HRM to become a Cinderella / Vincent Cassar, Frank Bezzina // 
Nauki o Zarz. - 2017, nr 4(33), s. 3-10 bibliogr. summ. 

 HRM oparte na faktach z wykorzystaniem analityki: zmniejszenie skłonności 
HRM do zostania kopciuszkiem. 
 
 78. EXPLORING green human resource management : knowledge-
based state of the art / Karl-Friedrich Ackermann // Human Resour. 
 Manage. - 2017, iss. 6, s. 21-39 bibliogr. streszcz. 

 Odkrywanie ekologicznego zarządzania zasobami ludzkimi. 
 
 79. GOSPODAROWANIE wielopokoleniowym kapitałem ludzkim : 
wybrane zagadnienia / red. Anna Lipka i Małgorzata Król. - Warszawa : 
CeDeWu, 2017. - 170 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-
83-7556-966-7. 

 Treść: Król M.: Dynamika udziału generacji pracowników na rynkach pracy 
krajów Unii Europejskiej (s. 15-45). - Lipka A.: Kapitał generacyjny versus kapitał 
multigeneracyjny (s. 47-60). - Lipka A.: Generacje pracownicze w systemie 
subfunkcji i działań personalnych (s. 63-74). - Lipka A.: Autopercepcja otwartości 
na doświadczenie i sumienności przez przedstawicieli pokolenia Z - wnioski dla HR 
(s. 75-85). - Żekoński Marcin: Procesy pozyskiwania pracowników a ich przynależ-
ność generacyjna (s. 87-95). - Król M.: Generacyjne preferencje modelu czasu pracy 
(s. 97-106). - Winnicka-Wejs Alicja: Projektowanie szkoleń dla multigeneracyjnej 
załogi (s. 107-117). - Grolik Anna: Szkolenie i dokształcanie bibliotekarzy wobec 
potrzeb użytkowników bibliotek różnych generacji (s. 119-139). - Dudek Justyna: 
Oczekiwania osób z generacji Z korzystających z pomocy korepetytorów (na przy-
kładzie korepetycji z matematyki) (s. 141-152). - Lipka A.: Wiedza o generacjach 
pracowniczych w dokumentach zastanych - studium przypadku (s. 153-162). 
 
 80. GRYWALIZACJA jako potencjalne narzędzie w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi małych i średnich przedsiębiorstw / Jacek Woźniak // 
Prz. Nauk Ekon. - 2017, nr 26, s. 155-169 bibliogr. summ. 
 
 81. HUMAN resource management in the perspective of the expecta-
tions attitudes of generation Y in Poland / Adam Suchodolski // Nauki  
o Zarz. - 2017, nr 4(33), s. 44-51, tab. bibliogr. summ. 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie oczekiwań i postaw pokole-
nia Y. 
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 82. INNOVATIONS in human resource management through the 
creation of sustainable staff members / Tomasz Trojanowski // Hand. 
Wewn. - 2017, R. 63, nr 1, s. 119-128 bibliogr. rez. streszcz. 

 Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi poprzez tworzenie zrównoważo-
nego personelu pracowniczego. 
 
 83. INNOWACYJNE aspekty zarządzania personelem w dziedzinie 
edukacji / Izabela Balińska // Prz. Praw.-Ekon. - 2017, nr 1, s. 248-269 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 84. JAK radzą sobie najlepsi pracodawcy na rynku pracownika? : 
polityka personalna Top Employers Polska w badaniach / Olga Niziołek // 
Personel Zarz. - 2017, nr 3, s. 52-54.  * Najlepsi w Polsce i Europie : 
priorytety i wyzwania pracodawców certyfikowanych w programie Top 
Employers / O. Niziołek // Tamże, nr 10, s. 62-65. 

 Wyniki 8. edycji programu Top Employers Polska. 
 
 KAPITAŁ ludzki jako determinanta działalności innowacyjnej mikro-
przedsiębiorstw / K. Kowalewski = poz. 266. 
 
 KOMPETENCJE samorządu terytorialnego w zakresie polityki spo-
łecznej / pod red. B. M. Ćwiertniaka = poz. 1388. 

 Z treści: Fleszer D.: Zarządzanie zasobami ludzkimi a oceny pracowników 
samorządowych. 
 
 KONCEPCJA systemu zarządzania efektywnością pracy personelu 
medycznego w szpitalach / B. Buchelt-Nawara = poz. 754. 
 
 85. KORZYSTNA zmiana : jak wdrażać kulturę coachingową w or- 
ganizacjach? / Joanna Kucharczyk-Capiga // Personel Zarz. - 2017, nr 1, 
s. 16-19. 

 Coachingowy styl zarządzania. 
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 86. LICZĄ się fakty : Performance Management w praktyce HRM / 
Piotr Jurczak // Personel Zarz. - 2017, nr 5, s. 72-75. 

 Zarządzanie efektywnością pracowników. 
 
 87. LUDZIE i struktury we współczesnym przedsiębiorstwie / Urszu-
la Gołaszewska-Kaczan [i in.] - Białystok : Wydaw. Uniw. Białyst., 2017. - 
115, [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 105-115. - ISBN 978-83-7431-535-7. 
 
 88. MARKETING wewnętrzny (MW) i public relations (PR) w reali-
zacji funkcji personalnej / Elżbieta J. Biesaga-Słomczewska, Krystyna 
Iwińska-Knop // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 313, s. 40-50 
bibliogr. summ. 

 Wykorzystanie marketingu wewnętrznego w zarządzaniu ludźmi. 
 
 89. MARKETING wewnętrzny wobec outsourcingu / Edward Chrzan // 
Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2017, Nr 25, t. 1, s. 109-118 bibliogr.  
summ. 
 
 90. MOTOR rozwoju : w którą stronę zmierza funkcja zarządzania 
zasobami ludzkimi? / Michał Prądzyński // Personel Zarz. - 2017, nr 4,  
s. 46-50, tab. rys. 
 
 91. MOTYWACJA osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdro- 
żenia koncepcji empowerment w organizacjach / Agnieszka Springer, 
Karolina Oleksa // Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 1, s. 41-55 bibliogr. 
summ. 
 
 NAUKI o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. nauk.  
K. Jędralska, W. Dyduch = poz. 44. 

 Z treści: Rokita J.: Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi z perspektywy 
nauki o złożoności. - Krawczyk-Sokołowska I., Nowicka-Skowron M., Mesjasz-
Lech A.: Rynek pracy a systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi. - Pyszka A., Hoffmann-Burdzińska K.: Wyzwania w obszarze zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w kontekście rozwoju technologii informatycznej - 
wyniki badań. 
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 92. OD zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem 
ludzkim w Siłach Zbrojnych RP / Beata Czuba, Marta Miszczak. - War-
szawa : WAT, 2017. - 156, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [143]-
150. - ISBN 978-83-7938-152-4. 

 Z treści: Czuba B.: Wojsko w środowisku „współzależnej niestabilności”  
(s. 9-31). - Czuba B.: Polityka kadrowa w Siłach Zbrojnych RP - założenia  
i praktyka (s. 33-76). - Miszczak M.: Kompetencje jako składowe kapitału ludz-
kiego (s. 97-107). - Miszczak M.: Kompetencje komunikacyjne - potencjał kształ-
towania wartościowych relacji między żołnierzami (s. 109-119). - Miszczak M.: 
Rola przywództwa w kształtowaniu kapitału ludzkiego w Siłach Zbrojnych RP  
(s. 121-141). 
 
 93. ORGANIZACYJNE uwarunkowania kreatywności pracowniczej 
we współczesnym zarządzaniu / Judyta Machowska // W : Ekonomiczne 
wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów / pod  
red. Marianny Kotowskiej-Jelonek, Janusza Kota. - Kielce : Wydaw. 
Politech. Świętokrz., 2016. - S. 336-345. - (Monografie, Studia, Rozpra- 
wy / Politechnika Świętokrzyska, ISSN 1897-2691 ; M78). - ISBN 978-
83-63792-27-5. 
 
 94. POSTRZEGANE wsparcie organizacyjne : perspektywa wysoce 
efektywnych systemów pracy / Milena Gojny-Zbierowska ; Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 
2017. - 212 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 173-208. - (Prace 
Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ). - ISBN 978-83-
7875-337-7. 
 
 95. PRACA z cieniem : czym jest shadowing w organizacji? / Wal-
demar Dziwniel // Personel Zarz. - 2017, nr 3, s. 56-58. 

 Shadowing - obserwacja pracownika w celu zbadania jego pracy i przygoto-
wania rekomendacji dla pracownika i organizacji. 
 
 PRACOWNICZA ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej zna- 
czenie dla ZZL / M. Stasiła-Sieradzka, M. Znajmiecka-Sikora =  
poz. 1272. 
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 96. PRACOWNIK też klient : wyzwania pracodawców wobec do-
świadczeń pracowników oraz transformacji funkcji HR / Jan Karasek, 
Magda Stawska // Personel Zarz. - 2017, nr 6, s. 30-35, rys. 
 
 PROBLEM doktrynalny i funkcjonalny systemu zarządzania w per-
spektywie historycznej / K. Pawłowska = poz. 18. 
 
 97. PUBLIC relations jako wsparcie dla zarządzania zasobami  
ludzkimi? : współzależność zadań i współzależność agentów / Agata 
Austen // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 313, s. 28-39  
bibliogr. summ. 

 M.in. komunikacja wewnętrzna w organizacji. 
 
 98. REALNY pracownik w wirtualnym świecie : jak zarządzać pra-
cownikami w e-handlu? / Dorota Czerwińska // Personel Zarz. - 2017,  
nr 6, s. 48-50. 
 
 99. ROLA kluczowych pracowników we współczesnym przedsię-
biorstwie / Michał Igielski // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 142-152, 
wykr. bibliogr. rez. streszcz. summ. 
 
 100. ROZLICZANIE z wartości : strategia HRM w firmie Everest 
Finanse - studium przypadku / Halina Guryn // Personel Zarz. - 2017,  
nr 10, s. 72-75. 
 
 RÓŻNORODNOŚĆ kulturowa i jej implikacje w praktyce zarządza-
nia zasobami ludzkimi / K. Gadomska-Lila = poz. 819. 
 
 101. SELECTED problems of professional career development of 
employees = Wybrane problemy profesjonalnego zarządzania karierą 
pracowników / Radosław Wolniak // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, 
Zarz. - 2017, T. 18, z. 2, s. 9-20 bibliogr. netogr. streszcz. 
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 102. SHAPING the green competence of employees in an economy 
aimed at sustainable development / Łukasz Kozar // Human Resour.  
Manage. - 2017, iss. 6, s. 55-67 bibliogr. streszcz. 

 Kształtowanie zielonych kompetencji pracowników w gospodarce ukierun-
kowanej na zrównoważony rozwój. 
 
 103. SPOŁECZNE i ekonomiczne korzyści z zarządzania wiekiem / 
Ewa Krok // Prz. Organ. - 2017, nr 1, s. 28-35 bibliogr. summ. 
 
 104. SPÓJNOŚĆ strategii personalnej organizacji / Zbigniew Malara, 
Janusz Kroik // Prz. Organ. - 2017, nr 12, s. 28-33, tab. bibliogr. summ. 
 
 105. STRATEGIA prolojalnościowa w warunkach niepewności za-
chowań klientów wewnętrznych / Anna Lipka // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, 
nr 3, t. 1, s. 243-252 bibliogr. rez. streszcz. summ. 

 Zarządzanie relacjami z pracownikami. 
 
 106. STRATEGICZNE zarządzanie zasobami ludzkimi : studium sys- 
temu / Hubert Witczak. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2017. - 453 s. : 
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19720-9. 
 
 107. STRATEGICZNE zarządzanie zasobami w organizacji : mono-
grafia / red. nauk. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka. - Często-
chowa : Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. Częst., 2016. - 173 s. : rys. ;  
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65179-74-6. 

 Z treści: Wielgórka D.: Ocena form współpracy międzyorganizacyjnej zakładów 
pracy chronionej (s. 17-24). - Cichoń Seweryn: Strategiczne zarządzanie zasobami 
ludzkimi w administracji publicznej (s. 25-30). - Idasiak Małgorzata: Społeczna 
odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (s. 31-42). - 
Karbownik Karolina: Zarządzanie personelem telepracowników w nowoczes- 
nej organizacji (s. 52-60). - Cichoń S.: Zarządzanie kadrami w administracji pu-
blicznej - wybrane aspekty (s. 70-76). - Wojtaszek Henryk: Zarządzanie organizacją 
w XXI wieku (s. 77-85). - Michalik Anna: Wykorzystanie twórczych metod pracy  
w organizacji do wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju (s. 86-94). - Szlenk 
Julia: Wpływ zmiennego otoczenia na zarządzanie biurami podróży ukierunkowa-
nymi na klienta niepełnosprawnego ruchowo (s. 120-128). 
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 SYSTEMY motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim 
organizacji / J. Dziwulski, W. Harasim = poz. 947. 
 
 108. TECHNOLOGIE w zarządzaniu zasobami ludzkimi (eHRM)  
w małych i średnich firmach - walidacja modelu uogólnionej teorii akcep-
tacji i korzystania z technologii (UTAUT) / Patrycja Rudnicka, Małgo- 
rzata Chrupała-Pniak, Anita Pollak // Zarz. Zasob. Ludz. - 2017, nr 5,  
s. 89-104, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 YOUNG people as a subject of human resources man-agement in the 
third sector organizations / J. Stankiewicz, B. Seiler, H. Bortnowska = 
poz. 502. 
 
 109. WARTOŚCIOWANIE pracy : w jaki sposób dokonać pomiaru 
stanowisk w organizacji? / Jacek Kowalski // Personel Zarz. - 2017, nr 2, 
s. 68-73. 
 
 110. „WSPÓLNA droga do postępu” - studium przypadku zarządza-
nia zasobami ludzkimi w Michelin Polska S.A. / Anna Jawor-Joniewicz // 
Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 3, s. 43-46 bibliogr. summ. 
 
 111. WYZWANIA etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzki- 
mi / Mirosław Szcześniak. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : EMENTON, 
2017. - 214 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 202-213. - 
ISBN 978-83-65009-20-3. 
 
 112. ZARZĄDZANIE aktywami niematerialnymi w systemach pro-
dukcyjnych / Grzegorz Kłosowski, Artur Paździor, Magdalena Rzemie-
niak // Prz. Organ. - 2017, nr 7, s. 44-50 bibliogr. summ. 

 System wspomagania decyzji kadrowych. 
 
 113. ZARZĄDZAJ ludźmi, a nie pokoleniami : czy różnice w gene-
racjach pracowników naprawdę istnieją? / Piotr Prokopowicz // Personel 
Zarz. - 2017, nr 11, s. 38-42. 
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 114. ZARZĄDZANIE rozwojem pracownika w grupach dyspozycyj-
nych / Magdalena Bsoul-Kopowska // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2017, 
nr 25, t. 1, s. 50-57 bibliogr. summ. 
 
 115. ZARZĄDZANIE wiekiem - problem starzejącej się kadry pra-
cowniczej / Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, 
nr 6, s. 17-20. 
 
 116. ZARZĄDZANIE wiekiem w Polsce - stan i perspektywy rozwo-
ju / Izabela Warwas // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 4, s. 33-38, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 117. ZARZĄDZANIE zespołem projektowym : wyzwania menedżera 
projektu / Marek Szajczyk // Modern Manage. Rev. - 2017, Vol. 22, nr 1, 
s. 109-119 bibliogr. summ. 
 
 118. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : wybrane aspekty / red. 
nauk. Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka. - Warszawa : Difin, 
2017. - 334 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 317-327. - ISBN 978-
83-8085-517-5. 

 Treść: Parteka-Ejsmont Anna: Strategia zarządzania organizacją (s. 17-36). - 
Parteka-Ejsmont A.: Budowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi (s. 37-52). - 
Popławska-Boruc Agnieszka: Budowanie wizerunku pracodawcy (s. 55-70). - 
Krawczyk-Bryłka Beata: Nowoczesne metody rekrutacji pracowników (s. 71-103). - 
Tomczak M.: Wybrane elementy procesu doboru pracowników (s. 104-117). - 
Zimnowłocka-Łozyk Ewa: Procedury wprowadzenia nowego pracownika do orga-
nizacji (s. 118-135). - Ziemiański Paweł: Specyfika pracy zespołowej (s. 139-149). - 
Wajszczyk Katarzyna, Tomczak M.: Konflikt w organizacji (s. 150-168). - Kraw-
czyk-Bryłka B.: Negocjacje w organizacji (s. 169-196). - Baranowska Agnieszka, 
Tomczak M.: Zjawisko mobbingu we współczesnym środowisku pracy (s. 197-228). - 
Błaszkiewicz Paweł: Budowanie systemu ocen pracowniczych i wynagradzania 
pracowników (s. 229-262). - Parteka-Ejsmont A.: Zarządzanie zmianą i projektami  
z perspektywy zasobów ludzkich (s. 265-298). - Hope Ewa: Społeczna odpowie-
dzialność organizacji w zarządzaniu zespołami pracowników (s. 299-316). 
 
 119. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w organizacji / Tadeusz 
Oleksyn. - Wyd. 4 zaktual. i rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 
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658 s. : wykr. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi (HR)). - ISBN 978-83-8092-368-3. 
 
 120. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych / 
Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka, Henryk Wyrębek. - Warszawa : 
CeDeWu, 2017. - 282 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 267-277. - 
ISBN 978-83-7556-924-7. 
 
 121. ZATRUDNIALNOŚĆ pracobiorcy w elastycznym zarządza- 
niu ludźmi / Anna Pawłowska. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2017. - 
223 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 207-217. - ISBN 978-83-
208-2293-9. 
 Elastyczne zarządzanie ludźmi, relacje między pracodawcą a pracownikiem, 
rozwój zawodowy jednostki, zatrudnialność, wartość rynkowa i kompetencje za- 
wodowe pracobiorcy, Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa. 
 
 122. ZRÓWNOWAŻONE zarządzanie zasobami ludzkimi w prakty-
ce przedsiębiorstw w Polsce / Aleksandra Zaleśna, Barbara Wyrzykow- 
ska // Organ. Kier. - 2017, nr 1, s. 151-165 bibliogr. summ. 
 
 123. ZRÓWNOWAŻONE zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii  
i praktyce / Aleksy Pocztowski // Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, 
s. 303-314 bibliogr. summ. 
 
 

b. Zarządzanie kompetencjami i talentami 
 
 124. DEFINIOWANIE kreatywności jako kompetencji przekrojo- 
wej / Waldemar Jędrzejczyk // Prz. Organ. - 2017, nr 12, s. 14-20, rys. 
tab. bibliogr. summ. 
 Kreatywność w koncepcji zarządzania opartego na kompetencjach. 
 
 125. DIALOG społeczny w firmie o kompetencjach : wybrane przy-
kłady / Rafał Towalski // Dialog. - 2017, nr 1, s. 27-33 bibliogr. summ. 
 Próba oceny zaangażowania związków zawodowych w praktyki związane  
z zarządzaniem zasobami ludzkimi opartym na kompetencjach. 
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 126. ISTOTNOŚĆ kompetencji pracowników a ich wpływ na wdra-
żanie usprawnień w wybranych obszarach wykorzystania wiedzy w dzia-
łalności przedsiębiorstwa / Marcin Komańda // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2017, z. 322, s. 42-52, tab. bibliogr. summ. 
 
 127. KOMPETENCJE personelu medycznego wobec wyzwań współ-
czesnego miejsca pracy na przykładzie podmiotów leczniczych / Berna- 
deta Piszczygłowa // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2017, nr 3, s. 37-52 
bibliogr. netogr. wykaz aktów prawnych, summ. 
 
 LUDZIE i struktury we współczesnym przedsiębiorstwie / U. Goła-
szewska-Kaczan i in. = poz. 87. 

 M.in. zarządzanie kompetencjami i talentami. 
 
 128. SHAPING the career of a talented employee in achieving com-
petitive advantage by modern companies / Anna Mazurkiewicz // Ekon.  
i Prawo. - 2017, Vol. 16, nr 2, s. 159-169 bibliogr. netogr. 

 Kształtowanie kariery utalentowanego pracownika w zdobywaniu przewagi 
konkurencyjnej przez nowoczesne firmy. 
 
 WSPÓŁCZESNE aspekty zarządzania kapitałem ludzkim / red. nauk. 
K. Kazojć, I. Miciuła = poz. 322. 

 Z treści: Tytko O.: Zarządzanie karierą a zarządzanie kompetencjami pracow-
ników czyli o wybranych tendencjach na współczesnym rynku pracy. 
 
 129. ZARZĄDZANIE kompetencjami w sektorze publicznym / pod 
red. nauk. Izabeli Stańczyk. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiell., 2017. - 
210, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 203-210. - ISBN 
978-83-233-4321-9. 

 Z treści: Kozakiewicz Paweł: Charakterystyka zatrudnienia w instytucjach 
publicznych w Polsce (s. 15-32). - Stuss Magdalena M.: Diagnoza struktur orga-
nizacyjnych i stanowisk pracy w administracji publicznej (s. 33-46). - Bugaj 
Justyna: Kompetencje w instytucjach administracji publicznej (s. 49-61). - Bugdol 
Marek: Kompetencje pracowników organizacji samorządowych - wymiar norma-
tywny (s. 63-83). - Rosiński Jerzy: Specyficzne rozumienie pojęcia kompetencji  
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w sektorze publicznym (s. 85-95). - Bugaj J.: Kształcenie pracowników admini-
stracji publicznej (s. 97-99). - Stańczyk I.: Wybrane metody zarządzania kompe-
tencjami oparte na posiadanej wiedzy i doświadczeniu (s. 101-107). - Stańczyk I.: 
Wybrane metody i problemy oceny kompetencji (s. 109-121). - Stańczyk I.: Ana-
liza wyników badań z obszaru zarządzania kompetencjami w administracji pu-
blicznej (s. 123-143). - Kozakiewicz P.: Specyfika pracy i ocena kompetencji 
pracowników administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego (s. 145-160). - Stuss M. M.: Audyt stanowiska 
pracy w administracji publicznej - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń  
w Powiatowym Urzędzie Pracy (s. 163-177). - Rosiński J.: Budowanie systemu 
oceny i rozwoju kompetencji. Uniwersalne etapy tworzenia systemu (s. 179-185). - 
Rosiński J.: Budowanie systemu rozwoju i oceny kompetencji w instytucjach 
publicznych - podejście partycypacyjne i dyrektywne (s. 187-192). - Rosiński J.: 
Ocenianie kompetencji: czy warto tracić czas i odwoływać się do wskaźników 
kompetencyjnych? (s. 193-195). 
 
 130. ZARZĄDZANIE talentami w firmach z kapitałem zagranicz-
nym / Elżbieta Małgorzata Jagiełło // W : Koniunktura Gospodarcza 
Świata i Polski w latach 2015/2018. - Warszawa : IKiCHZ, 2017. -  
S. 251-269. 
 
 131. ZARZĄDZANIE talentami w kontekście budowania przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacji / Krystyna Mazu-
rek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2017,  
nr 48, t. 2, s. 221-230 bibliogr. netogr. summ. 
 
 132. ZARZĄDZANIE talentami w kontekście efektywności organi-
zacji na przykładzie zakładów ubezpieczeń na życie / Andrzej Janowski. - 
Warszawa : Difin, 2017. - 225 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 193-221. - ISBN 978-83-8085-276-1. 
 
 133. ZWIĘKSZANIE zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw 
poprzez współpracę z uczelniami / Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio // 
Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 71-90 bibliogr. summ. 
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c. Zarządzanie wiedzą. Kapitał intelektualny 
 
 134. ASSUMPTIONS to the model of managing knowledge workers 
in modern organizations / Michał Igielski // Management. - 2017, Vol. 21, 
nr 1, s. 133-147 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Założenia do modelu zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnych 
organizacjach 
 
 135. BARIERY dla transferu wiedzy wewnątrz organizacji / Sła- 
womir Ziółkowski // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 322,  
s. 243-255, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 BARIERY rozwoju w polskim systemie transferu technologii i ko-
mercjalizacji wiedzy / R. Tylżanowski, W. Leoński = poz. 258. 
 
 136. ETYCZNE aspekty zarządzania wiedzą = Ethical aspects of 
knowledge management / Tomasz Lipczyński // Fol. Pomer. Univ. Tech. 
Stet., Oecon. - 2017, [nr] 1, s. 33-41 bibliogr. summ. 
 
 137. FIRMOWE tankowanie know-how : czyli jak zbudować biblio-
tekę wiedzy w organizacji? / Waldemar Dziwniel // Personel Zarz. - 
2017, nr 9, s. 52-56. 
 
 138. HUMAN capital management in the field of intellectual capital 
management / Karolina Beyer, Wojciech Leoński // J. Positive Manage. - 
2016, Vol. 7, nr 2, s. 46-54 bibliogr. netogr. 

 Zarządzanie kapitałem ludzkim w zakresie zarządzania kapitałem intelektual-
nym. 
 
 139. INTELLECTUAL capital of socio-economic region : measure-
ment and structure / Jan Ostoj // Scentific J. - 2017, nr 1, s. 43-59 bibliogr. 
netogr. 

 Kapitał intelektualny regionu społeczno-gospodarczego : pomiar i struk- 
tura. 
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 140. KAPITAŁ intelektualny czynnikiem sukcesu współczesnych przed- 
siębiorstw / Joanna Kubicka, Hanna Dubanevich // Zesz. Nauk. WSBank. 
Pozn. - 2017, nr 3, s. 135-144 bibliogr. summ. 
 
 141. KAPITAŁ intelektualny jako element rachunkowości oraz spra-
wozdawczości finansowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy : raport 
z badań empirycznych / Lesław Niemczyk // Stud. Mater., Misc. Oecon. - 
2015, R. 19, nr 3, s. 283-298 bibliogr. summ. 
 
 142. KSZTAŁTOWANIE inteligencji generacyjnej jako behawioral-
nej dźwigni wartości organizacji XXI wieku / Anna Lipka // Stud. Ekon. / 
Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 322, s. 89-101 bibliogr. summ. 
 
 143. MIEJSCE uczenia się w naukach o zarządzaniu / Małgorzata 
Rozkwitalska // Stud. Ekon. Reg. Łódz. - 2017, nr 24, s. 11-23 bibliogr. 
summ. 
 
 144. MODELOWANIE kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na 
wiedzy / Zbigniew Dokurno. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2017. - 
183 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 173-183. - ISBN 978-83-01-18812-2. 
 
 145. MODERATORY zależności między transmisją a absorpcją 
wiedzy w kontekście zdolności absorbcyjnej przedsiębiorstwa / Monika 
Stelmaszczyk // Organ. Kier. - 2017, nr 4, s. 85-102, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 146. NARZĘDZIA i zasady współpracy z zidentyfikowanymi pra-
cownikami wiedzy w polskich przedsiębiorstwach / Michał Igiel- 
ski // Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 87-100 bibliogr.  
summ. 
 
 OCENA luki wiedzy w procesach innowacji / M. Jurczyk-Bunkow- 
ska, P. Polak = poz. 273. 
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 147. ORGANIZACJA a wyzwania przyszłości : zarządzanie wiedzą 
w organizacji na przykładzie PGT Healthcare / Michał Nitka // Stud. Pr. 
WNEiZ US. - 2016, nr 43, t. 2, s. 209-217 bibliogr. netogr. summ. 
 
 148. OSOBENNOSTI dviženiâ intellektual’nogo kapitala v rynočnyh 
usloviâh / Ajnura A. Kočerbaeva, Nyrgylâ K. Isakova // Stud. Orientalne. - 
2016, nr 2, s. 15-21 bibliogr. streszcz. summ. 

 Cechy przepływu kapitału intelektualnego w warunkach rynkowych. 
 
 PRZYGOTOWANIE zawodowe człowieka w kontekście procesów 
motywacyjnych / pod red. nauk. W. Łozowieckiej, E. Wiśniewskiej,  
B. Cieśleńskiej = poz. 653. 

 Z treści: Borkowski R., Borkowska J.: Zarządzanie wiedzą jako mechanizm 
wspierania działań innowacyjnych pracowników wobec zmian społeczno-eko- 
nomicznych. 
 
 149. POŻĄDANY transfer wiedzy : jak zarządzać potencjałem wy-
soko wyspecjalizowanych pracowników? / Waldemar Dziwniel, Marcin 
Wykrotka // Personel Zarz. - 2017, nr 4, s. 22-26. 
 
 150. W KIERUNKU doskonalenia zarządzania wiedzą na przykła-
dzie przedsiębiorstw wysokich technologii / Sylwia Flaszewska // Zarz. 
Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 63-73 bibliogr. summ. 
 
 151. WYKORZYSTANIE ewaluacji w kontekście organizacyjnego 
uczenia się : propozycja modelu / Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka // Pr. 
Nauk. WSZiP Wałbrzych. - 2017, t. 1, s. 5-16 bibliogr. summ. 
 
 152. WYKORZYSTANIE systemów informatycznych w zarządzaniu 
wiedzą : dobre praktyki / Ewa Stroińska, Justyna Trippner-Hrabi // Stud. 
Pr. WNEiZ US. - 2017, nr 47, t. 1, s. 261-270 bibliogr. netogr. summ 
 
 ZAGROŻENIA zawodowe pracowników wiedzy wynikające z orga-
nizacji pracy w zależności od charakteru wykonywanej pracy / M. Lotko = 
poz. 1160. 
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 153. ZARZĄDZANIE kapitałem ludzkim w warunkach gospodarki 
opartej na wiedzy / Anna Piertuszka-Ortyl // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 
2017, nr 3, s. 50-61, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 154. ZARZĄDZANIE wiedzą w przedsiębiorstwach rodzinnych / 
Izabella Steinerowska-Streb // Prz. Nauk Ekon. - 2017, nr 26 s. 103-116 
bibliogr. summ. 
 
 155. ZARZĄDZANIE wiedzą w zespole projektowym : wybrane 
zagadnienia / Renata Winkler // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2017, nr 3, 
s. 89-101 bibliogr. netogr. summ. 
 
 156. ZNACZENIE struktury miejsc pracy w dzieleniu się wiedzą 
między pracownikami : studium przypadku / Aleksandra Rudawska //  
E-Mentor. - 2017, nr 2, s. 48-59 bibliogr. netogr. summ. 
 
 

3. Funkcja personalna 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 157. AUDYT obszarów HR : jak badać efektywność działań perso-
nalnych w organizacji? / Monika Kantowicz-Gdańska // Personel Zarz. - 
2017, nr 8, s. 56-61. 
 
 158. CZAS na zewnętrznego eksperta : sprawy personalne w średniej 
firmie / Dariusz Ludwiczak // Personel Zarz. - 2017, nr 2, s. 42-45. 
 
 159. CZY wszystko da się zmierzyć? : wskaźniki efektywności  
w obszarze polityki personalnej firm / Emilia Szypryt // Personel Zarz. - 
2017, nr 12, s. 74-77. 
 
 160. FUNKCJA personal a w chmurze : korzyści i zagrożenia = Per-
sonal function in cloud computing : benefits and risks / Edyta Bombiak // 
Market. Rynek. - 2017, R. 24, nr 4, s. 12-19 bibliogr. summ. 
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 KADRY i płace : ujęcie prawne i praktyczne / red. M. Biernacki,  
A. Kasperowicz = poz. 1330. 

 Z treści: Lachowicz K., Gola J.: Zarządzanie kadrami. - Barabasz A: Control-
ling Personalny w ujęciu psychologicznym - wybrane zagadnienia. 
 
 MARKETING wewnętrzny (MW) i public relations (PR) w realiza- 
cji funkcji personalnej / E. J. Biesaga-Słomczewska, K. Iwińska-Knop =  
poz. 88. 

 Wykorzystanie marketingu wewnętrznego w zarządzaniu ludźmi. 
 
 161. PRAKTYKI HRM : najlepsze studia przypadku z polskiego 
rynku / [red. Ewa Walenda ; aut. Paweł Berłowski, Halina Guryn, Inez 
Kulpińska, Katarzyna Latek-Olaszek, Dagmara Miąsek, Olga Niziołek, 
Anna Selwakowska]. - Warszawa : Infor, 2016. - 256 s. : il. ; 21 cm. - 
ISBN 978-83-7440-964-3. 
 
 

b. Rekrutacja i selekcja 
 
 162. ANALIZA procesu rekrutacji i selekcji na przykładzie organiza-
cji z sektora biznesowego i administracji publicznej = The analysis of 
recruitment and selection processes based on the example of a business 
enterprise and a public administration unit / Łucja Waligóra. - Katowice : 
Wydaw. Nauk. Sophia, 2017. - 161 s. : rys., wykr. ; 25 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 141-149. - ISBN 978-83-65357-63-2. 
 
 163. APOGEUM rekrutacyjne : jak Poczta Polska pozyskała 5 tys. 
pracowników w okresie świątecznym - studium przypadku / Paweł Ber-
łowski // Personel Zarz. - 2017, nr 5, s. 58-62. 
 
 164. BIZNESOWA propozycja odejścia : o przewadze programów 
dobrowolnych odejść nad zwolnieniami grupowymi / Paweł Gniazdow- 
ski // Personel Zarz. - 2017, nr 7, s. 48-51. 
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 DYLEMATY HR-owców : badania, case study, praktyczne komenta-
rze / pod red. K. Kulig-Moskwy = poz. 181. 

 Z treści: Rozdz. 3. Dobór pracowników na trudnym rynku pracy. - Mostowik-
Respond A.: Sposoby i źródła pozyskiwania kandydatów do pracy. - Załuska-
Głuszczyńska K.: Badanie doświadczeń kandydatów do pracy. - Nadolska A., 
Kubica I.: Relokacja i adaptacja specjalistów. 
 
 165. DZIAŁ HR w zwinnej organizacji przyszłości : czym jest meto-
dyka agile i jakie korzyści może przynieść firmie? / Joanna Duda // Per-
sonel Zarz. - 2017, nr 9, s. 18-21. 

 Inspiracje z wartości agile w komunikacji i procesach decyzyjnych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem procesu rekrutacji. 
 
 166. KANDYDAT bez wiedzy, ale z potencjałem : rekrutacja talen-
tów w Shell Business Operations / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 
2017, nr 8, s. 66-69. 
 
 167. KŁAMAĆ każdy może... : jak rozpoznać, kiedy kandydat do 
pracy lub pracownik nie mówią prawdy? / Natalia Hofman // Personel 
Zarz. - 2017, nr 6, s. 44-47. 
 
 168. (NIE)GOTOWI na przeprojektowanie : w jaki sposób działy 
personalne mogą doskonalić procesy HRM w firmie? / Monika Kanto-
wicz-Gdańska // Personel Zarz. - 2017, nr 6, s. 73-76. 

 Doskonalenie procesów rekrutacyjnych. 
 
 169. OD pozyskania do zatrzymania : wyzwania rekrutacyjne na nowy 
rok / Paulina Mazur // Personel Zarz. - 2017, nr 1, s. 45-49, wykr. 
 
 170. OKIEM kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pra-
codawców / Mikołaj Zając // Personel Zarz. - 2017, nr 2, s. 60-63, wykr. 

 Wyniki badań przeprowadzonych przez Grupę ATERIMA w 2016 r. m.in. 
wśród kandydatów uczestniczących w procesach rekrutacji i selekcji realizowa-
nych przez firmę. 
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 171. OPTYMALIZACJA procesu rekrutacji : w jaki sposób poprawić 
wskaźniki rekrutacyjne? / Szymon Dziedziak, Kamil Skwarko // Personel 
Zarz. - 2017, nr 1, s. 64-67. 
 
 172. PROCESY rekrutacji i selekcji pracowników w innowacyjnych 
przedsiębiorstwach w Polsce / Joanna Ziomek, Roman Tylżanowski // 
Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 193-201 bibliogr. rez. streszcz. 
summ. 
 
 173. RECRUITMENT and selection in the opinion of small and  
medium enterprises employees = Rekrutacja i selekcja w opinii pracow-
ników małych i średnich przedsiębiorstw / Olimpia Grabiec, Joanna  
Jędraszczyk-Kałwak // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. - 2017,  
T. 18, z. 1, s. 57-69 bibliogr. streszcz. 
 
 RYNEK pracy w czasie świadomego kandydata / D. Malec =  
poz. 997. 

 Badanie preferencji kandydatów do pracy przy podejmowaniu decyzji doty-
czących kariery. 
 
 174. SAMO konto nie wystarcza : o trudnej rzeczywistości rekruta-
cyjnej na podstawie raportu „Media społecznościowe w rekrutacji 2017” / 
Katarzyna Młynarczyk, Magdalena Tyburcy // Personel Zarz. - 2017,  
nr 6, s. 38-43, tab. 
 
 175. The USE of recruitment portals functionality in the selection  
of workers by the SME sector in the Kujawsko-Pomorskie voivode- 
ship illustrated with the case study of pracuj.pl portal / Paulina Naty- 
wa // J. Corp. Responsib. Leadership. - 2017, Vol. 4, iss. 1, s. 55-77  
bibliogr. 

 Wykorzystanie funkcjonalności portali rekrutacyjnych w selekcji pracowni-
ków przez sektor MSP w województwie kujawsko-pomorskim zilustrowane stu- 
dium przypadku portalu pracuj.pl 
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 176. Z POLECENIA na polecenie czyli jak programy poleceń rekru-
tacyjnych usprawniają rekrutację / Marcin Giełzak // Personel Zarz. - 
2017, nr 6, s. 77-80. 
 
 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi / red. nauk. M. Tomczak, B. Kraw- 
czyk-Bryłka = poz. 118. 

 Z treści: Krawczyk-Bryłka B.: Nowoczesne metody rekrutacji pracowników. - 
Tomczak M.: Wybrane elementy procesu doboru pracowników. 
 
 

c. Oceny pracownicze 
 
 DYLEMATY HR-owców : badania, case study, praktyczne komenta-
rze / pod red. K. Kulig-Moskwy = poz. 181. 

 Z treści: Rozdz. 6. System okresowych ocen pracowniczych - trend wymiera-
jący, ale co w zamian? - Załuska-Głuszczyńska K.: Potrzeba zmian w podejściu 
do ocen pracowniczych. - Pułka D.: System ocen okresowych w firmie KRUK SA. 
 
 177. KONCEPCJA i realia oceniania nauczycieli akademickich przez 
studentów / Piotr Banaszyk // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 3,  
s. 155-164, rys. bibliogr. summ. 
 
 178. LIDER na indeksie : ocena menedżerów produkcji w Sanden 
Manufacturing Poland - studium przypadku / Halina Guryn // Personel 
Zarz. - 2017, nr 4, s. 76-79. 
 
 179. PRAWO czy obowiązek oceny pracowników a ogólna ochrona 
umowy o pracę przed wypowiedzeniem / Arkadiusz Sobczyk // Monit. 
Prawa Pr. - 2017, R. 14, nr 1, s. 24-27 summ. 

 Autor analizuje jeden z obowiązków pracodawcy, jakim jest stosowanie 
obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich 
pracy. 
 
 SĄDOWOADMINISTRACYJNA kontrola oceny kwalifikacyjnej 
kontrolera / B. Chotkowska, E. Jarzęcka-Siwik = poz. 1579. 
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 180. UŻYTECZNOŚĆ ocen pracowniczych w ograniczeniu marno-
trawstwa w administracji publicznej = The usefulness of official estima-
tion in losses elimination process in public administration / Bożena Gaj-
dzik // Probl. Jakości. - 2017, R. 49, nr 7, s. 9-16 bibliogr. netogr. summ. 
 
 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi / red. nauk. M. Tomczak, B. Kraw- 
czyk-Bryłka = poz. 118. 

 Z treści: Błaszkiewicz P.: Budowanie systemu ocen pracowniczych i wyna-
gradzania pracowników. 
 
 

d. Działy personalne 
 
 181. DYLEMATY HR-owców : badania, case study, praktyczne 
komentarze / pod red. Katarzyny Kulig-Moskwy. - Warszawa : Infor, 2017. - 
183 s. : il. ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-65887-45-0. 

 Z treści: Rozdz. 3. Dobór pracowników na trudnym rynku pracy. - Mostowik-
Respond Agnieszka: Sposoby i źródła pozyskiwania kandydatów do pracy (s. 65-74). - 
Załuska-Głuszczyńska Katarzyna: Badanie doświadczeń kandydatów do pracy  
(s. 75-78). - Nadolska Anna, Kubica Iwona: Relokacja i adaptacja specjalistów  
(s. 79-85). - Rozdz. 4. Nowe podejście do rozwoju i szkoleń. - Kulig-Moskwa K.: 
Rozwijać i szkolić, ale jak? (s. 91-104). - Śpik Marta: Inwestycje w rozwój pra-
cowników (s. 105-109). - Rozdz. 5. Społeczne inicjatywy pracowników sposobem 
na ich zaangażowanie (motywacje) i rozwój. - Kulig-Moskwa K.: Znaczenie za- 
angażowania pracowników dla sukcesu biznesowego przedsiębiorstw (s. 117-124). - 
Nojszewska Anna: Społeczne inicjatywy jako sposób na zaangażowanie i moty-
wację pracowników (s. 125-129). - Marek Małgorzata: Programy wolontariatu 
kompetencji (s. 130-135). - Skibińska Małgorzata, Krajnik Agnieszka: Win-win, 
czyli jak zaangażowanie kreuje zyski (s. 136-140). - Rozdz. 6. System okresowych 
ocen pracowniczych - trend wymierający, ale co w zamian? - Załuska-Głusz- 
czyńska K.: Potrzeba zmian w podejściu do ocen pracowniczych (s. 145-152). - 
Pułka Dagmara: System ocen okresowych w firmie KRUK SA (s. 153-157). - 
Rozdz. 7. Kierunki rozwoju i edukacji przyszłych kadr działów HR. - Pawlikow-
ska-Olszta Marta, Kulig-Moskwa K.: Kompetencje HR-owców niezbędne do bu- 
dowania organizacji przyszłości (s. 163-171). 
 
 182. PERSONALNY na niepewnych wodach : korporacja vs. lokalna 
firma w pracy HR-owca / Dariusz Ludwiczak // Personel Zarz. - 2017,  
nr 3, s. 42-45. 
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 183. PODĄŻAĆ w stronę zmieniającego się świata : jak technolo- 
gia zmieni rolę działów personalnych? / Piotr Mazurkiewicz // Personel 
Zarz. - 2017, nr 2, s. 26-30. 
 
 184. SUBIEKTYWNY obraz HR-owca : czym charakteryzuje się 
praca działu personalnego w korporacji? / Dariusz Ludwiczak // Personel 
Zarz. - 2017, nr 5, s. 48-51. 
 
 

e. Dokumentacja pracownicza. Ochrona danych osobowych 
 
 185. DOKUMENTACJA kadrowa w 2017 r. - jak ją prowadzić bez 
błędów / Aleksander P. Kuźniar, Izabela Nowacka // Serw. Praw.-Prac. - 
2017, R. 22, nr 8, s. 3-81, tab. 

 Ochrona danych osobowych, przepisy wewnątrzzakładowe, akta osobowe, 
przebieg zatrudnienia, zakończenie zatrudnienia, obowiązki pracodawcy w zakre-
sie ubezpieczeń społecznych wobec pracowników. 
 
 186. DOKUMENTACJA pracownicza w firmie // Por. Gaz. Praw. - 
2017, nr 8, s. 3-96, tab. 
 
 187. NOTATKI służbowe w pracowniczych aktach osobowych / 
Małgorzata Mędrala // Pr. Zabezp. Społ. - 2017, nr 5, s. 26-31 bibliogr. 
summ. 
 
 188. NOWE zasady wystawiania świadectwa pracy / Maciej Nałęcz // 
Monit. Prawa Pr. - 2017, R. 14, nr 4, s. 192-200 summ. 
 
 189. OCHRONA danych osobowych pracowników w świetle roz- 
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 / pod  
red. Dominiki Dörre-Kolasy. - Stan prawny: marzec 2017. - Warsza- 
wa : Wydaw. C. H. Beck, 2017. - XXIX, 297 s. ; 24 cm. - Tabele. - 
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa). - ISBN 978-83-255-
9466-4. 
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 190. PLANY elektronizacji akt pracowniczych - ocena Pracodawców 
RP / Wioletta Żukowska-Czaplicka // Dialog. - 2017, nr 2, s. 35-40. 
 
 POJĘCIE danych osobowych - uwagi na tle orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości UE w sprawie C-582/14 Patrick Breyer/Bundesrepublik 
Deutschland 65 / T. Cygan = poz. 1684. 
 
 191. PRZETWARZANIE danych osobowych w kontekście zatrud-
nienia pracowniczego : (uwagi de lege ferenda) / Michał Barański, Maciej 
Giermak // Państ. i Prawo. - 2017, R. 72, z. 10, s. 90-99 summ. 
 
 192. ŚWIADECTWA pracy po zmianach / Justyna Lenczewska // 
Przyj. przy Pr. - 2017, nr 4, s. 23-24. 

 Omów. nowych zasad wydawania świadectw pracy obowiązujących od 
1.01.2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 2255). 
 
 193. ŚWIADECTWO pracy / Maciej Nałęcz. - Stan prawny luty 
2017. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2017. - XVI, 177 s. ; 20 cm. - 
Tabele. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa). - ISBN 978-83-
255-9462-6. 
 
 194. WRAŻLIWE zbiory danych : rola działów HR w ochronie da-
nych osobowych pracowników oraz wdrożeniu RODO / Edyta Jagiełło, 
Paulina Szymczak-Kamińska // Personel Zarz. - 2017, nr 10, s. 85-88. 
 
 

4. Kadra kierownicza 
 
 195. KONTROLOWANY wzrost organizacji : rozwój świadomości 
biznesowej kadry w Centrum Medyczno-Diagostycznym w Siedlcach - 
studium przypadku / Marta Berłowska // Personel Zarz. - 2017, nr 10,  
s. 65-70. 

 Szkolenie kadry kierowniczej. 
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 LIDER na indeksie : ocena menedżerów produkcji w Sanden Manu-
facturing Poland - studium przypadku / H. Guryn = poz. 178. 
 
 NIERÓWNOŚCI płci na stanowiskach kierowniczych / M. Sacewicz-
Górska = poz. 477. 
 
 ROLA oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji proce-
sowej / M. Tyrańska = poz. 639. 
 
 196. MENEDŻER z zawodu : projektant i integrator systemów za-
rządzania / Sławomir Jerzy Chmiel. - Brzezia Łąka : Wydaw. Poligraf, 
2017. - 194 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-7856-552-9. 
 
 SATYSFAKCJA i zaangażowanie kadry kierowniczej w innowacyj-
nych przedsiębiorstwach - wyniki badań / A. Rakowska, I. Mendryk = 
poz. 
 
 SPORY na górze : jak niwelować bariery w relacjach kadry zarządza-
jącej? / T. Mnich = poz. 875. 
 
 197. ZARZĄDZANIE portfelem projektów - współczesne wyzwania 
dla menedżerów : studium przypadku / Jan Chadam // Prz. Organ. - 2017, 
nr 6, s. 12-19, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

5. Wizerunek pracodawcy. 
Komunikacja wewnętrzna 

 
 198. CHODZI o to, żeby język giętki... : rola komunikacji w czasach 
zmian / Ewa Mażul // Personel Zarz. - 2017, nr 4, s. 56-59. 
 
 199. FACTORS affecting comunication quality in projects teams / 
Krzysztof Dziekoński // Prz. Organ. - 2017, nr 3, s. 60-66, tab. bibliogr. 
summ. 

 Czynniki wpływające na jakość komunikacji w zespołach projektowych. 
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 200. HEJT w sieci a wizerunek przedsiębiorcy / Krzysztof Gołata // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 313, s. 74-86 bibliogr. summ. 
 
 201. IDENTITY building in creative clusters / Magdalena Rzemie-
niak // Zesz. Nauk. / PŚl., Organ. Zarz. - 2017, z. 109, s. 85-95 bibliogr. 
 
 202. KSZTAŁTOWANIE wizerunku jako instrument budowania 
kapitału społecznego organizacji non-profit / Mirosław Pacut // Hand. 
Wewn. - 2017, R. 63, nr 2, s. 318-327, rys. tab. bibliogr. rez. streszcz. 
summ. 
 
 203. KSZTAŁTOWANIE wizerunku pracodawcy w Internecie / 
Dorota Bednarska-Olejniczak // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 5, s. 44-52 
bibliogr. summ. 
 
 MODELE relacji między corporate social responsibility a public rela-
tions / E. Hope = poz. 2004. 
 
 204. MOŻLIWOŚĆ wykorzystania modeli biznesu do kształtowania 
wizerunku przedsiębiorstw społecznych / Aldona Frączkiewicz-Wronka, 
Piotr Cziura // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 313, s. 61-73, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 PUBLIC relations jako wsparcie dla zarządzania zasobami ludzkimi? : 
współzależność zadań i wpółzależność agentów / A. Austen = poz. 97. 

 M.in. komunikacja wewnętrzna w organizacji. 
 
 205. PUBLIC relations w organizacjach pozarządowych, działających 
w sferze współpracy rozwojowej / Filip Kaczmarek // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2017, z. 313, s. 99-109 bibliogr. summ. 
 
 RAPORTY społeczne jako instrument budowania wizerunku firmy 
społecznie odpowiedzialnej / U. Gołaszewska-Kaczan = poz. 2010. 
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 206. The ROLE of branding in the non-profit organization / Barbara 
Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, 
nr 2, s. 125-134, rys. rez. streszcz. summ. 

 Rola brandingu w organizacjach non-profit. 
 
 SPOŁECZNA nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku 
przedsiębiorstwa / K. Gołata = poz. 2018. 
 
 207. WIZERUNEK polskiego przedsiębiorcy / Olga Braziewicz-Ku- 
mor // Stud. Mater., Misc. Oecon. - 2016, R. 20, nr 2, s. 473-481 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 WPŁYW komunikacji wewnętrznej na poziom zadowolenia z pracy : 
wyniki badań w spółkach przemysłu stoczniowego / S. Białas, J. Litwin = 
poz. 916. 
 
 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi / red. nauk. M. Tomczak,  
B. Krawczyk-Bryłka = poz. 118. 

 Z treści: Popławska-Boruc A.: Budowanie wizerunku pracodawcy. 
 
 208. ZNACZENIE zewnętrznego wizerunku banku jako pracodawcy 
w budowaniu lojalności klientów / Grzegorz Wesołowski // Konsump. 
Rozwój. - 2017, nr 3, s. 70-82 bibliogr. rez. summ. 
 
 

6. Organizacja pracy 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 209. AUDYT, to brzmi groźnie...: jak przygotować i przeprowadzić 
firmę przez audyt organizacyjny? / Wioletta Matysiak // Personel Zarz. - 
2017, nr 11, s. 50-54. 
 
 210. CONTROLLING in employees’ opinions in small and medium 
enterprises = Kontrolowanie w opinii pracowników małych i średnich 
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przedsiębiorstw / Olimpia Grabiec // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, 
Zarz. - 2017, T. 18, z. 2, s. 21-30 bibliogr. streszcz. 
 
 211. DOLINA Krzemowa nad Wisłą : dlaczego firmy powinny współ- 
pracować ze start-upami? / Sylwia Duchna // Personel Zarz. - 2017, nr 12, 
s. 46-49. 
 
 212. DIAGNOZA oferty wybranych jednostek certyfikujących / Piotr 
Grudowski, Anna Wendt // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 6, s. 95-103, 
tab. bibliogr. summ. 

 Ocena porównawcza zakresu usług oferowanych przez wybrane jednostki 
certyfikujące normatywne systemy zarządzania działające na rynku Pomorza 
Gdańskiego oraz aktualne tendencje związane z certyfikacją systemów zarządza-
nia w Polsce. 
 
 213. KORZYŚCI dla przedsiębiorstwa wynikające z wdrożenia za-
rządzania przez wartości / Magdalena Bartczak // Zarz. Zasob. Ludz. - 
2017, nr 5, s. 27-37, rys. bibliogr. summ. 
 
 214. MODEL realizacji celów strategicznych a model biznesowy 
organizacji / Izabela Konieczna // Prz. Organ. - 2017, nr 4, s. 13-18, rys. 
bibliogr. summ. 
 
 MOŻLIWOŚĆ wykorzystania modeli biznesu do kształtowania wize-
runku przedsiębiorstw społecznych / A. Frączkiewicz-Wronka, P. Cziura = 
poz. 204. 
 
 215. MYŚL projektowo : zobacz biznes oczami swojego klienta / 
Natalia Hofman // Personel Zarz. - 2017, nr 11, s. 60-63. 

 Tworzenie nowych rozwiązań i kreatywnych pomysłów w odpowiedzi na 
potrzeby klienta firmy. 
 
 216. ORGANIZACJA pracy w przedsiębiorstwie : identyfikacja, 
diagnoza, perspektywy / Agnieszka Jagoda. - Wrocław : Wydaw. Uniw. 
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Ekon. Wroc., 2017. - 226 s. : rys. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Tabele. -  
Bibliogr. s. 198-210. - (Monografie i Opracowania, ISSN 2084-6193 ;  
nr 265). - ISBN 978-83-7695-626-8. 
 
 217. OUTSOURCING application effectiveness in Polish enterprises - 
research results / Jakub Drzewiecki // Prz. Organ. - 2017, nr 12, s. 67-75, 
tab. bibliogr. summ. 

 Skuteczność outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach - wy- 
niki badań. 
 
 218. PRZEWIDZIEĆ to, co nie do przewidzenia : jak minimalizować 
skutki zdarzeń losowych w firmie? / Damian Tokarczyk // Personel Zarz. - 
2017, nr 12, s. 42-45. 
 
 219. UWARUNKOWANIA podejmowania decyzji w inteligentnym 
przedsiębiorstwie / Monika Łobaziewicz // Prz. Organ. - 2017, nr 11,  
s. 18-24, rys. bibliogr. summ. 
 
 WARTOŚCI organizacyjne w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych 
przedsiębiorstw / L. Mierzwińska = poz. 822. 
 
 220. WYBRANE aspekty organizacji pracy z wykorzystaniem ma-
szyn ręcznych / Andrzej Dąbrowski // Bezp. Pr. - 2017, nr 8, s. 18-27, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 221. ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwem międzynarodowym /  
red. Jan W. Wiktor ; [aut. Paweł Bielawski i in.]. - Warszawa : Wydaw. 
C. H. Beck., 2017. - 351 s. : il. ; 24 cm. - (Zarządzanie). - ISBN 978-83-
255-8946-2. 

 Rec.: Fonfara Krzysztof // Prz. Organ. - 2017, nr 11, s. 67-68. 
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b. Praca zespołowa 

 
 222. ANALIZA pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem 
technik eksploracji procesów / Marta Sukiennik, Edyta Brzychczy, Aneta 
Napieraj // Prz. Organ. - 2017, nr 11, s. 46-52, rys. tab. bibliogr.  
summ. 

 Praca w zespołach przy wykorzystaniu kultury organizacyjnej. 
 
 223. CEL, motywacja, wynik : jak zbudować efektywny zespół 
sprzedaży? / Agnieszka Grostal // Personel Zarz. - 2017, nr 4, s. 60-64. 
 
 224. CZYNNIKI wpływające na efektywność zróżnicowanych wie-
kowo zespołów pracowniczych / Maria Widerszal-Bazyl, Elżbieta Wo-
łodźko // Bezp. Pr. - 2017, nr 2, s. 16-19, rys. bibliogr. summ. 
 
 225. FUNKCJONOWANIE kreatywnych zespołów w kontekście 
stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR / Anna Lipka, 
Stanisław Waszczak. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 239 s. : rys. ; 23 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 219-233. - ISBN 978-83-7556-887-5. 
 
 226. INDOCTRINATION, preselection or culture? : economic educa-
tion and attitudes towards cooperation / Joanna Dzionek-Kozłowska, 
Sharaf N. Rehman // Gospod. Nar. - 2017, R. 28, nr 6, s. 57-77, rys. tab. 
bibliogr. summ. 

 Indoktrynacja, preselekcja czy kultura? Edukacja ekonomiczna a podejście 
studentów kierunków ekonomicznych do współpracy w zespole. 
 
 MOTYWOWANIE różnorodnego zespołu pracowniczego / A. Jawor-
Joniewicz, B. Sajkiewicz = poz. 941. 
 
 227. PRACA zespołowa i liderzy / Andrzej Pacana. - Rzeszów : Of. 
Wydaw. Politech. Rzesz., 2017. - 128 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 125-128. - ISBN 978-83-7934-110-8. 
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 228. PRACA zespołowa jako czynnik zwiększania efektywności za- 
rządzania we współczesnych organizacjach : przyczyny, uwarunkowania  
i metody zwiększania efektywności pracy zespołów / Konrad Rokoszew-
ski // Współcz. Probl. Zarz. - 2017, nr 1, s. 57-97 bibliogr. summ. 
 
 PREZENTACJA stosowanych rozwiązań organizacyjnych zespoło-
wego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen / B. Gajdzik = 
poz. 843. 
 
 229. WZORCE zarządzania komunikacją w projekcie / Karolina 
Muszyńska // Prz. Organ. - 2017, nr 4, s. 30-40, tab. bibliogr. summ. 
 
 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi / red. nauk. M. Tomczak, B. Kraw- 
czyk-Bryłka = poz. 118. 

 Z treści: Ziemiański P.: Specyfika pracy zespołowej. 
 
 230. ZNACZENIE inteligencji kulturowej w zarządzaniu międzyna-
rodowymi zespołami projektowymi / Dorota Simpson // Horyz. Polit. - 
2017, Vol. 8, nr 23, s. 163-182 bibliogr. netogr. summ. 
 
 

c. Organizacja pracy i zarządzanie w poszczególnych 
organizacjach i firmach 

 
 231. ACCELERATOR i wspólne cele : zmiana postaw liderów  
w Hiab Cargotec Poland - studium przypadku / Halina Guryn // Personel 
Zarz. - 2017, nr 12, s. 78-81. 
 
 232. BAZA danych usprawniająca zarządzanie kadrowo-magazy- 
nowe w jednostce ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej / 
Paweł Kuszpit, Robert Piotrowski // Zesz. Nauk. Gdań. Szk. Wyż. - 2016, 
T. 16, s. 253-260 bibliogr. netogr. summ. 
 
 233. CELE strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej 
karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydak- 
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tycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego : 
wyniki badań / Ilona Kędzierska-Bujak, Joanna Habelman // Finanse, 
Rynki Finan., Ubezp. - 2017, nr 4, cz. 1, s. 425-436 bibliogr. netogr., 
wykaz aktów prawnych, summ. 
 
 DOES the outsourcing affect labour costs of enterprises in Poland? / 
A. Grześ = poz. 343. 

 Czy outsourcing wpływa na koszty pracy przedsiębiorstw w Polsce. 
 
 234. LUZ organizacyjny a marnotrawstwo w ujęciu dynamicznym : 
przykład portu morskiego / Janusz Rymaniak // Hand. Wewn. - 2017,  
R. 63, nr 3, t. 2, s. 28-37, wykr. bibliogr. rez. streszcz. summ. 

 Arytmia poziomów zasobów posiadanych lub będących dostępnych w organi-
zacji niezbędnych do wytworzenia danego poziomu wydajności organizacyjnej. 
 
 235. MODELS of transactional analysis in educational management / 
Sylvia Schachner // Eduk. Analiza Transakcyjna. - 2016, nr 5, s. 39-45 
bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 236. MOŻLIWOŚCI i ograniczenia wykorzystania crowdsourcingu 
przez jednostki samorządu terytorialnego / Regina Lenart-Gansiniec // 
Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 223-233, tab. bibliogr. rez. 
streszcz. summ. 

 Angażowanie społeczności wirtualnej do wykonywania różnego rodzaju za- 
dań, które dotychczas wykonywali pracownicy. 
 
 237. OCENA wyników finansowych firm rodzinnych w kontekście 
zaangażowania właścicieli w proces zarządzania / Błażej Socha // Stud. 
Praw.-Ekon. - 2017, T. 103, s. 267-282, tab. bibliogr. streszcz. summ. 
 
 REALNY pracownik w wirtualnym świecie : jak zarządzać pracowni-
kami w e-handlu? / D. Czerwińska = poz. 98. 
 
 238. ROLA konwentu w procesie zarządzania uczelnią / Agnieszka 
Piotrowska-Piątek // Prz. Organ. - 2017, nr 5, s. 16-23 bibliogr. summ. 
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 239. ROLA narzędzi IT w strategii zarządzania uczelnią wyższą / 
Radosław Kuca // Acta UNC, Zarz. - 2017, Z. 44, nr 2, s. 147-157  
bibliogr. netogr. summ. 
 
 240. The STATE system of strategic management to monitor the 
provision of higher educational services / Taras Berezovskyi, Kateryna 
Binytska // Stud. Zarz. Finan. WSBank. Pozn. - 2017, nr 12, s. 227-233 
bibliogr. netogr. 

 Państwowy system zarządzania strategicznego do monitorowania świadczenia 
usług szkolnictwa wyższego na Ukreinie. 
 
 241. SUKCESJA w przedsiębiorstwach rodzinnych jako wartość pro-
familia / Patryk M. Olszowy // Pedagog. Katol. - 2017, nr 2, s. 147-156 
bibliogr., wykaz aktów prawnych, summ. 
 
 242. UWARUNKOWANIA w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu 
uczelnią wyższą w Polsce / Łukasz Sulkowski, Robert Seliga // Zarz. 
Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 387-400 bibliogr. summ. 
 
 243. W RÓŻNOŚCI jedność : korzyści z różnorodności w firmie 
CEMEX Polska - studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel  
Zarz. - 2017, nr 4, s. 70-74. 

 Zarządzanie różnorodnością z wykorzystaniem filozofii „diversity”, zarządza-
nie pokoleniowe. 
 
 244. WYBRANE metody zarządzania : korzyści z wdrożenia w pla-
cówkach ochrony zdrowia / Łukasz Wichulski // Prz. Nauk Ekon. - 2017, 
nr 25, s. 79-89 bibliogr. netogr. summ. 
 
 245. WYKORZYSTANIE zasobowej teorii organizacji w zarządzaniu 
szpitalami publicznymi / Agnieszka Krawczyk-Sołtys // Hand. Wewn. - 
2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 192-202 bibliogr. rez. streszcz. summ. 
 
 246. ZARZĄDZANIE małymi szkołami w regionie śląskim = Small 
schools' management in Silesian region / Sławomir Kowalski // Zesz. 
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Nauk. Wydz. Zarz. GWSH. - 2015, nr 5, s. 162-177 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 247. ZASTOSOWANIE modelu doskonałości EFQM w szpitalach  
w świetle przeglądu literatury przedmiotu / Małgorzata Z. Wiśniewska // 
Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 455-470 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 248. ZYSKOWNE transkacje handlowe : jak przełożyć strategię 
sprzedaży na pracę handlowców? / Agnieszka Grostal // Personel Zarz. - 
2017, nr 11, s. 44-48. 

 Wyzwania stojące przed menedżerem sprzedaży, rola menedżera we wdraża-
niu strategii. 
 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi w poszczególnych organizacjach  
i firmach poz. 68, 80, 83, 92, 98, 100, 108, 110. 
 
 

d. Systemy organizacji a czas pracy 
 

1/ Zarządzanie czasem pracy 
 
 ERGONOMICZNE aspekty kształtowania nowych form pracy /  
E. Budniak, W. Grzybowski, J. Olszewski = poz. 1281. 
 
 249. OD radykalnej reorganizacji czasu pracy po Lean Time Mana-
gement na przykładzie sektora hutniczego = From radical reorganisation 
of working time after Time Management Lean [!] on the example of me-
tallurgical sector / Bożena Gajdzik // Organ. Zarz. - 2017, nr 1, s. 51-68 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 250. PRACUJ z głową : jak zaplanować swój czas pracy, by stać się 
bardziej efektywnym? / Katarzyna Faczyńska // Personel Zarz. - 2017,  
nr 8, s. 74-77. 
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 251. STRUKTURA czasu pracy pielęgniarek pediatrycznych na od-
działach szpitalnych o różnym poziomie referencyjnym / Ewa Smoleń, 
Anna Ksykiewicz-Dorota // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 95-103, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 252. WYKORZYSTANIE czasu pracy przez nauczycieli akademic-
kich (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) / Magda-
lena Olejniczak, Aldona Andrzejczak // Stud. Oecon. Posnan. - 2017,  
Vol. 5, nr 3, s. 118-137, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

2/ Elastyczny czas pracy 
 
 LUDZIE i struktury we współczesnym przedsiębiorstwie / U. Goła-
szewska-Kaczan i in. = poz. 87. 
 
 253. OPTYMALIZACJA organizacji pracy w przedsiębiorstwie na 
przykładzie telepracy / Karolina Karbownik // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 
2017, nr 25, t. 1, s. 58-67 bibliogr. summ. 
 
 PRZECIWDZIAŁANIE dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepra-
cownika / M. Makowiec = poz. 450. 
 
 SATYSFAKCJA z życia i z pracy w aspekcie uelastyczniania zatrud-
nienia / A. Lubrańska = poz. 912. 
 
 TU się pracuje! : socjologiczne studium pracy zawodowej prowa- 
dzonej w domu na zasadach telepracy / J. Gądecki, M. Jewdokimow,  
M. Żadkowska = poz. 793. 
 
 

3/ Równowaga praca-życie 
 
 254. A CASE analysis on the adequacy of work-life balance practices 
in UK small- and medium-sized enterprises / Babatunde Akanji // Entre-
preneurial Bus. Econ. Rev. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 199-213 bibliogr. netogr. 
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 PRAWO ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju / red. 
nauk. T. Wyka, M. A. Mielczarek = poz. 1541. 

 Z treści: Ludera-Ruszel A.: Równowaga między życiem zawodowym i pry-
watnym pracownika w przepisach o czasie pracy. 
 
 RÓWNOWAGA praca - życie widziana oczami pracowników /  
K. Hildt-Ciupińska = poz. 790. 
 
 255. SYSTEMY work-life balance w przedsiębiorstwach w opinii 
generacji Z : wyniki badań empirycznych / Joanna Nieżurawska, Anna 
Dziadkiewicz, Grażyna Kowalewska // Rocz. Kol. Analiz Ekon. - 2017,  
z. 45, s. 241-255 bibliogr. netogr. summ. 
 
 TELEPRACA a życie rodzinne - o sztuce wyznaczania granic /  
J. Gądecki, M. Jewdokimow, M. Żadkowska = poz. 453. 
 
 TELEPRACA - zatrudnienie przyjazne rodzinie? / D. Głogosz =  
poz. 455. 
 
 

7. Ekonomiczne i społeczne skutki innowacji  
i postępu technicznego 

 
 256. The AREAS of regional innovation policy influence on in-
novativeness of companies : a case study of the Silesian Voivodeship / 
Alfreda Kamińska // Prz. Organ. - 2017, nr 6, s. 57-62, tab. bibliogr. summ. 

 Obszary oddziaływania regionalnej polityki innowacyjnej na innowacyjność 
przedsiębiorstw. 
 
 257. AUDYT innowacyjności przedsiębiorstwa - zakres merytorycz-
ny wybranych podejść praktycznych / Sławomir Olko // Prz. Organ. - 
2017, nr 7, s. 38-44 bibliogr. summ. 
 
 258. BARIERY rozwoju w polskim systemie transferu technologii  
i komercjalizacji wiedzy / Roman Tylżanowski, Wojciech Leoński // 
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Stud. Pr. WNEiZ US. - 2017, nr 47, t. 1, s. 297-306 bibliogr., wykaz  
aktów prawnych, summ. 
 
 259. DETERMINANTY zaufania do technologii / Joanna Ejdys // 
Prz. Organ. - 2017, nr 12, s. 20-27, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 260. EKONOMETRYCZNA analiza zarządzania działalnością B+R 
w polskich przedsiębiorstwach / Katarzyna Brożek, Justyna Kogut // 
Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 2, s. 145-160 bibliogr. summ. 
 
 261. INNOWACJE, nowe technologie, zaufanie i unikanie sytuacji 
niepewnych : refleksje po konferencji „Polish Scientific Networks” / 
Anna Bielec, Dariusz Jemielniak, Bartłomiej Skowron // Nauka. - 2017, 
nr 2, s. 47-56 bibliogr. summ. 

 Innowacyjność a niski kapitał społeczny. 
 
 262. INNOWACJE w biznesie : nowe modele i nowe praktyki : mo-
nografia / pod red. Piotra Kubińskiego - Wrocław : Exante, 2017. - 151 s. : 
rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65374-30-1. 

 Treść: Bieńkowska Agnieszka, Zabłocka-Kluczka Anna: Innowacyjność orga- 
nizacji a jej potencjał zaufania międzyorganizacyjnego (s. 13-32). - Zimmer Joan-
na: Innowacje otwarte w przedsiębiorstwie (s. 33-46). - Walecka-Jankowska Kata- 
rzyna, Zgrzywa-Ziemak Anna: Innowacje zorientowane na zrównoważony rozwój - 
zdefiniowanie problemu (s. 47-61). - Walecka-Jankowska K., Zgrzywa-Ziemak A., 
Zimmer J.: Innowacje zorientowane na zrównoważony rozwój z perspektywy róż- 
nych koncepcji zrównoważenia przedsiębiorstwa (s. 63-82). - Munko Filip, Wę-
glarz Magdalena: Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście pułapki śred-
niego dochodu (s. 85-99). - Kubiński P.: Rola uczelni i parków technologicznych 
w tworzeniu sprzyjającego innowacjom ekosystemu start-upowego (s. 101-123). - 
Nowak Milleniusz W.: Strategie w fazie inicjowania związków z klientami.  
Efekty zastosowania w relacjach nauka-biznes (s. 125-139). - Kandora Marcin: 
Rola innowacji technologicznych i organizacyjnych w modernizacji korporacyj- 
nej architektury integracyjnej. Wdrożenie oprogramowania ESB i koncepcji 
DEVOPS (s. 141-151). 
 
 263. INNOWACYJNOŚĆ polskich klastrów - strategiczne wyzwanie 
w zarządzaniu klastrami / Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek // 
Organ. Kier. - 2017, nr 4, s. 27-44, rys. tab. bibliogr. summ. 
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 264. INSPIRACJE i innowacyjność w zarządzaniu współczesnymi 
organizacjami : wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu 
innowacyjnych strategii organizacji / Leszek Kiełtyka // Prz. Organ. - 
2017, nr 7, s. 32-37 bibliogr. summ. 
 
 265. INTERNATIONALIZATION support as the integrating axis of 
innowation and entrepreneurship policies. / Katarzyna Bitka, Paweł Pie-
trasieński, Wojciech Rokosz. - Cz. 1 // Prz. Organ. - 2017, nr 12, s. 5-14, 
tab. bibliogr. summ. 

 Wsparcie internacjonalizacji jako oś integrująca polityki innowacyjności  
i przedsiębiorczości. Cz. 1. Perspektywa Narodowych Systemów Innowacyjnych  
w Unii Europejskiej i Europejskich Organizacji Pomostowych w Dolinie Krzemowej. 
 
 266. KAPITAŁ ludzki jako determinanta działalności innowacyjnej 
mikroprzedsiębiorstw / Karol Kowalewski // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 
2017, nr 3, s. 117-133 bibliogr., wykaz aktów prawnych, summ. 
 
 267. KAPITAŁ ludzki - szanse i wyzwania w kontekście rozwo- 
ju koncepcji Industrie 4.0 / Anna Stolarczyk // Nierów. Społ. Wzrost  
Gospod. - 2017, nr 3, s. 73-81, rys. bibliogr. summ. 
 
 KONCEPCJA zarządzania 2.0 jako konsekwencja rewolucji cyfro- 
wej / W. Gonciarski = poz. 40. 
 
 268. KREATYWNOŚĆ a poziom innowacyjności państw - wyniki 
badań / Anna Strychalska-Rudzewicz // Prz. Organ. - 2017, nr 3, s. 47-53, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 269. MODEL procesu innowacyjnego polskich małych i średnich 
przedsiębiorstw / Maciej Zastempowski // Organ. Kier. - 2017, nr 2,  
s. 371-381 bibliogr. summ. 
 
 270. NARZĘDZIA i technologie multimedialne wspomagające pracę 
menedżerów we współczesnych organizacjach / Leszek Kiełtyka // Prz. 
Organ. - 2017, nr 8, s. 33-42 bibliogr. summ. 
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 271. NIE bój się ABW! : Activity Based Working w kreowaniu no-
woczesnych miejsc pracy // Personel Zarz. - 2017, nr 5, s. 16-21. 

 Idea tzw. biura elastycznego, dostosowywanie miejsc pracy do aktualnych 
potrzeb pracowników. 
 
 272. OCENA innowacyjności organizacyjnej z perspektywy kadry 
zarządzającej oraz pracowników kreatywnych / Patrycja Klimas // Hand. 
Wewn. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 5-15, tab. bibliogr. rez. streszcz. summ. 
 
 273. OCENA luki wiedzy w procesach innowacji / Magdalena Jur-
czyk-Bunkowska, Przemysław Polak // Prz. Organ. - 2017, nr 11, s. 24-31, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 274. OCENA potencjału ludzkiego na potrzeby realizacji przedsię-
wzięć innowacyjnych / Beata Poteralska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017,  
nr 3, s. 75-83, tab. bibliogr. summ. 
 
 275. OTWARTE innowacje w polskich przedsiębiorstwach : ewalua-
cja / Anna Misztal // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2017, nr 1, s. 27-37 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 276. PARTNERSTWO publiczno-prywatne jako instrument wsparcia 
innowacji / Ewa Romanowska, Anna Maria Lis // Prz. Organ. - 2017,  
nr 11, s. 31-40, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 277. PODEJŚCIE agile versus waterfall w projektowaniu zaawanso-
wanych systemów informatycznych zarządzania / Jerzy Kisielnicki, Anna 
Maria Misiak // Prz. Organ. - 2017, nr 8, s. 27-33 bibliogr. summ. 
 
 278. PRZESTRZENIE okazji w rozwoju proinnowacyjności pra- 
cowniczej / Marek Matejun // Prz. Nauk Ekon. 2017, nr 27, s. 107-121 
bibliogr. summ. 
 
 279. REGIONALNE zróżnicowanie aktywności przedsiębiorstw prze- 
mysłowych w zakresie wykorzystania finansowych instrumentów pu-
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blicznego wsparcia innowacji w okresie 2011-2013 / Wiesława Gierańczyk, 
Agata Sadoch // Acta UNC, Zarz. - 2015, z. 42, nr 4, s. 58-77 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 REWOLUCJA cyfrowa jako problem etyczny / M. Rupniewski =  
poz. 1046. 
 
 280. SPOŁECZEŃSTWO wobec rozwoju robotyki : rola badań opinii 
publicznej / Tomasz Grzegorczyk // Społ. i Ekon. - 2017, nr 1, s. 33-45 
bibliogr. summ. 
 
 281. ŚWIAT dla robotów czy dla ludzi?/ Adam Gwiazda // Tyg.  
Solidar. - 2017, nr 26, s. 52-54. 

 Postęp technologiczny a wzrost bezrobocia. 
 
 282. ŚWIAT po technologicznym tsunami : szanse i zagrożenia przy-
szłości rynku pracy // Personel Zarz. - 2017, nr 2, s. 16-20. 

 VI edycja Europejskiego Forum Nowych Idei - nowe technologie i ich wpływ 
na rynek pracy. 
 
 283. SZTUCZNE raje powszechnego dochodu : krótsza praca czy 
kapitulacja przed bezrobociem / Michel Husson ; [tł. Zbigniew M. Kowa-
lewski] // Monde Diplomat. - 2017, nr 9, s. 8-12. 

 Automatyzacja miejsc pracy. 
 
 284. TWÓRCZOŚĆ - innowacyjność - przedsiębiorczość - techno-
logie informacyjne w organizacjach : sprawozdanie merytoryczne z Kon-
ferencji Naukowej / Tomasz Ingram, Teresa Kaśnicka, Celina Olszak // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 315, Zarządzanie nr 9,  
s. 164-166. 

 Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Informatyki Eko-
nomicznej wraz z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Wy-
działu Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (17-19 listopada 
2016 r., Ustroń). 
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 285. WYKORZYSTANIE technologii informacyjno-komunikacyj- 
nych jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP - wyniki 
badań / Anna Lemańska-Majdziak, Małgorzata Okręglicka // Prz. Organ. - 
2017, nr 6, s. 44-50, rys. bibliogr. summ. 
 
 286. ZACHOWANIA innowacyjne małych i średnich przedsię-
biorstw w warunkach niepewności / Anna Skowronek-Mielczarek, Barba-
ra Bojewska // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 47-59 bibliogr. 
rez. streszcz. summ. 
 Tworzenie nowych rozwiązań i przezwyciężanie barier innowacyjności jako 
istotny aspekt zarządzania MSP w warunkach niepewności - wyniki badań empi-
rycznych z lat 2009-2014. 
 
 ZMIANY struktury pracujących w Polsce w kontekście budowy gos- 
podarki innowacyjnej / E. Żmurkow-Poteralska = poz. 433. 
 
 287. ZRÓWNOWAŻONE społeczeństwo informacyjne / Ewa Ziem-
ba. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2017. - 355 s. : rys. ;  
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 321-350. - ISBN 978-83-7875-358-2. 
 
 
 

III.  RYNEK  PRACY 
 
 

1. Polityka rynku pracy 
 

 288. BEZPIECZEŃSTWO społeczne a rynek pracy w Polsce / Joan-
na Majkowska, Zbigniew Ciekanowski // Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla 
Bezp. - 2017, R. 10, nr 3, s. 231-244 bibliogr. 
 
 289. CLASSIFICATION of labor markets in the Czech Republic / 
Jaroslav Urminský // Forum Sc. Oecon. - 2017, Vol. 5, nr 1, s. 105-117 
bibliogr. netogr. 
 Klasyfikacja rynków pracy w Republice Czeskiej. 
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 CZEGO nie widać? : literatura o polityce rynku pracy a praktyki 
urzędników pierwszego kontaktu / K. Sztandar-Sztanderska = poz. 416. 
 
 CZŁOWIEK, społeczeństwo, gospodarka. T. 5. Problemy zatrudnie-
nia w organizacjach / red. nauk. M. A. Paszkowicz i in. = poz. 71. 

 Z treści: Kalinina S., Davyduk L.: Globalne trendy rozwoju światowego rynku 
pracy. 
 
 290. EKONOMIA instytucjonalna : dlaczego instytucje są ważne / 
Zbigniew Staniek. - Warszawa : Difin, 2017. - 317 s. : wykr. ; 23 cm. - 
Bibliogr. s. 301-317. - ISBN 978-83-8085-347-8. 

 M.in. system instytucjonalny rynku pracy. 
 
 EUROPEJSKI filar praw socjalnych / G. Uścińska = poz. 1944. 

 Europejski filar praw socjalnych to dokument wyznaczający kierunki działa-
nia dla polityki zatrudnienia i polityki społecznej Unii Europejskiej i państw 
członkowskich, w tym zwłaszcza wsparcie dla rynków pracy i systemów zabez-
pieczenia społecznego. 
 
 291. The FACES of contemporary labour market segmentation = 
Współczesne oblicza segmentacji rynku pracy / Elżbieta Kryńska ; transl. 
by Janusz Kwitecki // Olsztyn Econ. J. - 2017, [R.] 12, [nr] 2, s. 137-149 
bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 292. FLEXICURITY jako forma bezpieczeństwa socjalnego w do- 
bie kryzysu / Tomasz Herudzński, Krzysztof Bondyra // Zarz. Innow. 
w Gospod. - 2015, nr 2, s. 183-193 bibliogr., netogr. summ. 
 
 293. GLOBAL perspective in labour market / Anna Barwińska-Mała- 
jowicz [i in.]. - Rzeszów : Wydaw. AMELIA, 2017. - 143 s. : wykr. ;  
25 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 133-142. - ISBN 978-83-63359-42-3. 
 
 294. The IMPACT of offshoring on the European labour market / 
Jakub Kraciuk // Acta Sci. Pol., Oecon. - 2017, [R.] 16, [z.] 3, s. 35-42 
bibliogr. streszcz. 

 Wpływ offshoringu na europejski rynek pracy. 
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 295. INDYWIDUALIZACJA i elastyczność : nowa cywilizacja pra-
cy? / Józef Orczyk // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 8, s. 3-9, rys. bibliogr. 
summ. 

 Zmiany na rynku pracy i w formach realizacji pracy. 
 
 296. INSTYTUCJONALIZACJA elastycznego rynku pracy / Piotr 
Sieradzki // Zarz. Innow. w Gospod. - 2015, nr 2, s. 13-22 bibliogr.  
netogr. summ. 
 
 297. KONCEPCJA państwa jako pracodawcy ostatniej instancji  
w kontekście nowoczesnej teorii pieniądza / Robert Huterski // Polit. Społ. - 
2017, R. 44, nr 9, s. 14-18 bibliogr. summ. 

 Koncepcja polityki pieniężnej mająca rozwiązać problemy bezrobocia oraz 
stabilności cen. 
 
 298. KONDYCJA społeczna Polaków na początku XXI wieku / pod 
red. Lidii Domańskiej, Elżbiety Subocz, Anny Leszczyńskiej-Rejchert. - 
Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur., 2015. - 208 s. : rys., wykr. ;  
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-972-6. 

 Z treści: Łojko Majka: Wybrane wyzwania rynku pracy w kontekście rozwoju 
gospodarczego Polski - analiza ekonomiczno-społeczna (s. 11-25). - Hołdyński 
Wojciech: Regulacje ustawowe w Polsce dotyczące przeciwdziałania bezrobociu  
i wspierania zatrudnienia od 1989 r. (s. 27-46). - Jarosiński Bartosz: Zmiany  
w strukturze bezrobotnych w województwach Polski Wschodniej w latach 1999-2012 
(s. 47-59). - Domańska L.: Prawo pracy źródłem możliwości i barier (s. 61-77). - 
Stawicka Ewa: Społeczna odpowiedzialność w organizacji w perspektywie po-
prawy jakości życia pracowników (s. 79-92). - Subocz E.: Ekonomia społeczna 
szansą na usamodzielnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? (na 
przykładzie Warmii i Mazur) (s. 93-109). - Grudecka Anna: Socjalizacja ekono-
miczna młodych konsumentów jako aktywnych uczestników rynku (s. 111-125). - 
Winiecka Katarzyna: Polscy migranci w Londynie - międzygeneracyjne podejście 
do kraju pochodzenia (s. 129-145). - Stępień Kamila Olga: Uczenie się w perspek-
tywie dorosłości - wymóg czy wybór? (s. 147-155). 
 
 299. METAREGULACJE - "trzecia droga" kształtowania ładu rynku 
pracy? / Izabela Ostoj // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 310, 
s. 7-17, rys. tab. bibliogr. summ. 
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 300. MIEJSCE projektów innowacyjnych w polityce rynku pracy / 
Przemysław Dubiel // Stud. Eur. (Warszawa). - 2017, nr 2, s. 181-194 
bibliogr. summ. 
 
 PERSPEKTYWY rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadcze-
nia i wyzwania / red. nauk. B. Szatur-Jaworska = poz. 1955. 

 Z treści: Szylko-Skoczny M.: Polityka rynku pracy w Polsce. 
 
 301. POCZUCIE umiejscowienia kontroli a wspieranie postaw przed-
siębiorczych przy realizacji celów polityki zatrudnienia UE / Beata Bołoz. - 
Katowice : Wydaw. Nauk. Sophia, 2017. - 120 s. ; 25 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 112-120. - ISBN 978-83-65357-97-7. 
 
 302. PROBLEMY współczesnego rynku pracy / pod red. nauk. Danu-
ty Kisperskiej-Moroń i Marii Pietras. - Katowice : Wydaw. Wyż. Szk. 
Zarz. Ochr. Pr., 2016. - 318 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. 
przy pracach. - ISBN 978-83-61378-61-7. 

 Treść: Karlik Marcin: 25 lat transformacji na polskim rynku pracy - sukces 
czy porażka? (s. 13-21). - Sieroń Arkadiusz: Polski rynek pracy i jego ewolucja: 
diagnoza problemów oraz propozycje zmian (s. 23-37). - Koćwin Lesław: Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie polityki zatrudnienia w strategii 
„Europa 2020”. Szanse i zagrożenia (s. 39-56). - Łojko Majka: Ekonomia spo-
łeczna w perspektywie rozwoju warmińsko-mazurskiego rynku pracy (s. 57-69). - 
Jarosz-Lewandowska Dagmara: Predykcja czynników kształtujących znaczenie 
funkcji logistycznych z perspektywy polskich przedsiębiorstw (s. 71-80). - Pikul 
Joanna: Uwarunkowania wymagań pracodawców w zakresie kompetencji zawo-
dowych nowoprzyjmowanych pracowników (s. 83-93). - Piniecki Ryszard: Kwa-
lifikacje personelu logistycznego a jego miejsce w strukturze organizacyjnej  
w polskich przedsiębiorstwach (s. 95-109). - Świeszczak Krzysztof, Świeszczak 
Marika: Wymagania rynku pracy wobec pracowników banków a Kodeks Etyki 
Bankowej (s. 111-118). - Księżopolska Katarzyna: W poszukiwaniu ideału, czyli 
o kompetencjach i umiejętnościach pożądanych na rynku pracy - perspektywa 
pracownika i pracodawcy (s. 119-130). - Kroenke Anna: Idealny pracownik. 
Kompetencje pożądane na rynku pracy (s. 131-142). - Wilk-Suwa Ilona: Modelo-
wy pracownik na przykładzie wybranych branż zawodowych (s. 143-152). - Pie-
niążek Agnieszka: Analiza prawna instytucji wolontariatu pracowniczego, kształ-
tującego pożądane kompetencje na rynku pracy (s. 153-163). - Klosa Edyta: Oce-
na przydatności szkoleń w doskonaleniu wiedzy i umiejętności kadry logistycznej 
w polskich przedsiębiorstwach (s. 165-174). - Afiniec Bożena, Pietras M.: Kto 
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znajduje pracę po studiach? Wybrane uwarunkowania atrakcyjności absolwenta 
na rynku pracy (s. 177-193). - Wołpiuk-Ochocińska Anna: Przywiązanie do or- 
ganizacji młodych pracowników na polskim rynku pracy (s. 195-205). - Siko- 
ra-Wiśniewska Ewa: Młodzież wobec wymogów współczesnego rynku pracy  
(s. 207-218). - Mynarska Ewa: Polski rynek pracy wobec osób niepełnosprawnych - 
w pełni (nie)sprawny (s. 221-237). - Świetlik Beata: Rynek pracy osób niepełno-
sprawnych w dobie unifikacji subsydiów płacowych (s. 239-251). - Koćwin Julitta: 
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Równość szans w polityce Unii Europejskiej 
(s. 253-271). - Koptiew Dorota: Spółdzielnie socjalne jako instrument przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu (s. 273-284). - Puzio-Wacławik Bogusława: 
Samozatrudnienie jako elastyczna forma świadczenia pracy (s. 287-295). - Bień-
kowska Beata: Własne przedsiębiorstwo jako jedna z możliwych ścieżek kariery 
w opinii studentów (s. 297-308). - Lipowska Milena, Bartczak Sylwia: Własny 
biznes. Szansa czy zagrożenie? (s. 309-318). 
 
 303. PRZEGLĄD konkursów i przetargów przewidzianych w pro-
gramie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych w roku 2017 / Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku 
Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 61 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - 
(Biblioteczka Rynku Pracy). - ISBN 978-83-64309-98-4. 
 
 304. PRZEMIANY systemów gospodarczych w perspektywie rynku 
pracy - przypadek Niemiec i Szwecji / Sławomir Czech, Michał Moszyń-
ski // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 310, s. 42-52, tab.  
bibliogr. summ. 
 
 PRZESZŁOŚĆ prawa pracy a współczesna polityka rynku pracy  
w Polsce / M. Barszcz = poz. 1346. 
 
 305. REGIONALNE zróżnicowanie oddziaływania wydatków rzą-
dowych na zatrudnienie : wnioski z analizy SVAR / Piotr Krajewski // 
Bank i Kredyt. - 2017, Vol. 48, nr 1, s. 73-96 bibliogr. summ. 
 
 306. REGIONY Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kry-
zysu : z perspektywy zmian struktury produkcji i zatrudnienia / Jakub 
Piecuch. - Warszawa : Difin, 2017. - 242 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele - 
Bibliogr. s. 229-237. - ISBN 978-83-8085-292-1. 
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 307. ROLA elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regio-
nalnego rynku pracy / Magdalena Wysocka. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. 
Warm.-Mazur., 2016. - 214 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 195-214. - 
ISBN 978-83-8100-066-6. 
 
 308. RYNEK pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej / Dorota Wawrzyniak // Gospod. Nar. - 
2017, R. 28, nr 1, s. 53-68, tab. bibliogr. summ. 
 
 309. SPRAWOZDANIE z monitorowania wyników Programu Unii 
Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) na 
lata 2015-2016 / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnie-
nia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. - Warszawa : Inst. 
Polit. Publ., 2017. - 108 s. : rys. kolor. ; 30 cm. - Tabele. - (Europa So-
cjalna). - ISBN 978-83-64309-19-9. 
 
 310. SPRAWOZDANIE roczne z realizacji Krajowego Planu Działań 
na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 za rok 2015 / Ministerstwo  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - War-
szawa : MRPiPS, 2016. - 75 s. ; 29 cm. - Tabele. - (Biblioteczka Rynku 
Pracy). - ISBN 978-83-64309-50-2. 

 Nadto: Sprawozdanie ... za rok 2016. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 80 s. - 
ISBN 978-83-64309-86-1. 
 
 

2. Prognozy rynku pracy. Siła robocza 
 

a. Prognozowanie pracy 
 
 311. PERSPEKTYWY zmian zapotrzebowania na kwalifikacje i za- 
wody w obliczu przeobrażeń gospodarczych / Edyta Żmurkow-Poteral- 
ska // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2017, nr 3, s. 53-72 bibliogr. netogr., 
wykaz aktów prawnych, summ. 
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 312. PRACA - luksus czy przymus? : pięć scenariuszy przyszłości 
rynku pracy / Natalia Hatalska // Personel Zarz. - 2017, nr 2, s. 21-25. 
 
 313. The SOCIAL and economic facet of a network economy / Paweł 
Kazibudzki // Periodyk Nauk. Akad. Pol. - 2017, nr 1, s. 59-66 bibliogr. 
summ. 
 
 314. WIOSNA na rynku pracy / Małgorzata Sacewicz-Górska //  
Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 1, s. 67-70, wykr. bibliogr. summ. 

 Pozytywne wyniki raportu „Barometr ManpowerGroup perspektyw zatrud-
nienia” dla rynku pracy. 
 
 315. ZMIANY struktury potrzeb a rozwój kapitału ludzkiego / Anna 
Gardocka-Jałowiec // Konsump. Rozwój. - 2017, nr 1, s. 5-19 bibliogr. 
netogr. rez. summ. 
 
 

b. Zasoby pracy w gospodarce 
 
 316. HOMOGENITY and heterogenity of the workforce : leveraging 
on diversity management to build inclusive workplace = Jednorodność  
i niejednorodność siły roboczej : zarządzanie różnorodnością w celu stwo-
rzenia miejsca pracy umożliwiającego integrację społeczną / A. Ganiyu 
Rahim, Akintunde Oluwafemi, Abiodun Ademola Afolabi // Zesz. Nauk. / 
PŚl., Organ. Zarz. - 2017, z. 100, s. 409-426 bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 317. KAPITAŁ ludzki w polityce regionalnej / Ireneusz Jaźwiński. - 
Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2017. - 332 s. : rys. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 291-321. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szcze-
ciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1049) 975). - ISBN 978-83-7972-130-6. 
 
 318. KLASYFIKACJA mierników kapitału ludzkiego / Gabriela 
Majchrowska, Kamil Tomkiewicz // Zesz. Nauk. / Uczel. Warsz. - 2017, 
nr 1, s. 123-139 bibliogr. summ. 
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 319. KREATYWNOŚĆ zasobów ludzkich w wybranych miastach 
Polski / Małgorzata Podogrodzka // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 
2017, z. 324, s. 69-77, tab. bibliogr. summ. 
 
 320. RYNEK pracy dla młodych // Dialog. - 2017, nr 1, s. 83-87. 

 Omów. konferencji pt. „Rynek pracy dla młodych - młodzi dla rynku pracy”, 
która odbyła się 29 listopada 2016 r. 
 
 321. TRAFNOŚĆ identyfikacji zawodów nadwyżkowych i deficyto-
wych w „Barometrze zawodów” / Piotr Maleszyk // Rynek Pr. / IPiSS. - 
2017, nr 1, s. 51-62, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 322. WSPÓŁCZESNE aspekty zarządzania kapitałem ludzkim / red. 
nauk. Katarzyna Kazojć, Ireneusz Miciuła. - Katowice : Wydaw. Nauk. 
Sophia, 2017. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-
65357-72-4. 

  Z treści: Tytko Olga: Zarządzanie karierą a zarządzanie kompetencjami 
pracowników czyli o wybranych tendencjach na współczesnym rynku pracy (s. 9-
15). - Nowicka Marta: Coaching - postrzeganie pojęcia oraz jego społeczna ocena 
(s. 17-25). - Bęczkowska Anna, Kańczukowska-Stadnik Agnieszka: Znaczenie  
i istota autorytetu w miejscu pracy w percepcji badań porównawczych z użyciem 
dwóch instrumentów pomiarowych (s. 27-34). - Leśniewski Paweł: Zastosowanie 
symulacji komputerowej w analizie zapotrzebowania na pracowników tymczaso-
wych (s. 35-48). - Gągola Katarzyna: Determinanty postaw przedsiębiorczych 
studentów Politechniki Częstochowskiej (s. 49-55). - Gądzelewska Anna: Zarzą-
dzanie karierami pracowniczymi (s. 57-63). - Dębińska-Rudy Ewa: Istota mo- 
tywowania w oparciu o wybrane teorie motywowania (s. 65-79). - Dębińska- 
Rudy E.: Rola i znaczenie motywacji pracowników (s. 81-90). 
 
 323. WYBRANE charakterystyki kapitału ludzkiego największych 
miast Polski na tle pozostałych obszarów / Alicja Grześkowiak // Społ.  
i Ekon. - 2017, nr 1, s. 7-21, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

c. Czynniki demograficzne a zasoby pracy 
 
 324. CZASOWO-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-eko- 
nomicznych krajów Unii Europejskiej / Adrianna Mastalerz-Kodzis [i in.]. - 
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Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2017. - 115 s. : rys. 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 111-115. - ISBN 978-83-7875-401-5. 
 
 CZASY pokoleniowych zmian : demografia wyzwaniem dla polskich 
działów HR / S. Wojnicki = poz. 69. 

 Zmiany struktury demograficznej a polityka kadrowa firm. 
 
 325. DEMOGRAFIA to największe wyzwanie dla Polski / Elżbieta 
Rafalska ; rozm. Joanna Ćwiek-Świdecka // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016,  
nr 4, s. 6-8 summ. 
 
 326. DEMOGRAPHIC changes and the need for later career oppor- 
tunities / Ingela Bergmo-Prvulovic // Dyskursy Młodych Andragogów. - 
2017, T. 18, s. 187-206 bibliogr. streszcz. 

 Zmiany demograficzne i potrzeba późniejszych możliwości kariery. 
 
 327. DEPOPULACJA - konsekwencje dla rynku pracy / Piotr Szu-
kalski // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 1, s. 11-19, tab. wykr. bibliogr. 
summ. 
 
 328. EDUKACYJNY aspekt zarządzania wiekiem / Olga Banit // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 3, s. 19-30 bibliogr. summ. 

 Edukacja menedżerska w zakresie zarządzania wiekiem w aspekcie zasobów 
ludzkich. 
 
 329. INTEGROWANIE międzypokoleniowego potencjału szansą na 
przezwyciężenie skutków procesu starzenia się polskiego społeczeństwa 
współczesnej organizacji / Joanna Gajda // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz.- 
2017, nr 25, t. 1, s. 30-40 bibliogr. summ. 
 
 330. KAPITAŁ ludzki na obszarach wiejskich w Polsce : analiza 
przestrzenna / Maria Klonowska-Matynia // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, 
nr 4, t. 1, s. 309-319, rys. tab. bibliogr. summ. 
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 331. NIESTABILNOŚĆ fiskalna a wyzwania demograficzne w Pol-
sce / Danuta Miłaszewicz // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 11,  
s. 64-85, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Wpływ przyszłych zmian demograficznych na gospodarkę kraju. 
 
 332. OCENA zmian demograficznych w Polsce w latach 1950-2013 
za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej / Elżbieta 
Sojka // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 324, s. 115-128, rys. 
bibliogr. summ. 
 
 333. PAŃSTWO polskie wobec wyzwań demograficznych : strategia 
i instrumenty polityki społecznej oraz gospodarczej / Krystyna Iglicka // 
Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 3, s. 1-4 bibliogr. summ. 
 
 334. PROCESY starzenia się w środowisku wielkomiejskim w Polsce 
na początku XXI wieku : wymiar demograficzny i społeczny / Anna 
Urbaniak // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 3(963), s. 103-122, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 335. PRZYGOTOWANIE do emerytury w kontekście rozwoju kapi-
tału ludzkiego osób starszych - prezentacja wyników badania BALL - Be 
Active through Lifelong Learning / Monika Adamczyk // Nierów. Społ. 
Wzrost Gospod. - 2017, nr 2, s. 370-379, tab. bibliogr. summ. 
 
 PSYCHOLOGIA pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / A. Lu-
brańska = poz. 785. 

 M.in. współczesny rynek pracy - zróżnicowanie pokoleniowe. 
 
 336. STARZENIE się funkcjonalnych grup wieku a kapitał spo- 
łeczny = Ageing functional age groups vs. social capital / Grażyna 
Trzpiot, Jacek Szołtysek // Ekonometria. - 2017, [nr] 2, s. 9-27 bibliogr. 
streszcz.  
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 337. STARZENIE się ludności, rynek pracy i finanse publiczne  
w Polsce / [red.] Piotr Lewandowski, Jan Rutkowski ; Komisja Europej-
ska. - Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, 2017. - 46 s. : 
wykr. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN 978-92-79-66264-5. 
 Treść: Kotowska Irena E., Magda Iga: Polityka rodzinna i podaż pracy w Pol- 
sce (s. 5-9). - Kiełczewska Aneta, Lewandowski P.: Starzenie się ludności a podaż 
pracy w Polsce w horyzoncie roku 2050 (s. 11-16). - Chłoń-Domińczak Agniesz-
ka: Międzypokoleniowy rozkład konsumpcji i dochodów w Polsce w kontekście 
starzenia się ludności (s. 17-22). - Lewandowski P.: Źródła wzrostu zatrudnienia 
osób starszych w Polsce (s. 23-28). - Malec Magda, Tyrowicz Joanna: Niski wiek 
emerytalny, wysoka cena (s. 29-33). - Fihel Agnieszka, Okólski Marek: Starzenie 
się ludności w Polsce w warunkach intensywnej migracji międzynarodowej (s. 35-
39). - Błędowski Piotr: Opieka długoterminowa w Polsce wobec starzenia się 
ludności (s. 41-44). 
 
 338. WPŁYW chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku 
pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce / Agnieszka 
Jakubowska // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2017, nr 48, t. 2, s. 137-149  
bibliogr. summ. 
 
 339. WPŁYW starzejącego się społeczeństwa na długookresowy 
wzrost gospodarczy Polski do roku 2050 / Waldemar Florczak // Gospod. 
Nar. - 2017, R. 28, nr 5, s. 73-104, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 340. WYDŁUŻANIE okresu aktywności zawodowej jako odpowiedź 
na starzenie się zasobów pracy : uwarunkowania indywidualne / Justyna 
Wiktorowicz // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 1, s. 20-29, tab. wykr.  
Bibliogr. summ. 
 
 341. WYZWANIA i perspektywy demograficzne państw europej-
skich = Challenges and demographic prospects of European Countries / 
Radosław Murkowski // Zesz. Nauk. / PTE Zielona Góra. - 2017, nr 6,  
s. 112-123 bibliogr. summ. 
 
 342. ZMIANY demograficzne i ich przestrzenne zróżnicowanie jako 
czynnik rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2004-2015 / Katarzyna 
Maruszewska // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 330-342, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
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d. Koszty pracy 
 
 ANALIZA kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy w wybra-
nym przedsiębiorstwie / U. Nowacka, M. Markowska = poz. 1074. 
 
 343. DOES the outsourcing affect labour costs of enterprises in  
Poland? / Anna Grześ // Optimum - Stud. Ekon. - 2017, nr 1, s. 91-105 
bibliogr. summ. 

 Czy outsourcing wpływa na koszty pracy przedsiębiorstw w Polsce. 
 
 344. FORMY zatrudnienia pracowników a koszty pracy = Forms of 
employment and labour costs / Anna Wasilewska, Dominika Szwed // Zesz. 
Nauk. SGGW, Polit. Eur. - 2017, nr 18, s. 218-228 bibliogr. netogr. summ. 
 
 345. KOSZTY pracy : spojrzenie na problematykę z mikro- i makro-
perspektywy / Anna Spoz // Rocz. Ekon. Zarz. - 2017, T. 9, nr 1, s. 41-55 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 346. KOSZTY pracy : studium przypadku jednostki budżetowej / 
Anna Wasilewska // Zarz. Finan. Rachunkowość. - 2017, [R.] 5, [nr] 4,  
s. 85-95 bibliogr. summ. 
 
 347. KOSZTY pracy w aspekcie międzynarodowym w latach 2004-
2016 / Magdalena Knapińska // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 3, s. 28-36, 
tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 348. KOSZTY pracy - w jaki sposób można wpłynąć na obniżenie? / 
Magdalena Łapuszek-Gawron // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 4, s. 83-87, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 349. MYTHS and facts concerning labour costs in Poland = Mity  
i fakty o kosztach pracy w Polsce / Anna Krajewska, Stefan Krajewski ; 
transl. by Anna Krawczyk-Łaskarzewska // Olsztyn Econ. J. - 2015,  
[R.] 10, [nr] 1, s. 19-36 bibliogr. netogr. summ. 
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3. Analiza rynków pracy 
 
 350. ANALIZA i ocena zmian podażowej strony rynku pracy w wo-
jewództwie opolskim w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej / Aleksandra Dudek, Tomasz Sowiński // Opol. Rocz. Ekon. - 
2017, T. 19, s. 159-176 bibliogr. 
 
 351. APPROACHES to adapt internally displaced persons in the 
labor market in Ukraine = Problemy adaptacji wewnętrznej migracji ludzi 
na rynku pracy Ukrainy = Problemy adaptacii vnutrenne peremeŝennyh 
lic na rynke truda Ukrainy / Inna Arakelova // Int. J. New Econ. Soc. Sc. - 
2016, nr 2, s. 289-295 bibliogr. netogr. rez. streszcz. 
 
 ASPIRACJE zawodowe młodych osób na polskim rynku pracy /  
K. Włodarczyk, J. Sikorska = poz. 983. 

 Aspiracje zawodowe młodych osób, potencjalnych pracowników oraz sytua-
cja na polskim rynku pracy w latach 2010-2015. 
 
 352. ATRAKCYJNOŚĆ wiejskich rynków pracy w kontekście kon-
kurencyjności regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomor-
skiego = Attractiveness of labor markets in rural areas in context of  
regional competitveness of Zachodniopomorskie Province / Kamila Rad- 
lińska // Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. - 2017, T. 19, z. 2, s. 201-205  
bibliogr. summ. 
 
 353. BAROMETR zawodów 2018 : raport podsumowujący badanie 
w województwie podlaskim / red. Antonina Michalska [i in.]. - Kraków : 
WUP Kraków, 2017. - 47 k. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-65367-67-9. 

 Barometr systematyzuje wiedzę ekspertów z powiatowych urzędów pracy 
dotyczącą zapotrzebowania na pracowników na lokalnych rynkach pracy. Wska-
zuje również, jakie szkolenia powinny być organizowane w danym powiecie  
(i w jakich powinni uczestniczyć poszukujący zatrudnienia). 
 
 354. CHANGES in the labour market for the Warmia-Mazury voivod 
and Poland in 2005-2014 = Zmiany na rynku pracy w województwie 
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warmińsko-mazurskim i w Polsce w latach 2005-2014 / Magdalena Wy-
socka // Olsztyn Econ. J.  - 2017, [R.] 12, [nr] 3, s. 277-288 bibliogr. 
 
 355. DEREGULACJA polskiego rynku pracy / Małgorzata Gawry- 
cka // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 310, s. 18-29, rys. tab. 
bibliogr. summ. 

 Wpływ deregulacji na zmiany w poziomie i formach zatrudnienia w gospo-
darce narodowej w latach 2004-2015. 
 
 HUMANISTYCZNA pedagogika pracy : rynek i rynek pracy jako 
obiekty badań / W. Furmanek = poz. 1069. 
 
 INFLUENCE of the 500+ programme on the Polish labour market /  
E. Kryńska = poz. 1912. 

 Wpływ programu Rodzina 500+ na polski rynek pracy. 
 
 356. INSTYTUCJE rynku pracy w unii walutowej : analiza przypad-
ku strefy euro / Paweł Borys ; Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Inst. 
Ekon. NBP, 2017. - 120 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 110-
120. - (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski, ISSN 2084-6258 ;  
nr 327). 
 
 357. INTEGRACJA z Unią Europejską a zmiany na rynkach pracy 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Integration with the European 
Union and changes on the labour markets of Central and Eastern Euro- 
pean countries / Paweł Pasierbiak // Rocz. Inst. Europy Środ.-Wsch. - 
2016, R. 14, z. 5, s. 141-161 bibliogr. netogr. summ. 
 
 JAKOŚĆ życia i spójność przestrzenna / pod red. W. Okrasy =  
poz. 2056. 

 Z treści: Barwińska-Małajowicz A., Ślusarczyk B.: Funkcjonowanie rynku 
pracy a jakość życia w wymiarze lokalnym. 
 
 358. The LABOUR market in the Visegrad Group countries selected 
aspects = Rynek pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej : wybrane 



- 68 - 

aspekty / Agata Szymańska // Olsztyn Econ. J. - 2017, [R.] 12, [nr] 3,  
s. 289-306 bibliogr. 
 
 359. NIERÓWNOŚCI dochodowe jako bariery rozwoju kapitału 
ludzkiego w Polsce / Jakub Bartak // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 
2017, nr 3, s. 181-190, rys. bibliogr. summ. 
 
 ODDZIAŁYWANIE specjalnych stref ekonomicznych na sytuację na 
rynku pracy / M. Cicha-Nazarczuk, J. M. Nazarczuk = poz. 384. 

 Rola SSE w redukcji poziomu bezrobocia. 
 
 360. ODNALEŹĆ się na „nowym rynku pracy” / Krzysztof Inglot // 
Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 4, s. 67-69 summ. 

 Narastające deficyty kadrowe. 
 
 PROCYKLICZNOŚĆ wydajności pracy w regionach Polski / S. Kuź- 
mar = poz. 760. 
 
 361. PRÓBA uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków 
pracy / Karol Flisikowski // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 3,  
s. 244-257, rys. bibliogr. summ. 
 
 362. PRZYCZYNY zróżnicowania powiatowych rynków pracy wo-
jewództwa podlaskiego / zespół autorski: Ewa Glińska [i in.] ; Woje-
wódzki Urząd Pracy w Białymstoku. - Białystok : WUP Białystok, 2017. - 
326 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr., netografia s. 316-318. 
 
 363. PRZYSZŁOŚĆ śląskiego rynku pracy w opinii ekspertów - 
badania pilotażowe // Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, nr 304, Informatyka i Ekonome-
tria, nr 7, s. 68-83, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Analiza wybranych czynników warunkujących współczesny rynek pracy woj. 
śląskiego, jako wstęp do planowanych analiz umożliwiających budowę długo- 
okresowych prognoz tego rynku. 
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 364. PSYCHOSPOŁECZNE czynniki determinujące kreowanie kapi-
tału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością / Justyna Pawlak // 
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 3, s. 62-72 bibliogr. summ. 
 
 365. RYNEK pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji / Beata Ka-
czyńska // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 7, s. 29-34 bibliogr. summ. 

 Sprawozdanie z VII ogólnopolskiej konferencji poświęconej rynkowi pracy 
i ubezpieczeniom w dobie innowacji, która odbyła się 6-7 września 2016 r. 
 
 366. RYNEK pracy młodych Polaków w perspektywie cyklu życia na 
tle UE ogółem i wybranych krajów unijnych : wybrane wskaźniki / Jolan-
ta Grotowska-Leder // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 7, s. 1-9 bibliogr. 
summ. 

 Sytuacja na rynku pracy Polaków należących do dwóch kategorii wieku:  
20-24 lata i 25-29 lat. 
 
 367. RYNEK pracy na obszarach wiejskich w Polsce w odniesieniu 
do krajów Unii Europejskiej = Labour market in rural areas in Poland 
against EU countries / Beata Szczecińska // Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet., 
Oecon. - 2017, [nr] 1, s. 79-89 bibliogr. netogr. summ. 
 
 368. RYNEK pracy wobec globalizacji, transgraniczności procesów 
biznesowych i kryzysu ekonomicznego / Stanisław M. Szukalski // Stud. 
Praw.-Ekon. - 2017, T. 102, s. 259-272, tab. bibliogr. streszcz. summ. 
 
 369. SERWICYZACJA czy reindustrializacja gospodarki wojewódz-
twa śląskiego? : zmiany w sektorowej strukturze popytu na pracę / Anna 
Skórska // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 1, s. 40-50, rys. tab. wykr. 
bibliogr. summ. 
 
 370. SYTUACJA na rynku pracy w województwie podlaskim  
w 2016 roku / Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wydział Badań  
i Analiz. - Białystok : WUP Białystok, 2017. - 271 s. : wykr. ; 24 cm. - 
Tabele. - ISBN 978-83-62258-68-0. 
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 371. SZARA strefa w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw : 
uwarunkowania ekonomiczno-społeczne : polska perspektywa / Marek 
Bednarski // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 11/12, s. 7-10 bibliogr. summ. 
 
 372. TRANSPORT lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce =  
The impact of air transport on regional labour markets in Poland /  
Ewa Pancer-Cybulska [et al. ; tł. Anna Śliwa]. - Wrocław : Wydaw. 
Uniw. Ekon. Wroc., 2014. - 474, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7695-
379-3. 
 
 373. WSKAŹNIKI jakości pracy - nowy aspekt analiz rynku pracy / 
Maria Balcerowicz-Szkutnik // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, 
z. 324, s. 7-17, rys. bibliogr. summ. 

 Analiza rynku pracy z punktu widzenia pracownika. 
 
 374. ZACHODNIOPOMORSKA branża turystyczna w kontekście 
deficytu pracowników na rynku pracy / Artur Frąckiewicz // Rynek Pr. / 
IPiSS. - 2017, nr 3, s. 60-66, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 375. ZMIANY strukturalne jako determinanta popytu na kapitał 
ludzki / Magdalena Cyrek // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 1,  
s. 48-72, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

4. Bezrobocie 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 376. ANALIZA bezrobocia w powiecie starachowickim w latach 
2012-2014 / Milena Jasztal // W : Ekonomiczne wyzwania rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju i regionów / pod red. Marianny Kotowskiej-
Jelonek, Janusza Kota. - Kielce : Wydaw. Politech. Świętokrz., 2016. -  
S. 216-288. - (Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzy-
ska, ISSN 1897-2691 ; M78). - ISBN 978-83-63792-27-5. 
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 377. BEZROBOCIE długotrwałe osób starszych w województwie 
lubuskim = The long-term unemployment of older people in the Lubuskie 
province / Anna Niewiadomska // Zesz. Nauk. / PTE Zielona Góra. - 
2017, nr 6, s. 124-134 bibliogr. summ. 
 
 378. BEZROBOTNI przez PESEL / Barbara Michałowska // Tyg. 
Solidar. - 2018, nr 2, s. 16-20. 

 Bezrobocie wśród osób po pięćdziesiątym roku życia. 
 
 379. BYLE do emerytury ... Analiza porównawcza sytuacji bezrobot-
nych kobiet i mężczyzn 50+ / Monika Wojdyło-Preisner // Rynek Pr. / 
IPiSS. - 2016, nr 4, s. 38-48, tab. bibliogr. summ. 
 
 380. DIFFERENCES in regional development on the territory of the 
Republic of Serbia / Zora Zivanović, Dragica R. Gatarić // Bull. Geogr., 
Socio-Econ. Ser. - 2017, nr 35, s. 145-154 bibliogr. 

 Różnice w rozwoju regionalnym na terytorium Republiki Serbii - m.in. bez- 
robocie. 
 
 381. DŁUGOTRWAŁE bezrobocie w Polsce w latach 2000-2015 na 
tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Aleksandra Podwysocka // Acta 
UNC, Zarz. - 2017, Z. 44, nr 2, s. 191-201 bibliogr. summ. 
 
 382. FISKALNE koszty bezrobocia a wydatki na aktywną politykę 
rynku pracy w Niemczech / Krzysztof Nyklewicz // Stud. Praw.-Ekon. - 
2017, T. 103, s. 235-249, rys. tab. bibliogr. streszcz. summ. 
 
 HUMANISTYCZNA pedagogika pracy : rynek i rynek pracy jako 
obiekty badań / W. Furmanek = poz. 1069. 

 M.in. bezrobocie. 
 
 383. OBSZARY koncentracji bezrobocia w przestrzeni Łodzi = The 
areas of concentration of unemployment in the space of Łódź / Stanisław 
Mordwa // Stud. Miejskie. - 2017, T. 26, s. 39-50 bibliogr. summ. 
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 384. ODDZIAŁYWANIE specjalnych stref ekonomicznych na sytua-
cję na rynku pracy / Marlena Cicha-Nazarczuk, Jarosław Michał Nazar-
czuk // Stud. Praw.-Ekon. - 2017, T. 102, s. 173-185, rys. tab. bibliogr. 
streszcz. summ. 

 Rola SSE w redukcji poziomu bezrobocia. 
 
 POMOC społeczna jako instytucja publiczna w obszarze bezrobocia / 
M. Łojko = poz. 1928. 

 Bezrobotni w pomocy społecznej, instrumenty przeciwdziałania bezrobociu  
w praktyce pomocy społecznej. 
 
 385. POWIĄZANIA bezrobocia na wielkomiejskich, podmiejskich  
i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce / Jerzy Rembeza, Maria Klonow-
ska-Matynia // Stud. Region. Lok. - 2017, nr 1, s. 81-98 bibliogr. summ. 
 
 386. PRAWO Okuna na regionalnych rynkach pracy w Polsce /  
Paweł Kliber // Prz. Stat. - 2017, T. 64, z. 1, s. 41-57 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 387. PROBLEM bezrobocia kobiet w Hiszpanii na przykładzie Kata-
lonii i Andaluzji / Paulina Radzik // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 
2017, z. 324, s. 91-102, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 388. UNEMPLOYMENT - the perspective of personal and structural 
safety / Konrad Harasim // Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp. - 2017,  
R. 10, nr 3, s. 221-230 bibliogr. 

 Bezrobocie - perspektywa osobista i bezpieczeństwo strukturalne. 
 
 389. UNEMPLOYMENT rates forecasts : unobserved component 
models versus SARIMA models in Central and Eastern European coun-
tries / Barbara Będowska-Sójka // Comp. Econ. Res. - 2017, vol. 20, nr 2, 
s. 91-107 bibliogr. streszcz. 

 Prognozy stóp bezrobocia: modele z nieobserwowanymi komponentami a mo- 
dele SARIMA w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 
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 390. WYBRANE środki prawne wspierające starsze osoby bezrobot-
ne w podjęciu zatrudnienia w Niemczech / Magdalena Paluszkiewicz // 
Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 2, s. 32-38 bibliogr. summ. 
 
 391. ZALEŻNOŚĆ między poziomem wykształcenia a czasem pozo-
stawania bez pracy bezrobotnych w Polsce / Anna Turczak // Nierów. 
Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 3, s. 231-243, wykr. bibliogr. summ. 
 
 392. ZASTOSOWANIE metod analizy trwania w badaniu form wy-
chodzenia z bezrobocia / Beata Bieszk-Stolorz // Wiad. Stat. - 2017,  
R. 62, nr 8, s. 5-18 bibliogr. rez. summ. 

 Przedstawiono wybrane metody analizy trwania do oceny prawdopodobień-
stwa wyjścia z bezrobocia dla różnych rodzajów ryzyka konkurującego. 
 
 

b. Bezrobocie młodzieży 
 

 393. BEZROBOCIE wśród osób młodych na wielkopolskim rynku 
pracy / Baha Kalinowska-Sufinowicz // Stud. Oecon. Posnan. - 2017,  
Vol. 5, nr 5, s. 176-189, rys. bibliogr. summ. 
 
 394. DEVELOPMENT trends, asymmetries and impact factors of 
youth employment in Ukraine / Vasyl Petyuh, Liudmila Shchetinina, 
Tetiana Shkoda // Probl. Polit. Społ. - 2017, nr 1, s. 27-42, rys. bibliogr. 
streszcz. 

 Problematyka bezrobocia młodych osób na Ukrainie w latach 2004-2015. 
 
 395. EUROPEJSKI Korpus Solidarności - nic nowego, czy nowe 
możliwości? / Mateusz Szymański // Dialog. - 2017, nr 2, s. 24-29, wykr. 

 Aktywizacja młodych osób, poprzez wolontariat, w celu dopasowania ich 
umiejętności do potrzeb rynku pracy. 
 
 396. FEMINIZACJA czy maskulinizacja bezrobocia ludzi młodych  
w Polsce na tle UE / Jolanta Grotowska-Leder // Rynek Pr. / IPiSS. - 
2017, nr 1, s. 30-39, tab. bibliogr. summ. 
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 397. POKOLENIE NEETs na rynku pracy - aktualne problemy / 
Maria Balcerowicz-Szkutnik, Jarosław Wąsowicz // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2017, z. 312, Ekonomia, nr 9, s. 7-17, rys. bibliogr.  
summ. 

 Bezrobocie i bierność zawodowa osób młodych, którzy nie kontynuują nauki, 
nie uczestniczą w stażach oraz nie podnoszą kwalifikacji zawodowych w ramach 
edukacji i szkoleń. 
 
 398. POLITYKA społeczna Unii Europejskiej wobec młodzieży 
wykluczonej z systemu edukacji i rynku pracy / Elżbieta Subocz // Eduk. 
Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 9-18, tab. bibliogr. summ. 
 
 399. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ studentów województwa podlaskiego / 
Angelika Andrzejczyk // Optimum - Stud. Ekon. - 2016, nr 6, s. 141-170, 
tab. wykr. bibliogr. summ. 

 Prezentacja wyników badań w zakresie przedsiębiorczości młodzieży akade-
mickiej województwa podlaskiego. 
 
 400. RELACJE międzyorganizacyjne w obszarze wspierania młodzie- 
ży NEET na rynku pracy w województwie podlaskim / Sylwia Saczyń-
ska-Sokół // Stud. Ekon. Reg. Łódz. - 2017, nr 24, s. 399-413 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 WPŁYW bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Pol- 
sce / P. Michoń = poz. 1058. 
 
 401. ZIELONE miejsca pracy - diagnoza sytuacji studentów i absol-
wentów Politechniki Wrocławskiej / Adam Sulich // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2017, z. 315, Zarządzanie, nr 9, s. 139-149, tab. bibliogr. 
summ. 

 Sytuacja studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej na lokalnym 
rynku pracy w kontekście zielonych miejsc pracy. 
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c. Przeciwdziałanie bezrobociu 
 
 402. AKTYWIZACJA zawodowa bezrobotnych kobiet w Chorzo- 
wie / Joanna Broncel // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 4, s. 75-77 summ. 
 
 DOŚWIADCZENIA Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie  
w realizacji programu „Aktywizacja i integracja” / A. Kownacka =  
poz. 418. 
 
 403. DZIAŁANIA gminnych samorządów w ograniczeniu bezrobo- 
cia : badania własne / Agata Zagórowska, Karolina Sykuła // Opol. Rocz. 
Ekon. - 2017, T. 19, s. 147-158 bibliogr. 
 
 GOSPODARKA i rynek pracy w Tarnobrzeskiem w latach 1867-2016 / 
red. nauk. T. Huńka, S. Lis, P. Maciaszczyk = poz. 9. 
 
 404. INNOWACJE w aktywizacji zawodowej starszych bezrobot-
nych / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // Polit. Społ. - 2017, R. 44,  
nr 10, s. 1-7, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 KOMPETENCJE samorządu terytorialnego w zakresie polityki spo-
łecznej / pod red. B. M. Ćwiertniaka = poz. 1388. 

 Z treści: Ziomek A.: Główne bariery i rządowe propozycje zmian w skuteczniej-
szym przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce. Retrospekcja działań (2009-2013). - 
Storczyński J.: Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
w mieście Bielsko-Biała i powiecie bielskim w latach 2011-2016 - wybrane zagad-
nienia. - Sykuła K., Ziomek A.: Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach wojewódz-
twa opolskiego - wyniki badań ankietowych. - Ziomek A.: Teoretyczne uwarunko-
wania przeciwdziałania bezrobociu w gminach. - Gil D.: Bezrobocie i metody prze-
ciwdziałania temu zjawisku na przykładzie gminy Zawiercie. 
 
 KONDYCJA społeczna Polaków na początku XXI wieku / pod red.  
L. Domańskiej, E. Subocz, A. Leszczyńskiej-Rejchert = poz. 298. 

 Z treści: Hołdyński W.: Regulacje ustawowe w Polsce dotyczące przeciwdzia-
łania bezrobociu i wspierania zatrudnienia od 1989 r. - Jarosiński B.: Zmiany  
w strukturze bezrobotnych w województwach Polski Wschodniej w latach 1999-2012. 
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 405. NIANIA na etacie - poznański sposób na aktywizację kobiet 45+ / 
Agnieszka Kownacka // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 4, s. 70-74, tab. 
wykr. summ. 

 Omówienie programu „Niania na etacie” stworzonego i realizowanego przez 
PUP w Poznaniu w 2015 r., którego celem był aktywny powrót na rynek pracy  
15 bezrobotnych kobiet po 45 roku życia, posiadających kwalifikacje nieadekwat-
ne do potrzeb rynku pracy. 
 
 406. PŁEĆ jako determinanta wystąpienia jednej z konkurujących 
form wyjścia z bezrobocia / Beata Bieszk-Stolorz // Optimum - Stud. 
Ekon. - 2017, nr 2, s. 119-132, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 PROGRAM „Aktywni 50+” w warszawskim urzędzie pracy / L. Ant-
kowiak, I. Morawska = poz. 511. 
 
 407. SKUTECZNOŚĆ aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
na przykładzie województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem do-
świadczeń Szwecji, Austrii i Stanów Zjednoczonych / Beata Wentura-
Dudek. - Warszawa : Difin, 2017. - 241 s. : wykr. ; 23 cm. - ISBN 978-
83-8085-418-5 - Tabele. - Bibliogr. s. 227-241. 
 
 UMOWA o pracę na czas określony z bezrobotnym zatrudnionym  
w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych / A. Reda-Ciszew- 
ska = poz. 1467. 
 
 ZAINWESTOWAĆ w bezrobotnego / A. Grabowska = poz. 2187. 

 Omów. posiedzenia Rady Dialogu Społecznego poświęconego sprawie uspraw- 
nienia aktywizacji bezrobotnych. 
 

____________________ 
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W s p i e r a n i e   p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i 
 
 408. INNOWACJE w rozwoju przedsiębiorczości słabo rozwiniętych 
obszarów wiejskich / Janusz Zrobek // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 4,  
t. 2, s. 343-356 bibliogr. rez. summ. 
 
 POCZUCIE umiejscowienia kontroli a wspieranie postaw przedsię-
biorczych przy realizacji celów polityki zatrudnienia UE / B. Bołoz = 
poz. 301. 
 
 409. POZNAŃ stawia na przedsiębiorczych / Agnieszka Kownacka // 
Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2, s. 66-70, wykr. bibliogr. summ. 

 Działalność Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. 
 
 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ jako cel edukacji formalnej, pozaformalnej  
i nieformalnej / S. M. Kwiatkowski = poz. 652. 
 
 410. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w Polsce i na świecie, wyniki badania 
w 2016 r. / Agnieszka Ziomek // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2, s. 58-61, 
tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 411. ŚRODKI publiczne w rozwoju przedsiębiorczości : skuteczność 
instrumentu finansowania uruchamiania działalności gospodarczej przez 
bezrobotnych / Anita Richert-Kaźmierska // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 
2017, nr 25, t. 1, s. 156-169 bibliogr. summ. 
 
 ZARZĄDZANIE a kreatywność w XXI wieku / M. Bartczak, Ł. Wa-
ligóra, A. Mazurek-Czarnecka = poz. 488. 

 M.in. pomoc publiczna dla osób bezrobotnych zakładających działalność gos- 
podarczą. 
 
 Przedsiębiorczość: kobiet poz. 487 ; osób niepełnosprawnych poz. 522 ; 
akademicka poz. 701, 703. 
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5. Służby zatrudnienia. Poszukiwanie pracy 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 412. CZYNNIKI wpływające na czas poszukiwania pierwszego za-
trudnienia / Tomasz Zgrzywa, Joanna Tyrowicz, Stanisław Cichocki // 
Gospod. Nar. - 2017, R. 28, nr 6, s. 31-56, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 413. DROGA do pracy : proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie 
zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy / Katarzyna Ślebarska. - 
Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2017. - 255, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 221-237. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
ISSN 0208-6336 ; nr 3685). - ISBN 978-83-226-3190-4, ISBN 978-83-
226-3191-1. 
 
 414. JAK Polacy poszukują pracy? - analiza logitowa / Paweł Kubiak // 
Stud. Praw.-Ekon. - 2017, T. 103, s. 193-202, tab. bibliogr. streszcz. 
summ. 
 
 415. OBYWATEL spotyka państwo : o urzędach pracy jako biuro-
kracji pierwszego kontaktu / K. Sztandar-Sztanderska = poz. 464/2016. 

 Rec.: Mazur Joanna // Pr. Zabezp. Społ. - 2017, nr 6, s. 43-44. 
 
 

b. Pośrednictwo pracy. Służby zatrudnienia 
 
 AKTYWIZACJA zawodowa bezrobotnych kobiet w Chorzowie /  
J. Broncel = poz. 402. 
 
 416. CZEGO nie widać? : literatura o polityce rynku pracy a praktyki 
urzędników pierwszego kontaktu = What lies underneath? : the scientific 
literature on labour market policy and practices of street-level bureau- 
crats / Karolina Sztandar-Sztanderska // Stud. Polit. Publ. - 2017, nr 2,  
s. 117-146 bibliogr. netogr. summ. 
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 417. DOBRE praktyki : doświadczenia powiatowych urzędów pracy / 
Łukasz Iwaszkiewicz [i in.] ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 
129 s. : fot. kolor. ; 23 cm. - Tabele. - (Zeszyt Metodyczny Pośrednika 
Pracy ; nr 7 (16)). - ISBN 978-83-64309-74-8. 

 Treść: Krysiuk Joanna, Pieńkowski Tomasz: Dobre praktyki w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Białymstoku - nasze działania (s. 11-29). - Iwaszkiewicz Ł.: 
Gdańsk odważnie kreuje rozwiązania jutra (s. 31-48). - Romanowska Emilia: Po-
wiatowy Urząd Pracy w Gołdapi - stawiamy na jakość (s. 49-69). - Jelonek Weroni-
ka: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie - urząd pracy partnerem dla pracodawców 
(s. 71-89). - Kosiec-Rykowska Magdalena: Powiat Skarżyski - miejsce niezwykłe  
(s. 90-109). - Sokalska Joanna, Tyszkiewicz Justyna: Świnoujście - miasto, które 
łączy. Tu znajdziesz pracę. Tu znajdziesz swoją przystań! (s. 111-129). 
 
 418. DOŚWIADCZENIA Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie 
w realizacji programu „Aktywizacja i integracja” / Agnieszka Kownac- 
ka // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2, s. 71-82, tab. bibliogr. summ. 

 Aktywizacja osób bezrobotnych. 
 
 419. E-URZĄD pracy? Gdańsk wśród liderów elektronicznej inno-
wacji / Łukasz Iwaszkiewicz // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 3, s. 67-70, 
wykr. bibliogr. summ. 
 
 GOSPODARKA i rynek pracy w Tarnobrzeskiem w latach 1867-2016 / 
red. nauk. T. Huńka, S. Lis, P. Maciaszczyk = poz. 9. 

 Z treści: Zych A., Kojczuk J.: Profile i rodzaje pomocy dla bezrobotnych 
stosowane przez Urząd Pracy. - Huńka T., Zdonek K.: Znaczenie pośrednictwa 
pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w kształtowaniu gospo-
darki i rynku pracy regionu tarnobrzeskiego w latach 1867-2015. 
 
 420. INFORMACJA o działalności agencji zatrudnienia w 2016 r. / 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ryn- 
ku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 78 s. : wykr. kolor. ; 30 cm. - 
Tabele. - (Biblioteczka Rynku Pracy). - ISBN 978-83-64309-78-6. 
 
 421. POLITYKA aktywizacji w praktyce działania pola pomocowego 
Powiatowego Urzędu Pracy : (auto)etnograficzne studium krytyczne 
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przypadku / Michał Mielczarek // Probl. Polit. Społ. - 2017, nr 2, s. 139-155, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 PRZYGOTOWANIE zawodowe człowieka w kontekście procesów 
motywacyjnych / pod red. nauk. W. Łozowieckiej, E. Wiśniewskiej, B. Cie- 
śleńskiej = poz. 653. 

 Z treści: Buczkowski K.: Rozpoznanie potrzeb pracodawców jako stały ele-
ment funkcjonowania powiatowych urzędów pracy na przykładzie badań Miej-
skiego Urzędu Pracy w Płocku w 2016 roku. 
 
 422. UDZIAŁ Urzędu Pracy w aktywizacji zawodowej bezrobot- 
nych / Iwona Mulicka, Maksymilian Gajek // Probl. Profes. - 2015, nr 1,  
s. 125-133 bibliogr. summ. 
 
 

6. Zatrudnienie 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 423. AN employee of generation Y in the face of changes in the glo-
bal labour market / Aleksandra Kamińska // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Huma-
nitas, Pedagog. - 2017, Z. 15, s. 227-238 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Pracownik pokolenia Y w obliczu zmian na globalnym rynku pracy. 
 
 424. DETERMINANTY zatrudnienia i bezrobocia w teorii ekono- 
mii / Eugeniusz Kwiatkowski // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2, s. 13-22 
bibliogr. summ. 

 Identyfikacja czynników determinujących zatrudnienie i bezrobocie. 
 
 425. EMPLOYMENT and labour productivity vs economic deve-
lopment of Polish regions (2000-2013) = Zatrudnienie i wydajność pracy 
a wzrost gospodarczy polskich regionów (w latach 2000-2013) / Wacław 
Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar ; transl. by Anna Krawczyk-Łaska- 
rzewska // Olsztyn Econ. J. - 2017, [R.] 12, [nr] 3, s. 233-245 bibliogr. 
netogr. streszcz. 
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 426. INWESTYCJE przedsiębiorstw a wybrane aspekty rynku pracy 
w gospodarce polskiej XXI w. / Anna Szymczak // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2017, z. 310, s. 30-41, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Nakłady inwestycyjne a zatrudnienie w Polsce w ostatniej dekadzie. 
 
 427. PRACA w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / red. 
nauk. Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki. - 
Gdańsk : Wydaw. Nauk. Katedra, 2017. - 300 s. : wykr. ; 20 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. - ISBN 978-83-65155-51-1. 

 Z treści: Leszkowicz-Baczyński Jerzy: Systemowe wymogi, indywidualne 
koszty. Praca poza formalnym zatrudnieniem absolwentów Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego (s. 19-39). - Winogrodzka Dominika: Praktyki studenckie wysokiej 
jakości - czy to możliwe? Doświadczenia studentów Instytutu Socjologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego (s. 41-72). - Zielińska Justyna: Od bezrobotnych do pra-
cowników call centre. Podobieństwa i różnice w obrębie nowej klasy pracowni-
czej (s. 73-101). - Łucjan Izabela: Przeobrażanie się pracy - jednostkowe i spo-
łeczne konsekwencje zmian (s. 129-152). - Trzop Beata: Nieodpłatna praca kobiet 
dojrzałych - babcia, opiekunka, gospodyni domowa (s. 155-179). - Racław Mario-
la: Opiekunowie rodzinni osób starszych w roli nieformalnych pracodawców 
migrantów (s. 203-231). - Kaźmierczak-Kałużna Izabela: Domowe menedżerki - 
praca w opiniach wielodzietnych matek z ubogich rodzin (s. 233-265.). - Luty-
Michalak Marta: Aktywność zawodowa kobiet a ich obowiązki opiekuńcze na 
rzecz rodziny w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństw 
europejskich (s. 267-295). 
 
 428. PROBLEMY zatrudnialności i związane z nimi wyzwania / 
Urszula Jeruszka // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 3, s. 11-20, tab. bibliogr. 
summ. 

 Problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności oraz podstawowe 
determinanty. 
 
 429. PROGRAMY zatrudnienia w Polsce : instrumenty i ewaluacja / 
Zenon Wiśniewski // Opol. Rocz. Ekon. - 2017, T. 19, s. 25-39 bibliogr. 
summ. 
 
 REGIONY Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kryzysu :  
z perspektywy zmian struktury produkcji i zatrudnienia / J. Piecuch =  
poz. 306. 
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 430. RESTRUKTURYZACJA zatrudnienia a efektywność gospoda-
rowania w okresie transformacji gospodarczej / Maja Zagórna-Goplań- 
ska. - Opole : Of. Wydaw. Politech. Opol., 2014. - 172 s. : rys. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 159-163. - (Studia i Monografie / Politechnika Opol-
ska, ISSN 1429-6063 ; z. 381). - ISBN 978-83-64056-68-0. 
 
 431. SEGMENTACJA rynku pracy, prekaryjne zatrudnienie a strate-
gie związków zawodowych na poziomie branżowym : przypadek Polski / 
Adam Mrozowicki, Małgorzata Maciejewska // Prakseologia. - 2016,  
nr 158, t. 1, s. 361-391 bibliogr. netogr. summ. 
 
 432. SZARA strefa w Polsce - wybrane aspekty / Olga Kondzielnik // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 315, Zarządzanie, nr 9,  
s. 150-163, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 TELEPRACA a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy /  
S. Wiśniewska, K. Wiśniewski = poz. 452. 
 
 TOŻSAMOŚĆ ekonomiczna Górnoślązaków / G. Węgrzyn = poz. 23. 

 Z treści: Wpływ na tożsamość ekonomiczną Górnoślązaków specyfiki zatrud-
nienia i bezrobocia na Górnym Śląsku do 1914 r. 
 
 WYNAGRODZENIA jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w orga-
nizacji / U. Bukowska, G. Łukasiewicz = poz. 1775. 
 
 ZATRUDNIALNOŚĆ pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludź-
mi / A. Pawłowska = poz. 121. 
 
 433. ZMIANY struktury pracujących w Polsce w kontekście budowy 
gospodarki innowacyjnej / Edyta Żmurkow-Poteralska // Stud. Praw.-
Ekon. - 2017, T. 103, s. 311-328, rys. tab. bibliogr. streszcz. summ. 
 
 434. ZRÓŻNICOWANIE skali poziomej segregacji zawodowej we-
dług płci w krajach OECD / Wiktoria Domagała // Stud. Oecon. Posnan. - 
2017, Vol. 5, nr 5, s. 123-138, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Struktura zawodowa według płci. 
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b. Aktywność zawodowa a rodzicielstwo 
i opieka nad osobami niesamodzielnymi 

 
 435. CZYNNIKI wpływające na aktywność zawodową rodziców 
wychowujących dzieci z niepełnosprawnością / Olga Komorowska // 
Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 3, s. 27-32 bibliogr. summ. 
 
 436. DZIETNOŚĆ a aktywność zawodowa kobiet w Polsce i innych 
krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2014 / Magdalena Rękas // Zesz. 
Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 2(962), s. 71-87, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 437. ŁĄCZENIE pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą  
w Polsce / Łukasz Jurek. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc., 2016. - 
194, [1] s. : il. ; 24 cm. - Zawiera aneksy. - Bibliogr. s. 185-191. - ISBN 
978-83-7695-690-9. 
 
 O RACJONALNĄ politykę rodzinną / red. M. Bednarski, Z. Czepu-
lis-Rutkowska, D. Głogosz = poz. 1983. 

 Z treści: Wratny J.: Rodzicielstwo a życie zawodowe. Kilka uwag z perspek-
tywy prawa pracy. - Czepulis-Rutkowska Z., Mirosław J.: Kobieta na rynku pracy 
a rodzina i polityka społeczna. - Smoder A.: Rodzic na rynku pracy - trudności, 
potrzeby i oczekiwania pracujących rodziców w zakresie godzenia pracy z ży- 
ciem rodzinnym. - Sadowska-Snarska C.: Godzenie pracy z rodziną jako instru-
ment kształtowania podaży pracy opiekunów osób zależnych. - Bednarski M., Gło- 
gosz D.: Aktywność zawodowa rodziców a formy opieki nad małymi dziećmi  
z perspektywy przemian współczesnej gospodarki. 
 
 438. OPIEKUNOWIE dorosłych osób niepełnosprawnych w Polsce  
i ich aktywność zawodowa / Paweł Łuczak // Polit. Społ. - 2017, R. 44,  
nr 8, s. 36-41, tab. bibliogr. summ. 
 
 439. RODZIC na rynku pracy / Irena Kotowska ; rozm. Małgorzata 
Zdancewicz // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2, s. 6-12. 

 Wywiad z prof. Ireną Kotowska, demografką ze Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. 
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 440. SELF-employment and motherhood : what can we infer from the 
survey data? / Olga Zajkowska // Zarz. Publ. / UJ. - 2017, nr 2, s. 177-189 
bibliogr. 

 Samozatrudnienie i macierzyństwo: co możemy wywnioskować z danych 
ankietowych? 
 
 441. WSPARCIE pracowników sprawujących opiekę nieformalną / 
Bogusława Urbaniak // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 1, s. 1-9, wykr.  
bibliogr. 

 Aktywność zawodowa a sprawowanie opieki nad osobami starszymi w rodzi-
nie. 
 
 

c. Nietypowe formy zatrudnienia 
 
 BEZPIECZEŃSTWO informacji w telepracy oraz uwarunkowania 
bezpieczeństwa telepracy / M. Kwieciński = poz. 1098. 
 
 BLOGS as tools for improving young people’s entrepreneurial skills 
and self-employment / M. R. Jabłońska, A. Śniegula = poz. 489. 

 Blogi jako narzędzia służące poprawie umiejętności młodych ludzi w zakresie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia: studium przypadku polskich blogerów 
modowych. 
 
 442. CROWDSOURCING jako specyficzna forma telepracy / Wio-
letta Klimaszewska, Alfred Brzozowski // Bezp. Pr. - 2017, nr 1, s. 20-23 
bibliogr. summ. 
 
 443. EKONOMICZNY kontekst problemu społecznego - przypadek 
prekariatu / Elżbieta Kryńska // Probl. Polit. Społ. - 2017, nr 1, s. 13-26, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 HOLISTYCZNE ujęcie pracy / pod red. J. Zimnego = poz. 2. 

 Z treści: Wieczorek-Orlikowska J.: Praca w koncepcji prekariatu - znaczenie  
i perspektywy. 
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 444. HUMANIZACYJNE i dehumanizacyjne aspekty telepracy / 
Bogusz Mikuła // Bezp. Pr. - 2017, nr 1, s. 30-32 bibliogr. summ. 
 
 445. NON-employee atypical forms of employment in Poland : socio-
logical and legal perspectives / Jakub Gołaś // Ekon. i Prawo. - 2017,  
Vol. 16, nr 3, s. 301-312 bibliogr. 

 Niepracownicze nietypowe formy zatrudnienia w Polsce: perspektywy socjo-
logiczne i prawne. 
 
 446. NOWE formy pracy - nowe wyzwania dla prewencji / Michalina 
Kondej-Matarewicz // Bezp. Pr. - 2017, nr 1, s. 6-8. 

 Globalizacja, cyfryzacja, zmiany demograficzne tworzące nowe warunki pra- 
cy i działania niemieckich stowarzyszeń mające za zadanie pogodzenie interesu 
ekonomicznego przedsiębiorstw i bezpieczeństwo pracowników. 
 
 447. PRACODAWCY a pracownicy - dwa punkty widzenia na tele-
pracę / Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Hildt-Ciupińska // 
Bezp. Pr. - 2017, nr 1, s. 9-11, rys. bibliogr. summ. 
 
 448. PRECARIAT: contemporary face of labour relations / Dominika 
Polkowska // Warsaw Forum Econ. Sociol. - 2016, Vol. 7, nr 1, s. 27-42 
bibliogr. 

 Prekariat: współczesna twarz stosunków pracy. 
 
 449. PRECARIOUS work : current reality and perspectives - spra-
wozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej (Łódź, 23-24 marca 
2017 r.) / Mateusz Gajda // Pr. Zabezp. Społ. - 2017, nr 11, s. 12-13  
bibliogr. summ. 

 Omów. konf. poświęconej pracy prekaryjnej w aspekcie rynku pracy i prawa 
pracy. 
 
 PROBLEMY społeczne : między socjologią demaskatorską a polityką 
społeczną / red. nauk. P. Poławski, D. Zalewski = poz. 1965. 

 Z treści: Bednarski M.: Szara strefa a drobna przedsiębiorczość. - Wiśniew- 
ski Z.: Ewolucja stosunków pracy w warunkach globalizacji. - Ostrowski P.: „Tego 
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pojęcia nie używam”. Dyskurs wokół umów śmieciowych w Polsce. - Kiersztyn A.: 
Pomiar niepewności czy niepewność pomiaru. O problemach z pojęciem preka- 
riatu. 
 
 PROBLEMY współczesnego rynku pracy / pod red. nauk. D. Kisper-
skiej-Moroń i M. Pietras = poz. 302. 

 Z treści: Puzio-Wacławik B.: Samozatrudnienie jako elastyczna forma świad-
czenia pracy. - Bieńkowska B.: Własne przedsiębiorstwo jako jedna z możliwych 
ścieżek kariery w opinii studentów. - Lipowska M., Bartczak S.: Własny biznes. 
Szansa czy zagrożenie?. 
 
 450. PRZECIWDZIAŁANIE dysfunkcjom w telepracy - kontekst 
telepracownika / Marek Makowiec // Bezp. Pr. - 2017, nr 1, s. 16-19  
bibliogr. summ. 
 
 ROLA elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego 
rynku pracy / M. Wysocka = poz. 307. 
 
 451. SAMOZATRUDNIENIE : konieczność czy wybór przedsiębior-
czych? / red. nauk. Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Roman Sobiecki. - 
Warszawa : Of. Wydaw. SGH, 2017. - 167 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - 
ISBN 978-83-8030-192-4. 

 Treść: Skrzek-Lubasińska M.: Dyskusja nad pojęciem „samozatrudnienie”. 
Problemy definicyjne i analityczne (s. 13-39). - Cieślik Jerzy: Rola samozatrud-
nienia w gospodarce narodowej (s. 41-52). - Żukowska Joanna: Samozatrudnienie - 
charakterystyka trendu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (s. 53-65). - 
Lisowska Ewa: Samozatrudnienie kobiet (s. 67-84). - Kmieć Dorota: Determi- 
nanty samozatrudnienia w Polsce. Czynniki wpływające na decyzję o rozpoczę- 
ciu działalności gospodarczej (s. 85-103). - Krasnodębska-Tomkiel Małgorzata: 
Wpływ prawa antymonopolowego na pozycję rynkową małych i średnich przed-
siębiorców (s. 105-119). - Surdykowska Barbara: Osoby samozatrudnione a pra-
wo do rokowań zbiorowych (s. 121-140). - Jasińska-Biliczak Anna: Samoza- 
trudnieni specjaliści - współczesny wymiar ekonomii społecznej (s. 141-151). - 
Klucznik-Törő Agnieszka: Networking - być albo nie być samozatrudnionych  
(s. 153-163). 
 
 SAMOZATRUDNIENIE jako strategia aktywności zawodowej ko- 
biet - Polki na brytyjskim rynku pracy / E. Sadurska-Duffy = poz. 482. 
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 STATUS prawny osób świadczących pracę w ramach umownego 
zatrudnienia nietypowego / I. Florczak = poz. 1435. 
 
 452. TELEPRACA a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy / 
Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski // Bezp. Pr. - 2017, nr 1, s. 27-29, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 453. TELEPRACA a życie rodzinne - o sztuce wyznaczania granic / 
Jacek Gądecki, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska // Bezp. Pr. - 
2017, nr 1, s. 12-15 bibliogr. summ. 
 
 454. TELEPRACA po polsku / Kamil Jach // Bezp. Pr. - 2017, nr 1,  
s. 3-5. 
 
 455. TELEPRACA - zatrudnienie przyjazne rodzinie? / Dorota Gło-
gosz // Bezp. Pr. - 2017, nr 1, s. 32-35 bibliogr. summ. 
 
 ZAANGAŻOWANIE i przywiązanie organizacyjne a wypalenie za-
wodowe pracujących w elastycznych formach zatrudnienia / M. Dobro-
wolska, M. Ślazyk-Sobol = poz. 928. 
 
 Zob. też Elastyczny czas pracy poz. 253 ; Polityka rynku pracy  
poz. 292, 294, 307 ; Prawo pracy - umowy cywilnoprawne poz. 1471- 
1480. 
 Prekariat zob. poz. 431, 448, 449, 499, 774, 1965, 2062, 2101. 
 
 

d. Zatrudnienie w poszczególnych działach  
gospodarki i przedsiębiorstwach.  

Struktura zatrudnienia 
 
 CONCEPTUAL bases of modernization of personnel policy in public 
administration system of Ukraine / H. Ivanchenko = poz. 68. 
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 KOMPETENCJE samorządu terytorialnego w zakresie polityki spo-
łecznej / pod red. B. M. Ćwiertniaka = poz. 1388. 

 Z treści: Gajdzik B.: Skutki indukowanej redukcji kadry w przemyśle hutni-
czym. 
 
 POZYCJA pracowników spoza rodziny w procesie kadrowym w fir-
mie rodzinnej / M. Matejun, A. Stasiołek, P. Wielec = poz. 842. 
 
 456. PRACOWNICY naukowi w radach nadzorczych polskich spó-
łek publicznych / Leszek Bohdanowicz // Organ. Kier. - 2017, nr 2,  
s. 427-441 bibliogr. summ. 
 
 457. PROPOZYCJA wartości zatrudnienia a zaangażowanie pracow-
ników sektora kultury / Katarzyna Wojtaszczyk, Patrycja Mizera-Pęczek. - 
Łódź : Wydaw. SIZ, 2016. - 138 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 117-124. - ISBN 978-83-65766-03-8. 
 
 458. PRZEMIANY demograficzne i aktywność ekonomiczna ludno-
ści wiejskiej w latach 2010-2013 / Izasław Frenkel // Wieś Rol. - 2015,  
nr 2, s. 33-62 summ. 
 
 459. REORIENTACJA zawodowa rolników i członków ich rodzin / 
Ryszard Kamiński // Wieś Rol. - 2015, nr 1, [cz.] 1, s. 167-186 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 460. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu w kontekście zmian  
na rynku pracy w sektorze TSL / Magdalena Kutak // Stud. Ekon. /  
Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 332, s. 25-34, rys. tab. bibliogr.  
summ. 

 TSL - Transport, Spedycja, Logistyka. 
 
 TRANSPORT lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce / E. Pancer-
Cybulska = poz. 372. 
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 461. WPŁYW poziomu uzbrojenia stanowisk pracy na system pro-
dukcyjny w gospodarstwach rodzinnych = Influence of the level of tech-
nical equipment at the workplace on the production system in family 
farms / Zbigniew Wasąg // Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. - 2016, T. 18,  
z. 2, s. 284-289 bibliogr. summ. 
 
 WYDAJNOŚĆ pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia  
w rolnictwie / A. Czyżewski, J. Staniszewski = poz. 768. 
 
 462. ZATRUDNIENIE w działalności badawczo-rozwojowej w wy-
branych krajach Unii Europejskiej i świata / Anna Turczak // Progress 
Econ. Sc. - 2017, nr 4, s. 333-346 bibliogr. netogr. summ. 
 
 

e. Zatrudnienie grup szczególnych 
 

1/ Praca kobiet 
 

 463. AKTYWIZACJA kobiet dojrzałych na lubuskim rynku pracy : 
mit czy rzeczywistość? / Beata Trzop, MagdalenaWitkiewicz // Relacje. - 
2016, nr 2, s. 177-192 bibliogr. netogr. summ. 
 
 AKTYWIZACJA zawodowa bezrobotnych kobiet w Chorzowie /  
J. Broncel = poz. 402. 
 
 464. AKTYWNOŚĆ zawodowa kobiet w Polsce w latach 2004-2015 / 
Iwona Poliwczak // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 4, s. 9-20, tab. wykr. 
bibliogr. summ. 
 
 465. AKTYWNOŚĆ zawodowa współczesnych kobiet : trudności  
w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków = Professional activi-
ty of modern women : difficulties in realization of new roles and traditio-
nal duties / Irena Pufal-Struzik // Pol. Forum Psychol. - 2017, T. 22, nr 2, 
s. 242-257 bibliogr. summ. 
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 466. ATTRACTIVENESS of rural areas for young, educated women 
in post-industrial society / Dalia Vidickiene // East Eur. Count. - 2017, 
[nr] 23, s. 171-190 bibliogr. netogr. 

 Atrakcyjność obszarów wiejskich dla młodych, wykształconych kobiet w spo- 
łeczeństwie postindustrialnym (Litwa). 
 
 467. DETERMINANTY ergonomicznej pracy kobiet / Leszek Kozioł, 
Zenon Muszyński // Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zarz. - 2015, nr 67,  
s. 41-54 bibliogr. summ. 
 
 468. DYSKRYMINACJA instytucjonalna kobiet na polskim rynku 
pracy / Alicja Sielska. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 176 s. : il., wykr. ; 
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 163-172. - ISBN 978-83-7556-895-0. 

 M.in. równość płci w prawie polskim i wspólnotowym. 
 
 469. KOBIETA na rynku pracy : analiza uwarunkowań / Magdalena 
Musiał-Karg // Czas. Nauk. Inst. Stud. Kob. - 2017, [nr] 2, s. 120-139 
summ. 
 
 470. KOBIETA na rynku pracy a „szklany sufit” = Woman on labor 
market but „glass ceilling” / Katarzyna Znańska-Kozłowska // Zesz. Nauk. / 
WSEI Krak. - 2017, z. 13, s. 218-231 bibliogr. summ. 
 
 471. KOBIETY sukcesu i ich kariery w województwie podkarpac- 
kim / Barbara Marek-Zborowska. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 
2016. - 369, [1] s. ; 20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 337-353. - ISBN 978-
83-7996-349-2. 
 
 472. KOBIETY wciąż dyskryminowane / Piotr Szumlewicz // Rynek 
Pr. / IPiSS. - 2016, nr 4, s. 30-37 bibliogr. summ. 

 Sytuacja kobiet na rynku pracy. 
 
 473. KOBIETY wiejskie kruszą „szklany sufit” / Barbara Chmielew-
ska // Wieś Rol. - 2015, nr 1, [cz.] 2, s. 111-125 bibliogr. netogr. summ. 
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 474. KWALIFIKACJE i umiejętności kobiet na rynku pracy na pod-
stawie badań Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2010-2014 / Beata 
Michorowska // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 4, s. 49-55, tab. wykr. 
summ. 
 
 475. MOBILNOŚĆ zawodowa kobiet wiejskich : inicjatywy i działa-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Elżbieta Karnafel-Wyka // Wieś 
Rol. - 2015, nr 1, [cz.] 2, s. 177-184 netogr. 
 
 NIANIA na etacie - poznański sposób na aktywizację kobiet 45+ /  
A. Kownacka = poz. 405. 

 Omówienie programu „Niania na etacie” stworzonego i realizowanego przez 
PUP w Poznaniu w 2015 r., którego celem był aktywny powrót na rynek pracy  
15 bezrobotnych kobiet po 45 roku życia, posiadających kwalifikacje nieadekwat-
ne do potrzeb rynku pracy. 
 
 476. (NIE)OBECNOŚĆ akademicka kobiet - kobiety w polskim 
szkolnictwie wyższym / Natalia Ulaniecka // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, 
nr 3, s. 183-193 bibliogr. summ. 
 
 477. NIERÓWNOŚCI płci na stanowiskach kierowniczych / Małgo-
rzata Sacewicz-Górska // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 4, s. 61-63 summ. 
 
 O RACJONALNĄ politykę rodzinną / red. M. Bednarski, Z. Czepu-
lis-Rutkowska, D. Głogosz = poz. 1983. 

 Z treści: Czepulis-Rutkowska Z., Mirosław J.: Kobieta na rynku pracy a ro-
dzina i polityka społeczna. 
 
 OBNIŻENIE wieku emerytalnego w Polsce : implikacje dla kobiet  
w sferze rynku pracy / A. Klimkiewicz = poz. 1848. 
 
 478. POD ciężarem szklanego sufitu : ambicje i wyzwania kobiet na 
rynku pracy // Personel Zarz. - 2017, nr 9, s. 36-41, wykr. 

 Raport „Kobiety na rynku pracy. Ambicje i wyzwania” przygotowany przez 
Hays Poland. 
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 PORADNICTWO zawodowe w procesie tranzycji / red. nauk.  
W. Duda, J. Górna, M. Nowacka = poz. 658. 

 Z treści: Duda W.: Zastosowanie strategii gender mainstreaming w procesie 
tranzycji kobiet na rynek pracy. 
 
 479. PRACA kobiet / Ana L. Revenga i Ana Maria Munoz Boudet // 
Świat Nauki. - 2017, nr 10, s. 54-59 bibliogr. 
 
 PRACA w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / red. nauk. 
E. Kolasińska, J. Róg-Ilnicka, A. Mrozowicki = poz. 427. 

 Z treści: Trzop B: Nieodpłatna praca kobiet dojrzałych - babcia, opiekunka, 
gospodyni domowa. - Racław M.: Opiekunowie rodzinni osób starszych w roli nie-
formalnych pracodawców migrantów. - Kaźmierczak-Kałużyna I.: Domowe mene-
dżerki - praca w opiniach wielodzietnych matek z ubogich rodzin. - Luty-Micha- 
lak M.: Aktywność zawodowa kobiet a ich obowiązki opiekuńcze na rzecz rodziny  
w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństw europejskich. 
 
 480. PRELIMINARY research on the glass ceiling phenomenon in 
accounting and financial audit practice in Poland = Wstępne badania 
zjawiska glass ceiling w praktyce rachunkowości i rewizji finansowej  
w Polsce / Aleksandra Szewieczek, Marzena Strojek-Filus, Aleksandra 
Sulik-Górecka // Zesz. Teor. Rachun. - 2017, T. 94, s. 159-172 bibliogr. 
netogr. streszcz. 
 
 REKONSTRUKCJA wybranych czynników kształtujących przebieg 
drogi edukacyjnej kobiet, które odniosły sukces zawodowy w świetle 
teorii F. Schütze / E. Kos = poz. 994. 
 
 481. RODZINA 500 plus - powrót kobiet do domu czy nowe szanse 
na rynku pracy? / Małgorzata Druciarek, Izabela Przybysz // Rynek Pr. / 
IPiSS. - 2016, nr 4, s. 56-60 bibliogr. summ. 

 Wpływ programu 500+ na rynek pracy. 
 
 SAMOZATRUDNIENIE : konieczność czy wybór przedsiębior-
czych? / red. nauk. M. Skrzek-Lubasińska, R. Sobiecki = poz. 451. 
 Z treści: Lisowska E.: Samozatrudnienie kobiet. 
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 482. SAMOZATRUDNIENIE jako strategia aktywności zawodowej 
kobiet - Polki na brytyjskim rynku pracy / Ewa Sadurska-Duffy // Stud. 
Humanist. AGH. - 2017, T. 16, [z.] 1, s. 39-52 bibliogr. netogr. summ. 
 
 483. SYTUACJA kobiet na rynku pracy dziś i w przyszłości / 
Agnieszka Ziomek // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 4, s. 64-66, wykr. 
summ. 
 
 484. SYTUACJA kobiet na rynku pracy w województwie podlas- 
kim / red. Ewa Rollnik-Sadowska ; zespół badawczy Urszula Widelska  
[i in.] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. - Białystok : WUP 
Białystok, 2017. - 242 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62258-75-8. 
 
 485. UDZIAŁ kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność 
przedsiębiorstw i banków / Joanna Rachuba // Finanse, Rynki Finan., 
Ubezp. - 2017, nr 2, s. 135-146 bibliogr. summ. 
 
 486. WŁASNOŚĆ skarbu państwa a obecność kobiet w radach nad-
zorczych : badanie spółek notowanych na GPW w Warszawie / Maria 
Aluchna, Anna Krejner-Nowecka, Emilia Tomczyk // Organ. Kier. - 
2017, nr 1, s. 103-118 bibliogr. summ. 
 
 487. WOMEN entrepreneurs : a study of Indonesian female evidence 
and perception for becoming entrepreneurs = Przedsiębiorczynie : bada-
nie danych dotyczących przedsiębiorczości i sposobów jej postrzegania 
przez kobiety w Indonezji / Sandra Sunato [i in.] // Probl. Zarz. - 2017, 
Vol. 15, nr 1, cz. 1, s. 110-128 bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 WPŁYW płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych /  
H. Kinowska = poz. 823. 
 
 488. ZARZĄDZANIE a kreatywność w XXI wieku : nowe modele 
pracy / czasu wolnego w gospodarce cyfrowej : szanse i zagrożenia / 
Magdalena Bartczak, Łucja Waligóra, Agnieszka Mazurek-Czarnecka. - 
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Katowice : Wydaw. Nauk. Sophia, 2017. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - 
ISBN 978-83-65357-96-0. 

 Znaczenie kobiet w kontekście przemian na rynku pracy, pomoc publiczna dla 
osób bezrobotnych zakładających działalność gospodarczą. 
 
 Historia pracy kobiet poz. 7, 8, 17. 
 
 

2/ Praca młodocianych i ludzi młodych 
 
 489. BLOGS as tools for improving young people’s entrepreneurial 
skills and self-employment : case study of the most successful Polish 
fashion bloggers / Marta R. Jabłońska, Anna Śniegula // Zesz. Nauk. 
PŁódz., Organ. Zarz. - 2017, z. 67, s. 53-72 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Blogi jako narzędzia służące poprawie umiejętności młodych ludzi w zakresie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia: studium przypadku polskich blogerów 
modowych. 
 
 490. DODATKOWE instrumenty rynku pracy kierowane do ludzi 
młodych w Polsce i ich wykorzystanie po 2014 r. / Magdalena Rękas // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 310, s. 215-224, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 491. DYLEMATY zatrudniania osób młodych w Polsce / Zofia Seku-
ła // Gospodarka, Rynek, Edukacja. - 2017, Vol. 18, nr 1, s. 30-36  
bibliogr. netogr. summ. 
 
 492. EFEKTY wdrażania programu „Gwarancje dla Młodzieży” na 
polskim rynku pracy / Damian Norwiński // Polit. Społ. - 2017, R. 44,  
nr 10, s. 26-32, wykr. bibliogr. summ. 
 
 493. LOSY absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego : 
raport z badań ilościowych / [aut. Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński] ; 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. - Lublin : 
WUP Lublin, 2017. - 60 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-63826-39-0. 
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 494. LOSY zawodowe i edukacyjne absolwentów 2015 i 2016 roku 
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy / Maryla Bieniek-
Majka // Stud. z Zakresu Nauk Prawnoustr. - 2017, T. 7, s. 319-327  
bibliogr. 
 
 495. MŁODZI na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar 
zróżnicowania szans zawodowych osób młodych / Magdalena Jelonek // 
Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 3(963), s. 123-139, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 496. MOŻLIWOŚCI i bariery funkcjonowania zawodowego mło-
dzieży z wyższym wykształceniem w opiniach studentów = Opportunities 
and barriers of professional functioning of young people with high edu- 
cation in their opinion / Zbigniew Chodkowski // Edukacja, Technika, 
Informatyka. - 2017, nr 1, s. 85-91 bibliogr. summ. 
 
 497. PERSPEKTYWY zatrudnienia absolwentów na polskim rynku 
pracy / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 316, s. 7-17, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 498. The POSITION of higher education graduates in the labor  
market vs. demand in the national economy : the present and the future / 
Kinga Karpińska // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2016, nr 6, s. 195-209  
bibliogr. netogr. streszcz. summ. 

 Pozycja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy a popyt w gospodarce 
narodowej : teraźniejszość i przyszłość. 
 
 PRACA w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / red. nauk. 
E. Kolasińska, J. Róg-Ilnicka, A. Mrozowicki = poz. 427. 

 Z treści: Leszkowicz-Baczyński J.: Systemowe wymogi, indywidualne koszty. 
Praca poza formalnym zatrudnieniem absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. - Winogrodzka D.: Praktyki studenckie wysokiej jakości - czy to możliwe? 
Doświadczenia studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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 499. PREKARYJNE zatrudnienie młodych ludzi. Społeczno-ekono- 
miczne konsekwencje zjawiska / Danuta Witczak-Roszkowska // W : 
Ekonomiczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regio-
nów / pod red. Marianny Kotowskiej-Jelonek, Janusza Kota. - Kielce : 
Wydaw. Politech. Świętokrz., 2016. - S. 185-196. - (Monografie, Studia, 
Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska, ISSN 1897-2691 ; M78). - ISBN 
978-83-63792-27-5. 
 
 PROBLEMY społeczne : między socjologią demaskatorską a polityką 
społeczną / red. nauk. P. Poławski, D. Zalewski = poz. 1965. 

 Z treści: Kryńska E.: Bierność zawodowa młodzieży. Przymus czy dobrowol-
ność? 
 
 PROBLEMY współczesnego rynku pracy / pod red. nauk. D. Kisper-
skiej-Moroń i M. Pietras  = poz. 302. 

 Z treści: Afiniec B., Pietras M.: Kto znajduje pracę po studiach? Wybrane 
uwarunkowania atrakcyjności absolwenta na rynku pracy. - Wołpiuk-Ochocińska A.: 
Przywiązanie do organizacji młodych pracowników na polskim rynku pracy. - 
Sikora-Wiśniewska E.: Młodzież wobec wymogów współczesnego rynku pracy. 
 
 500. PRZESTRZENNE zróżnicowanie underemployment wśród mło- 
dzieży w Unii Europejskiej w latach 2004-2015 / Anna Skórska // Stud. 
Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 324, s. 103-114, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 501. RYNEK pracy młodych Polaków w perspektywie cyklu życia na 
tle UE ogółem i wybranych krajów unijnych : wybrane wskaźniki / Jolan-
ta Grotowska-Leder // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 7, s. 1-9 bibliogr. 
summ. 

 Sytuacja na rynku pracy Polaków należących do dwóch kategorii wieku:  
20-24 lata i 25-29 lat. 
 
 502. YOUNG people as a subject of human resources management in 
the third sector organizations / Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna 
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Bortnowska // Management. - 2017, Vol. 21, nr 2, s. 68-80 bibliogr. 
streszcz. 

 Młodzież jako podmiot zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach 
trzeciego sektora. 
 
 Zob. też Ochrona pracowników szczególnie chronionych poz. 1536, 
1537. 
 
 

3/ Praca ludzi starszych 
 
 503. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna osób w wieku 50+ w wojewódz-
twie lubelskim / red. nauk. Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek. - 
Lublin : Wydaw. UMCS, 2017. - 144 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. -  
Bibliogr. s. 133-139. 

 Z treści: Domańska Ada, Lewicka Beata: Metodyczne uwarunkowania badań 
dotyczących aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ z województwa lubel-
skiego (s. 9-18). - Jańska Anna, Płowaś Radosław, Puchala Ewelina: Zatrudnienie 
osób w wieku 50+ w przedsiębiorstwie (s. 19-29). - Puchala E.: Pracownicy  
w wieku 50+ w opinii przedsiębiorstw (s. 31-41). - Domańska A., Florek Irmina, 
Kaczor Dominika: Ocena instrumentów wspierania polityki zatrudnienia wśród 
osób starszych (s. 43-59). - Przedsiębiorca - jego cechy i umiejętności w opinii 
przedsiębiorców i osób fizycznych / Anna Korzeniowska [i in.] (s. 61-76). - Do-
mańska A., Richter Kamila: Bariery zakładania i prowadzenia działalności gospo-
darczej w opinii osób w wieku 50+ (s. 77-87). - Lewicka Beata, Myć Aneta: 
Wiedza ekonomiczna osób w wieku 50+ (s. 89-99). 
 
 504. AKTYWNOŚĆ zawodowa osób starszych (55-64 lata) na rynku 
pracy Unii Europejskiej, a zjawisko „working poor” wśród tej grupy = 
Occupational activity of the elderly people (55-64 years) on European 
Union labor market and the phenomenon of „working poor” among this 
group of people / Grzegorz Lesiak // Zesz. Nauk. / WSEI Krak. - 2017,  
z. 13, s. 158-173 bibliogr. summ. 
 
 BEZROBOCIE długotrwałe osób starszych w województwie lubu-
skim / A. Niewiadomska = poz. 377. 
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 BEZROBOTNI przez PESEL / B. Michałowska = poz. 378. 

 Bezrobocie wśród osób po pięćdziesiątym roku życia. 
 
 505. EDUCATIONAL activity of senior citizens in terms of their 
operation in the society / Iwona Mandrzejewska-Smól // Dyskursy Mło-
dych Andragogów. - 2017, T. 18, s. 207-218 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Aktywność edukacyjna seniorów w zakresie ich funkcjonowania w społeczeń-
stwie. 
 
 ETYCZNE i społeczne wymiary pracy / red. nauk. I. M. Świtała,  
N. G. Pikuła, K. Białożyt = poz. 774. 

 Z treści: Pikuła N. G.: Sytuacja społeczna osób starszych w kontekście rynku 
pracy. - Luty-Michalak M.: Lifelong learning a aktywizacja zawodowa osób  
w niemobilnym wieku produkcyjnym. 
 
 506. INKLUZJA społeczno-zawodowa osób starszych determinantą 
realizacji koncepcji srebrnej gospodarki / Ewa Sobolewska-Poniedziałek // 
Stud. Praw.-Ekon. - 2017, T. 103, s. 251-266, rys. tab. bibliogr. streszcz. 
summ. 
 
 507. INNOWACJE w aktywizacji zawodowej starszych bezrobot-
nych / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // Polit. Społ. - 2017, R. 44,  
nr 10, s. 1-7, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 508. INTENTION to continue professional work after reaching reti-
rement age and its determinsnts = Zamiary kontynuacji pracy zawodowej 
po osiągnięciu wieku emerytalnego i ich determinanty / Iwona Olejnik // 
Ekonometria. - 2017, [nr] 2, s. 28-41 bibliogr. streszcz. 
 
 509. JOB opportunities for people over 50 in the Netherlands / Ivana 
Kolářová, Monika Bédiová, Martina Rašticová // Forum Sc. Oecon. - 
2017, vol. 5, nr 1, s. 119-128 bibliogr. netogr. 

 Możliwości pracy dla osób po 50. roku życia w Holandii. 
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 KOMPETENCJE samorządu terytorialnego w zakresie polityki spo-
łecznej / pod red. B. M. Ćwiertniaka = poz. 1388. 

 Z treści: Zrałek M.: Sytuacja osób starszych na rynku pracy. 
 
 LUDZKA starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej /  
A. Fabiś, J. K. Wawrzyniak, A. Chabior = poz. 1052. 

 M.in. aktywność zawodowa seniorów. 
 
 MOBILNOŚĆ edukacyjna i przedsiębiorczość osób starszych / E. So- 
bolewska-Poniedziałek, A. Niewiadomska = poz. 674. 

 M.in. kształcenie ludzi starszych w celu zlikwidowania niedopasowania kwa-
lifikacyjno-zawodowego do rynku pracy. 
 
 510. (NIE)WYDRĄŻENI ludzie : jak wykorzystać potencjał pra- 
cowników 50 plus? / Waldemar Dziwniel // Personel Zarz. - 2017, nr 1,  
s. 54-58. 
 
 PRACA socjalna w poszukiwaniu tożsamości / red. nauk. J. Krzysz-
kowski = poz. 602. 

 Z treści: Kawińska M.: Aktywizacja zawodowa seniorów a potrzeby współ-
czesnego społeczeństwa. 
 
 511. PROGRAM „Aktywni 50+” w warszawskim urzędzie pracy / 
Lech Antkowiak, Izabela Morawska // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2,  
s. 83-87, tab. bibliogr. summ. 
 
 512. PSYCHOSPOŁECZNE kontrowersje w zarządzaniu kompe- 
tencjami pracowników dojrzałych 65+ / Małgorzata Adamska-Chu- 
dzińska // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 2, s. 380-390 bibliogr. 
summ. 
 
 513. SENIOR na rynku pracy / Monika Śpiewak-Szyjka // Progress 
Econ. Sc. - 2017, nr 4, s. 295-304 bibliogr. summ. 
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 SENIOR obciążeniem, życiowym odpadem poprodukcyjnym czy 
szansą współczesności? (Nowy prekariat?) / E. W. Radecki = poz. 2062. 

 M.in. zatrudnianie osób w wieku 50+. 
 
 STARZENIE się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce / 
red. P. Lewandowski, J. Rutkowski = poz. 337. 

 Z treści: Lewandowski P.: Źródła wzrostu zatrudnienia osób starszych w Pol- 
sce. 
 
 514. STRATEGIE motywowania pracowników starszych do konty-
nuowania pracy / Magdalena Warszewska-Makuch. - Warszawa : CIOP - 
PIB, 2016. - 32 s. : fot., wykr. kolor. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 30-32. - ISBN 978-83-7373-218-6. 
 
 TERMINOWE umowy o pracę / red. nauk. M. Mędrala = poz. 1465. 

 Z treści: Wrocławska T.: Umowy na czas określony a zatrudnienie osób star-
szych. 
 
 515. ZASOBY kapitału ludzkiego osób starszych na obszarach wiej-
skich Polski południowo-wschodniej = Human capital resources of the 
elderly in rural areas of South-Eastern Poland / Magdalena Kowalska // 
Zesz. Nauk. SGGW, Probl. Rol. Świat. - 2017, vol. 17, z. 2, s. 116-125 
bibliogr. summ. 
 
 516. ZNACZENIE pracy zawodowej dla osób po 60. roku życia / 
Norbert G. Pikuła // Stud. Eduk. - 2017, nr 44, s. 301-315 bibliogr. summ. 
 
 

4/ Praca i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
 
 517. AKTYWNOŚĆ zawodowa w procesie zdrowienia : interpreta-
cyjna analiza fenomenologiczna doświadczeń pacjentów ze spektrum 
schizofrenii = Work activity process of recovery : an interpretive pheno-
menological analysis of the experiences of people with schizophrenia 
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spectrum diagnosis / Anna Pańczak, Igor Pietkiewicz // Psychiatria Pol. - 
2016, T. 50, nr 4, s. 805-826 bibliogr. summ. 
 
 518. ASPIRACJE edukacyjno-zawodowe oraz osobiste i rodzinne 
dorastającej młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Jago-
da Wielgos // Niepełnospr. Rehabil. - 2017, R. 17, nr 2, s. 67-84 summ. 
 
 HOLISTYCZNE ujęcie pracy / pod red. J. Zimnego = poz. 2. 

 Z treści: Bernacka A.: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. 
 
 519. INTEGRACJA społeczna i bezpieczeństwo osób niepełnospraw- 
nych / red. nauk. Sylwester Bębas, Katarzyna Jagielska, Ryszard Kozioł. - 
Kraków : Wydaw. Scriptum, 2016. - 204 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-
65432-14-8. 

 Rec.: Adamczyk Dariusz // Świdnickie Stud. Teol. - 2017, R. 14, nr 1, s. 171-174. 
 
 520. JAKOŚĆ życia osób z chorobą Parkinsona w kontekście pracy 
zawodowej i rehabilitacji ruchowej / Joanna Cholewa [i. in.] // Med. Pr. - 
2017, Vol. 68, nr 6, s. 725-734, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 521. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, młodość a aktywność zawodowa  
w świetle badań dotyczących młodych osób niepełnosprawnych w woje-
wództwie podkarpackim / Monika Struck-Peregończyk // Acta UL, Fol. 
Sociol. - 2017, [z.] 60, s. 87-110 bibliogr. summ. 
 
 522. NIEPEŁNOSPRAWNY=pełnosprawny? Prowadzenie własnego 
sklepu internetowego / Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin // Przyj. przy 
Pr. - 2017, nr 2, s. 45-46. 
 
 523. OBLICZA niepełnosprawności w teorii i praktyce / pod redakcją 
Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław, Doroty Żuchowskiej-Skiby. - 
Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2017. - 365 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 
978-83-8088-789-3. 

 Z treści: Jurga Laura: Konieczność zmian modelu działań instytucji publicz-
nych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Kontekst demograficzny, eko-
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nomiczny i społeczny (s. 105-119). - Struck-Peregończyk Monika: Młode oso- 
by niepełnosprawne jako beneficjenci działań z zakresu aktywizacji zawodowej  
(s. 121-146). - Janus Edyta: Udzielanie wsparcia społecznego jako istotna umie-
jętność osób wykonujących zawody pomocowe na przykładzie terapeutów zaję-
ciowych (s. 147-163). 
 
 524. OSOBY z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych / 
Mariusz Barczak // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 5, s. 37-38. 

 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych. 
 
 525. POKONYWANIE barier : jak przygotować firmę do zatrudnie-
nia osób z niepełnosprawnościami? / Agnieszka Sznajder // Personel 
Zarz. - 2017, nr 10, s. 52-57. 
 
 526. POLITYKA równych szans wobec osób z niepełnosprawnością 
intelektualną a przemoc symboliczna / Agnieszka Kumaniecka-Wiś- 
niewska // Acta UL, Fol. Sociol. - 2017, [z.] 60, s. 33-45 bibliogr. summ. 
 
 527. POLITYKA społeczna Unii Europejskiej w zakresie inkluzji 
zawodowej osób z niepełnosprawnością / Beata Świetlik // Stud. Ekon. / 
Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 334, Ekonomia, nr 12, s. 46-55, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 PORADNICTWO zawodowe w procesie tranzycji / red. nauk. W. Duda, 
J. Górna, M. Nowacka = poz. 658. 

 Z treści: Oleszczak E.: Zatrudnienie wspomagane jako skuteczna metoda 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 
 528. POTRZEBY osób niepełnosprawnych w obszarze aktywności 
zawodowej // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 12, s. 48-49. 
 
 529. POUKŁADAJ swoje życie : aktywizacja zawodowa osób  
z zaburzeniami osobowości / [aut. Anna Chadzińska-Bielaszka i in.] ; 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku 
Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 204 s. : rys. kolor., wykr. kolor. ; 
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24 cm. - Tabele. - (Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodo-
wego ; nr 58). - ISBN 978-83-64309-58-8. 
 
 530. PROBLEM osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce = 
The problem of people with disabilities in the labor market in Poland / 
Lech Sawicki // Zesz. Nauk. / PTE Zielona Góra. - 2017, nr 6, s. 152-160 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 PROBLEMY współczesnego rynku pracy / pod red. nauk. D. Kisper-
skiej-Moroń i M. Pietras = poz. 302. 

 Z treści: Mynarska E.: Polski rynek pracy wobec osób niepełnosprawnych -  
w pełni (nie)sprawny. - Świetlik B.: Rynek pracy osób niepełnosprawnych w do- 
bie unifikacji subsydiów płacowych. 
 
 531. ROLA innowacji w neutralizacji nierówności społecznych na 
rynku pracy na przykładzie osób niedosłyszących / Małgorzata Nikle-
wicz-Pijaczyńska, Aldona Sobiecka // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 
2017, z. 310, s. 164-174, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 532. SCHORZENIA przewlekłe a rynek pracy : badanie możliwości  
i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych ruchowo / [red. nauk. Robert Gasik, Filip Raciborski] ; 
Instytut Rozwoju Służb Społecznych. - Warszawa : Inst. Rozw. Służb 
Społ., 2016. - 39 s. : il., rys., wykr. ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-
89665-18-8. 
 
 533. STANDARDOWE zasady wyrównywania szans osób niepełno-
sprawnych / Małgorzata Machaj [i in.] // Niepełnospr. Rehabil. - 2017,  
R. 17, nr 1, s. 3-13, rys. summ. 

 M.in. zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 
 
 534. WARSZTATY terapii zajęciowej jako forma aktywizacji zawo-
dowej osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / Bogumiła 
Bobik // Niepełnospr. Rehabil. - 2017, R. 17, nr 3, s. 106-115, tab. summ. 
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 WYCHOWANIE i praca : w trosce o integralny rozwój człowieka / 
red. nauk. Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka = poz. 1073. 

 Z treści: Placha J.: Znaczenie pracy w procesie rewalidacji osób z niepełno-
sprawnością. 
 
 WYZWANIA wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przed-
siębiorstw / red. nauk. E. Robak, S. Skolik = poz. 1351. 

 Z treści: Kwiatek A., Skiba N.: Społeczna integracja osób niepełnosprawnych 
poprzez pracę zawodową. 
 
 535. ZATRUDNIENIE wspomagane jako forma aktywizacji osób  
z niepełnosprawnością / Anna Kławsiuć-Zduńczyk // Bezp. Pr. - 2017,  
nr 10, s. 20-23 bibliogr. summ. 
 
 536. ZATRUDNIENIE wspomagane szansą na samodzielność osób  
z niepełnosprawnością / red. Barbara Trochimiak, Mariola Wolan-Nowa- 
kowska. - Warszawa : Wydaw. Akad. Pedagog. Spec., 2017. - 197 s. ; 
rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64953-66-8. 

 Treść: Kukla Daniel: Osoby niepełnosprawne w etosie współczesnego rynku 
pracy (s. 13-25). - Wiater Ewa, Przewoźnik Mirosław: Zatrudnienie wspomagane. 
Stan obecny - perspektywy (s. 26-30). - Zakrzewska Monika: Zatrudnienie wspo-
magane - niemożliwe staje się możliwe (s. 31-50). - Lipińska-Grobelny Agniesz-
ka, Wolan-Nowakowska Mariola: Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy  
a niepełnosprawność (s. 51-62). - Trochimiak Barbara: Możliwości komunikacyj-
ne pracowników z niepełnosprawnością intelektualną a funkcjonowanie w środo-
wisku pracy (s. 63-73). - Wojtasiak Elżbieta: Zadania warsztatów terapii zajęcio-
wej a zatrudnienie wspomagane (s. 74-90). - Klaro-Celej Lidia: Jak inaczej uczyć 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej przysposabiającej 
do pracy? (s. 91-104). - Loska Magdalena: Rola środowiska rodzinnego i szkol- 
nego w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do wejścia na rynek pracy  
(s. 105-121). - Cytowska Beata: Rodzice wobec zatrudnienia swoich dorosłych 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (s. 122-141). - Biesiada Katarzyna: 
Dziesięć lat doświadczeń w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościa-
mi na przykładzie działań Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” (s. 142-152). - Bałtowska-Jucha 
Marzena: Indywidualizacja i kompleksowość - model wsparcia dorosłych osób  
z niepełnosprawnością intelektualną w aktywności zawodowej, na podstawie do- 
świadczeń niepublicznej agencji zatrudnienia Centrum DZWONI (s. 153-174). - 
Firkowska-Mankiewicz Anna, Zakrzewska Monika, Wołowicz-Ruszkowska Agnie- 
szka: Zatrudnienie a jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną  
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(s. 175-193). - Biesiada K.: Założenia działalności Polskiej Federacji Zatrudnienia 
Wspomaganego (s. 194-197). 
 
 537. ZMIANY ustawodawcze a sytuacja osób z niepełnosprawnością 
na polskim rynku pracy / Beata Świetlik // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2017, z. 324, s. 151-160, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 538. ZNACZENIE pracy w życiu osoby z niepełnosprawnością  
w świetle badań kwestionariuszowych / Dorota Kobus-Ostrowska // Ry-
nek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2, s. 31-39, tab. bibliogr. summ. 
 
 539. ŹRÓDŁA finansowania aktywności zawodowej osób niepełno-
sprawnych = Source of financing for professional activity of disabled 
people / Lidia Włodarska-Zoła // Edukacja, Technika, Informatyka. - 
2017, nr 3, s. 124-129 bibliogr. summ. 
 
 

5/ Praca ludzi skazanych 
 
 PRZYGOTOWANIE zawodowe człowieka w kontekście procesów 
motywacyjnych / pod red. nauk. W. Łozowieckiej, E. Wiśniewskiej,  
B. Cieśleńskiej = poz. 653. 

 Z treści: Wolińska M.: Aktywizacja społeczno-zawodowa wykluczonych  
i marginalizowanych społecznie (w kontekście osób uwięzionych i opuszczają-
cych zakłady karne). 
 
 ROZWÓJ osobisty i zawodowy / D. Becker-Pestka, J. Kołodziej,  
K. Pujer = poz. 995. 

 Z treści: Becker-Pestka D.: Aktywizacja zawodowa osób skazanych. 
 
 WYCHOWANIE i praca : w trosce o integralny rozwój człowieka / 
red. nauk. Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka = poz. 1073. 

 Z treści: Sztuka J.: Praca jako środek oddziaływań resocjalizacyjnych w pol-
skim systemie penitencjarnym. - Mółka M.: Resocjalizacja przez pracę. - Bębas S.: 
Specyfika pracy resocjalizacyjnej w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich. 
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 540. ZATRUDNIENIE skazanych w Polsce na tle porównawczym : 
zagadnienia wybrane = Employment of convicted felons in Poland : com-
parative statement : selected issues / Patryk Jaki // Prz. Więzien. Pol. - 
2017, nr 95, s. 79-99 bibliogr. summ. 
 
 

7. Mobilność zawodowa 
 

a. Przepływ siły roboczej 
 
 541. BARIERY w przepływie pracowników na rynku wewnętrznym : 
stary problem w nowych odsłonach / Robert Grzeszczak // Opol. Stud. 
Admin.-Praw. - 2016, [T.] 14, [cz.] 4, s. 39-54 bibliogr. netogr. summ. 
 
 542. PROBLEMY migracji i swobodny przepływ osób jako wyzwanie 
rozwojowe w Unii Europejskiej / Judyta Machowska // W : Ekonomiczne 
wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów / pod red. 
Marianny Kotowskiej-Jelonek, Janusza Kota. - Kielce : Wydaw. Politech. 
Świętokrz., 2016. - S. 13-23. - (Monografie, Studia, Rozprawy / Politechni-
ka Świętokrzyska, ISSN 1897-2691 ; M78). - ISBN 978-83-63792-27-5. 
 
 STARZENIE się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna / red. 
nauk. A. Fihel = poz. 1971. 

 Z treści: Fihel A., Górny A.: Wydatki na politykę imigracyjną Austrii, Francji, 
Polski i Włoch - ujęcie porównawcze. - Fihel A., Górny A., Matuszczyk K.: Wydatki 
na polską politykę imigracyjną w latach 2010-2013 - ujęcie szczegółowe. - Fihel A. 
[i in.]: Pronatalistyczna funkcja wydatków na politykę fiskalną i migracyjną. 
 
 543. UWARUNKOWANIA ekomigracji w Polsce / Lidia Kłos // 
Optimum - Stud. Ekon. - 2017, nr 1, s. 130-142 bibliogr. summ. 

 Na przykładzie Krakowa. 
 
 544. WOLNY handel a migracje : wpływ liberalizacji wymiany hand- 
lowej na międzynarodowy przepływ siły roboczej = Free trade vs.  
migration : the impact of trade liberalization on the international move-
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ment of labor force / Agnieszka Piekutowska // Ekonomia XXI Wieku. - 
2016, nr 3, s. 25-36 bibliogr. netogr. summ. 
 

________________ 
 
 
D e l e g o w a n i e   p r a c o w n i k ó w 
 
 545. INSPEKTOR pracy na tropie / Daniel Pałyga // Inspektor Pr. - 
2017, nr 9 s, 25-27. 

 Kontrole inspekcji pracy w zakresie delegowania pracowników. 
 
 546. JAK rozliczać pracowników delegowanych do krajów Unii 
Europejskiej / Mariusz Makowski // Serw. Praw.-Prac. - 2017, R. 22,  
nr 10, s. 5-81. 
 
 NAUKA i praktyka w służbie człowiekowi pracy / red. nauk. A. Mu-
siała = poz. 1375. 

 Z treści: Makowski D.: Zadania Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące trans-
granicznego delegowania pracowników. 
 
 O WYMOGU podlegania przed delegowaniem ustawodawstwu pań-
stwa członkowskiego, w którym siedzibę ma pracodawca, w rozumieniu 
przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go / K. Ślebzak = poz. 1811. 
 
 547. PRACOWNIK delegowany dogoni Francuza / Andrzej Bere-
zowski // Tyg. Solidar. - 2017, nr 38, s. 10-13. 

 Prace nad zmianami dotyczącymi unijnej dyrektywy o pracownikach delego-
wanych. 
 
 548. PRAKTYCZNE aspekty stosowania ustawy o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia usług / Karolina Schiffter // Monit. 
Prawa Pr. - 2017, R. 14, nr 5, s. 241-249 summ. 
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b. Migracje zawodowe 
 
 APPROACHES to adapt internally displaced persons in the labor 
market in Ukraine = Problemy adaptacji wewnętrznej migracji ludzi na 
rynku pracy Ukrainy / I. Arakelova = poz. 351. 
 
 549. CZYNNIKI kształtujące migracje ludności w gminach wiejskich 
Polski Wschodniej / Andrzej Mantaj, Artur Ostromęcki, Dariusz Zając // 
Wiad. Stat. - 2017, R. 62, nr 11, s. 74-85 bibliogr. rez. summ. 
 
 550. EKONOMICZNO-społeczne aspekty migracji : wybrane pro-
blemy : monografia / Tomasz Homoncik, Klaudia Pujer, Iwona Wolań-
ska. - Wrocław : Exante, 2017. - 101 s. : rys., wykr. ; 25 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 91-100. - ISBN 978-83-65690-23-4. 

 Treść: Pujer K.: Poakcesyjne migracje zarobkowe Polaków (s. 7-32). - Wo-
lańska I.: Losy Polaków pracujących za granicą - indywidualny i społeczny wy-
miar orientacji życiowych migrantów (s. 33-61). - Homoncik T.: Nielegalna mi-
gracja wyznawców islamu do państw Europy Zachodniej (s. 63-89). 
 
 551. EMIGRACJA po polsku / Andrzej Kubisiak // Rynek Pr. / IPiSS. - 
2017, nr 3, s. 54-59, tab. wykr. bibliogr. summ. 

 Wpływ emigracji zarobkowej na polski rynek pracy. 
 
 552. EMIGRACJE bliskie i dalekie : studium współczesnych emigra-
cji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego / Barbara 
Cieślińska. - Białystok, 2012. 

 Rec.: Grondelski John M. // Stud. Pol. - 2015, T. 36, s. 129-130. 
 
 553. GRANICE, migracje i współczesny kapitalizm : co jest stawką 
mobilności pracy? / Sandro Mezzadra ; tł. Piotr Juskowiak, Krystian 
Szadkowski // Monde Diplomat. - 2017, nr 6, s. 35-38. 
 
 554. IMIGRACJA z Ukrainy jako źródło podaży pracy w Polsce / 
Wojciech Jarecki // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2017, nr 3, s. 21-36 
bibliogr. netogr. summ. 
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 555. IMIGRACJA zarobkowa w Polsce : stan i perspektywy emigra-
cji z Ukrainy do Polski / Wojciech Jarecki // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. 
Krak. - 2017, nr 4(964), s. 135-151, tab. bibliogr. summ. 
 
 KOMPETENCJE samorządu terytorialnego w zakresie polityki spo-
łecznej / pod red. B. M. Ćwiertniaka = poz. 1388. 

 Z treści: Jończy R., Rokitowska J.: Czynniki remigracji Polaków z zagranicy. 
 
 556. KONFERENCJA międzynarodowa : „Pracownicy migracyjni na 
rynku pracy - ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej  
Europy” : Warszawa, 19-20.09.2017 r. // Biul. / CPS Dialog. - 2017, nr 4, 
s. 2-20, tab. 

 Sprawozdanie z konferencji. - Toż w jęz. angielskim s. 23-39. 
 
 LUKI płacowe w kraju pochodzenia i w kraju docelowym na przykła-
dzie kobiet imigrujących na amerykański rynek pracy / A. Gwóźdź,  
J. Tyrowicz, L. van der Velde = poz. 1762. 
 
 557. MIGRACJA a bezpieczeństwo socjalne : przypadek polskich 
migrantów zarobkowych w Niemczech / Kamila Schöll-Mazurek // Bez-
pieczeństwo. - 2017, nr 1, s. 157-172 rez. summ. 
 
 558. MIGRACJE międzynarodowe i ekspatriacja : perspektywa indy- 
widualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa / red. nauk. Sylwia Przytu-
ła. - Warszawa : Difin, 2017. - 223 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-476-5. 

 Treść: Kawczyńska-Butrym Zofia: Mobilność i decyzje migracyjne - uwarun-
kowania i aktorzy (s. 21-30). - Czapka Elżbieta: Koncepcje i modele migracji 
międzynarodowych (s. 31-40). - Przytuła S.: Migracja, ekspatriacja tradycyjna  
i samoinicjowana - charakterystyka zjawisk (s. 41-56). - Dancewicz Bożena: 
Motywy przemieszczeń międzynarodowych z perspektywy migranta i ekspatrian-
ta (s. 59-72). - Przytuła S.: Osobowość migranta i ekspatrianta - perspektywa 
psychologiczna (s. 73-87). - Glinka Beata, Brzozowska Agnieszka: Przedsiębior-
czość imigrantów (s. 88-101). - Rosińska-Bukowska Magdalena: Rola kapitału 
ludzkiego w biznesie międzynarodowym (implikacje dla migracji i ekspatriacji) 
(s. 105-122). - Purgał-Popiela Joanna: Koszty i korzyści międzynarodowej mobil-
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ności pracowników (s. 123-134). - Misiura Gabriela, Rozkwitalska Małgorzata: 
Efekt kraju pochodzenia w ocenie kompetencji migrantów (s. 135-147). - Glińska-
Neweś Aldona: Modele adaptacji kulturowej obcokrajowców (s. 151-160). - 
Grzymała-Moszczyńska Halina, Deska Urszula: Proces akulturacji polskich sa- 
moinicjowanych ekspatriantów (self-initiated expat) z perspektywy indywidual- 
nej (s. 161-172). - Pawlus Małgorzata: Feminizacja migracji (s. 173-185). - Suł- 
kowski Łukasz, Migdał Anna Maria: Kulturowe uwarunkowania ekspatriacji  
(s. 186-206). - Magala Sławomir: Zewsząd i znikąd. Mobilizacja polityczna emi-
grantów (s. 207-216). 
 
 559. MIGRATION and the labour market : the case of Poland and the 
Baltic States = Migracje a rynek pracy na przykładzie Polski i państw 
bałtyckich / Agnieszka Piekutowska, Jerzy Grabowiecki ; transl. by Emi-
lia Zajkowska // Olsztyn Econ. J. - 2017, [R.] 12, [nr] 3, s. 247-260  
bibliogr. 
 
 560. MŁODZI emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii : 
adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia / Renata Krawczyk. - Warsza-
wa : Difin, 2017. - 263 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 239-258. - ISBN 978-83-8085-399-7. 
 
 561. O ZWIĄZKACH migracyjnych pomiędzy Polską a Włochami / 
Kamila Kowalska // Probl. Polit. Społ. - 2017, nr 4, s. 71-86 bibliogr. 
summ. 

 M.in. migracje zarobkowe po 1989 r. oraz migracje poakcesyjne. 
 
 OD kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia  
z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 5 / pod red. nauk.  
P. Graty = poz. 13. 

 Z treści: Czop E.: Polscy migranci poakcesyjni na unijnych rynkach pracy. 
 
 562. PERSONAL resources of Polish emigrants on the European 
labor market = Zasoby osobiste emigrantów polskich na europejskim 
rynku pracy / Marcin Cabak // Ann. UMCS, Sect. J. Paedag.-Psychol. - 
2016, Vol. 29, [z.] 4, s. 97-102 bibliogr. netogr. summ. 
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 563. PLANOWANIE migracji zarobkowej przez młodzież szkół 
średnich z Lubelszczyzny = Economic migration plans in the secondary 
school students from Lublin province / Stanisław Lachowski [i in.] // 
Rozpr. Społ. / PSW Biała Podl. - 2017, T. 11, nr 2, s. 36-44 bibliogr.  
netogr. summ. 
 
 564. PRACOWNICY migracyjni na rynku pracy / Agnieszka Solec-
ka-Reszczyk // Dialog. - 2017, nr 4, s. 89-94.  * Pracownicy migracyjni 
na rynku pracy - ocena sytuacji z perspektywy Wschodniej i Zachodniej 
Europy / Iwona Zakrzewska // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 11/12, s. 39-40 
bibliogr. summ. 

 Omów. międzynarodowej konf. „Pracownicy migracyjni na rynku pracy - ocena 
sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy”. Warszawa, 19-20 września 
2017 r. 
 
 565. TRUST and migrations: in search of mutual dependences and 
interactions / Justyna Łukaszewska-Bezulska // Probl. Polit. Społ. - 2017, 
nr 4, s. 55-69 bibliogr. streszcz. 

 Interakcje między mobilnością przestrzenną a migracjami za granicę z przy-
czyn ekonomicznych. 
 
 566. UNIA Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań 
XXI wieku / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek. - Katowi-
ce : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2017. - 292, [1] s. : rys. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 229-288. - ISBN 978-83-7875-386-5. 

 Z treści: Sporek T.: Polityka imigracyjna Unii Europejskiej wobec napływu 
cudzoziemców (s. 55-91). - Dziembała Małgorzata: Polityka Unii Europejskiej na 
rzecz wspierania innowacyjności (s. 92-115). 
 
 567. WHO is a self-initiated expatriate? : etymology, sythesis, defini-
tion / Sylwia Przytuła, Gabriela Strzelec // Nauki o Zarz. - 2017, nr 4(33), 
s. 23-32, tab. bibliogr. summ. 

 Kim jest SIE (self-initiated expatriate)? Etymologia, synteza, definicja. 
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 568. ZRÓŻNICOWANIE natężenia zagranicznych migracji ludności 
(na przykładzie województw w Polsce) / Katarzyna Woźniak // Stud. 
Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 5, s. 139-157, tab. bibliogr. summ. 
 
 Zob. też Socjologia migracji poz. 1059-1068. 
 
 

c. Zatrudnienie Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce 
 
 569. ADAPTACJA pracowników z zagranicy w procesie zarządzania 
zasobami ludzkimi w świetle imigracji do Polski / Joanna Granowska, 
Mieczysław Pakosz // Zesz. Nauk. PŁódz., Organ. Zarz. - 2017, z. 67,  
s. 19-33 bibliogr. summ. 
 
 570. BEZPIECZNE wyjazdy do pracy : poradnik : co trzeba wie-
dzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? / Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - War-
szawa : MRPiPS, 2017. - 35 s. ; 21 cm. 
 
 571. CZYNNIKI zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwach : 
popyt realizowany a popyt potencjalny : przykład badań z województwa 
opolskiego / Sabina Kubiciel-Lodzińska // Polit. Społ. - 2017, R. 44,  
nr 11/12, s. 29-33, tab. bibliogr. summ. 
 
 572. GOSPODARKA Niemiec wobec masowego napływu emigran-
tów / Tomasz Budnikowski // Prz. Zach. - 2016, nr 3, s. 79-95 summ. 
 
 HOLISTYCZNE ujęcie pracy / pod red. J. Zimnego = poz. 2. 

 Z treści: Solarska S.: Bezpieczeństwo zatrudnienia w ramach pracy obcokra-
jowców - badania sondażowe wśród przedsiębiorców na Podkarpaciu. 
 
 573. IMIGRACJA do Polski jako potencjalne źródło zwiększania 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządza-
nia różnorodnością / Grzegorz Łukasiewicz // Polit. Społ. - 2017, R. 44, 
nr 2, s. 14-19, wykr. bibliogr. summ. 
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 KADRY i płace : ujęcie prawne i praktyczne / red. M. Biernacki,  
A. Kasperowicz = poz. 1330. 

 Z treści: Biernacka S.: Zatrudnianie cudzoziemców. 
 
 KOMPETENCJE samorządu terytorialnego w zakresie polityki spo-
łecznej / pod red. B. M. Ćwiertniaka = poz. 1388. 

 Z treści: Unterschütz J.: Rola publicznych służb zatrudnienia w procedurze 
legalnego zatrudnienia migrantów. 
 
 574. LEGALNOŚĆ zatrudnienia cudzoziemców / red. nauk. Krzysz-
tof Wątorek ; [Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kiel- 
cach, Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej]. - Kielce : 
Druk. Panzet, 2015. - 492 s. : 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-
65019-06-6. 

 Z treści: Brola Paweł: Zasada swobody przepływu pracowników w prawie 
wspólnotowym i jej zastosowanie wobec obywateli polskich w momencie przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej. Definicja pracownika (s. 19-38). - Cichoń 
Jarosław: Legalność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski (s. 39-58). - 
Cisowski Waldemar: Specyficzne uwarunkowania zatrudniania cudzoziemców  
w Policji (s. 59-72). - Chaba Dawid: Odpowiedzialność administracyjna praco-
dawców nielegalnie zatrudniających cudzoziemców w Polsce (s. 73-88). - Czap-
ska Małgorzata: Pozaprawne, kulturowe aspekty zatrudniania cudzoziemców  
w Polsce (s. 89-112). - Dąbrowski Artur Aleksander: Zakaz dyskryminacji w za- 
trudnieniu cudzoziemców w świetle unormowań prawa międzynarodowego i usta- 
wodawstwa polskiego (s. 113-125). - Grygiel-Kaleta Żaneta: Zatrudnienie pra-
cowników cudzoziemskich na podstawie ustawy o pracownikach samorządo- 
wych (s. 127-142). - Hyb Lech: Bezpieczeństwo Stosunku Pracy Cudzoziemców  
(s. 143-160). - Jóźwik Anna: Podstawy prawne oraz zakres ochrony podstawo-
wych praw pracowniczych cudzoziemca nielegalnie przebywającego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz nielegalnie świadczącego pracę (s. 177-1978). - 
Kobroń Łucja: Swoboda przemieszczania się cudzoziemców a ochrona krajowego 
rynku pracy (s. 199-211). - Kożyczak Joanna: Status opiekunki domowej na przy-
kładzie Niemiec (s. 213-231). - Krakała Artur: Kontrola legalności wjazdu cu- 
dzoziemców na terytorium RP (s. 233-249). - Łabuz Paweł, Safjański Tomasz, 
Michalski Mariusz: Handel ludźmi z wykorzystaniem do pracy przymusowej  
(s. 251-263). - Lis Barbara: Ograniczenia wynikające z zatrudnienia cudzoziem-
ców w kontekście konstytucyjnej zasady wolności wyboru wykonywania zawodu 
oraz wyboru miejsca pracy (s. 265-282). - Narożniak Agnieszka, Princ Marcin: 
Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywa-



- 114 - 

jącego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych - aspekty administracyj-
noprawne (s. 319-335). - Nathali Maciej: Weksle jako narzędzie zabezpieczenia 
roszczeń pracodawców wobec pracowników (s. 337-348). - Nowak Ireneusz: 
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych a pozycja cudzoziemców - zagadnie-
nia wybrane (s. 349-370). - Palacz Dariusz: Miejsce i rola Policji w egzekwowa-
niu prawa w aspekcie legalności zatrudnienia cudzoziemców (s. 371-390). - 
Smulski Adam: Zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia na 
pracę (s. 403-420). - Wątorek K.: Umowa o zatrudnieniu „badante convivente”  
w prawie włoskim (s. 439-471). 
 
 575. NA jakich zasadach będzie można zatrudniać cudzoziemców od 
1 stycznia 2018 r. / Ewa Łukasik // Serw. Praw.-Prac. - 2017, R. 22,  
nr 17, s. 12-16, tab. 
 
 576. NA legalnych papierach : regulacje prawne dotyczące zatrudnia-
nia obywateli Ukrainy w Polsce / Karolina Schiffter // Personel Zarz. - 
2017, nr 7, s. 70-73. 
 
 NOWE typy zezwoleń od 1 stycznia 2018 r. : zezwolenie na pracę 
sezonową i zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową / 
M. Świtajska = poz. 1461. 
 
 OPINIA o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku docho- 
dowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym  
od osób prawnych (RL-0303-8/16) / E. Kornberger-Sokołowska =  
poz. 2105. 

 M.in. zatrudnienie cudzoziemców. 
 
 577. POLSCY pracownicy w Niemczech w świetle teorii dualnego 
rynku pracy = Polish employees in Germany in the light of dual labour 
market theory / Anna Barwińska-Małajowicz // Unia Eur.pl. - 2017, nr 3, 
s. 8-16 bibliogr. netogr. summ. 
 
 578. POPYT na pracę cudzoziemców w Polsce / Anna Organiściak-
Krzykowska // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2, s. 23-30, tab. bibliogr. 
summ. 
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 579. POSTAWY Polaków z wyższym wykształceniem wobec imi-
grantów w zakresie współpracy zawodowej / Grażyna Bartkowiak, 
Agnieszka Krugiełka // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 4(964), 
s. 153-174, tab. bibliogr. summ. 
 
 580. PRZEDSIĘBIORCY ukraińscy w Polsce : struktura i sprawstwo 
w procesie osiedlenia / Katarzyna Andrejuk. - Warszawa : Wydaw. IFiS 
PAN, 2017. - 460, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 425-449. Akty prawne 
s. 449-452. - ISBN 978-83-7683-153-4. 
 
 581. UKRAINIEC - nowy Polski obywatel / Olena Babakowa ; przeł. 
Zbigniew Rokita // Nowa Europa Wschodnia. - 2017, nr 2, s. 47-57. 
 
 582. WYSOKO wykwalifikowane migrantki z Ukrainy i Białorusi na 
pierwotnym rynku pracy w Polsce : przyczynek do badań / Anna Doliń-
ska // Stud. Humanist. AGH. - 2017, T. 16, [z.] 1, s. 93-109 bibliogr. 
summ. 
 
 583. ZATRUDNIANIE cudzoziemców - rewolucyjne zmiany /  
Mariusz Makowski // Por. Gaz. Praw. - 2017, nr 9, s. 3-96, tab. 
 
 

8. Czas pracy. Absencja 
 
 584. NIEOBECNOŚĆ usprawiedliwiona : co wpływa na absencję 
chorobową pracowników i jak można jej zapobiegać? / Mikołaj Zając // 
Personel Zarz. - 2017, nr 2, s. 54-59, rys. 
 
 585. PRACOWNIK na L4 : jak przeciwdziałać nadużywaniu zwol-
nień lekarskich przez pracowników? / Robert Stępień // Personel Zarz. - 
2017, nr 6, s. 52-54. 
 
 586. SZEŚCIOGODZINNY dzień pracy w Szwecji : przesłanki, 
rozwiązania i efekty / Piotr Maleszyk, Piotr Wetoszka // Polit. Społ. - 
2017, R. 44, nr 11/12, s. 34-39, tab. bibliogr. summ. 
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 587. TENDENCJE w wykorzystaniu czasu pracy w państwach wyso-
ko rozwiniętych na początku XXI wieku / Tomasz Budnikowski. - Poz- 
nań : Inst. Zach., 2015. - 158 s. - (IZ Policy Papers ; nr 15(1). - ISBN 
978-83-61736-55-4. 

 Rec.: Jabłonowska Lidia // Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 2, s. 163-166. 
 
 WARUNKI środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 3 / red.  
I. Romanowska-Słomka, Sz. Salamon = poz. 1157. 

 Z treści: Marzec K., Skalska D.: Czas pracy a dobrostan pracowników dydak-
tycznych wyższych uczelni. 
 
 

9. Zawód i jego wykonywanie 
 
 588. ANATOMIA niedoskonałości : jak złe prawo wpływa na wyko-
nywanie zawodu lekarza / Radosław Tymiński // Medyczna Wokanda. - 
2016, nr 8, s. 169-179 summ. 
 
 589. ASYSTENTURA rodziny : społeczny i instytucjonalny kontekst 
zawodu w opinii asystentów rodzin / Agnieszka Zaborowska // Probl. 
Polit. Społ. - 2017, nr 3, s. 117-128, rys. wykr. bibliogr. summ. 
 
 590. „BIBLIOTEKARZ nowej generacji” : ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa (Płock, 6 października 2017 r.) / Mariola Antczak, Monika 
Wachowicz // Prz. Bibl. - 2017, R. 85, z. 4, s. 541-545. 
 
 591. DE(MATERIALIZACJA) pracy i „wolność” zawodu projektan-
ta / Paulina Rojek-Adamek // Kult. Eduk. - 2017, nr 1, s. 234-243 bibliogr. 
summ. 
 
 HOLISTYCZNE ujęcie pracy / pod red. J. Zimnego = poz. 2. 

 Z treści: Depa E.: Jak skutecznie przekazać wiedzę? Rola nauczyciela akade-
mickiego w kształtowaniu młodych pokoleń. - Lis A., Lis A.: Holistyczne ujęcie 
pracy nauczyciela - zagadnienia praktyczne. 
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 592. MENEDŻER czy artysta? : profil zawodowy i wynagrodzenia 
dyrektorów samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku / Paweł 
Kamiński // Pr. Nauk. WSZiP Wałbrzych. - 2017, t. 2, s. 73-81 bibliogr. 
netogr. summ. 

 Materiały z konferencji: Samorząd terytorialny - organizacja, funkcjonowanie 
i kierunki rozwoju, 22 czerwca 2017 r., Wałbrzych. 
 
 593. NAUCZYCIEL doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego 
zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / 
Janusz Bielski. - Kraków : Of. Wydaw. Impuls, 2017. - 174 s. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 169-174. - ISBN 978-83-8095-148-8. 
 
 594. NAUCZYCIEL - misja czy zawód? / Kazimierz Żegnałek, Ewe-
lina Gutkowska-Wyrzykowska // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas,  
Pedagog. - 2016, z. 13, s. 173-184 bibliogr. summ. 

 Także: Nauczyciel - misja czy zawód? / K. Żegnałek, E. Gutkowska-Wyrzy- 
kowska // Nowa Szkoła. - 2017, R. 72[73], nr 3, s. 17-27. 
 
 595. NAUKOWIEC czy dydaktyk? : wyniki badania relacji między 
zaangażowaniem naukowym a aktywnością dydaktyczną doktorantów / 
Olena Shelst // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 138-154, rys. 
tab. bibliogr. summ. 
 
 596. NIEBEZPIECZEŃSTWA związane z pracą streetworkera = 
Dangers related to the work of a streetworker / Marta Czapnik, Marta Ku-
cińska // Rocz. Teol. - 2017, T. 64, z. 1, s. 155-165 bibliogr. netogr. summ. 
 
 597. O KROK przed klientem : jakich sprzedawców potrzebuje firma, 
by wyróżnić się wśród konkurencji? / Agnieszka Grostal // Personel Zarz. - 
2017, nr 7, s. 84-88. 
 
 OBLICZA niepełnosprawności w teorii i praktyce / pod red. J. Nie-
dbalskiego, M. Racław, D. Żuchowskiej-Skiby = poz. 523. 

 Z treści: Janus E.: Udzielanie wsparcia społecznego jako istotna umiejętność 
osób wykonujących zawody pomocowe na przykładzie terapeutów zajęciowych. 
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 598. ODPOWIEDZIALNOŚĆ menedżerów / Paweł Dec, Piotr Ma-
siukiewicz = poz. 929/2016. 

 Rec.: Dobiegała-Korona Barbara // Kwart. Nauk Przeds. - 2017, R. 11, nr 2,  
s. 102-104. 
 
 POCZUCIE misji społecznej oraz więzi ze współpracownikami  
a zadowolenie z pracy w grupie ratowników górniczych / M. Stasiła-
Sieradzka, E. Turska = poz. 906. 
 
 599. POCZUCIE obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w za- 
wodach pomocowych : studium empiryczne / Joanna Wierzejska. - Lublin : 
Wydaw. UMCS, 2017. - 289 s. : il. ; 24 cm. - Aneks. - Bibliogr. s. 259-273. - 
ISBN 978-83-227-9003-8. 
 
 600. POSTAWA pracowników naukowo-dydaktycznych wobec obo- 
wiązków i ról zawodowych a zarządzanie kadrą akademicką na uczelni 
ekonomicznej / Joanna Schmidt // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5,  
nr 3, s. 7-26 bibliogr. summ. 
 
 601. PRACA socjalna jako dyscyplina naukowa? : współczesne wy-
zwania wobec kształcenia i profesji / red. Martyna Kawińska i Justyna 
Kurtyka-Chałas. - Warszawa : Wydaw. Nauk. UKSW, 2016. - 486, [1] s. : 
wykr., w tym kolor. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8090-
234-3. 

 Z treści: Marynowicz-Hetka Ewa: Praca socjalna - wielość znaczeń: propozy-
cja interpretacji społeczno-pedagogicznej (s. 15-34). - Kotlarska-Michalska Anna: 
Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości (s. 35-55). - Kantowicz Ewa: Praca 
socjalna jako dyscyplina naukowa - odniesienia europejskie i dylematy polskie  
(s. 57-74). - Granosik Mariusz: Krytyczna praca socjalna: wybrane konsekwencje 
teoretyczne i praktyczne (s. 93-108). - Niesporek Andrzej: Pole pomocy społecz-
nej a dyskurs pracy socjalnej w Polsce (s. 133-150). - Jarkiewicz Anna: Profesjo-
nalne praktyki pracowników socjalnych wykorzystane we współpracy z klientem 
„zaburzonym psychicznie” (s. 151-172). - Zawartka-Czekaj Monika: Praca so-
cjalna i skuteczność jej działania (s. 173-182). - Leśniak-Berek Ewa: Superwizja  
z perspektywy jej uczestników - o czynnikach warunkujących skuteczność proce-
su superwizyjnego (s. 183-200). - Krakowiak Piotr: Kliniczna praca socjalna na- 
rzędziem wspierania osób u kresu życia i ich rodzin (s. 203-220). - Kurtyka-
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Chałas J.: Pracownik socjalny wobec sytuacji kryzysowych (s. 221-233). - Paw-
las-Czyż Sabina: Profesjonalne wsparcie nieformalnych opiekunów osób chorych 
onkologicznie jako przestrzeń dla pracy socjalnej (s. 235-255). - Sander Alek- 
sandra: Rodzina z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym jako obszar aktyw- 
ności zawodowej pracowników socjalnych - na przykładzie powiatu polickiego  
(s. 257-273) - Kamińska-Jatczak Izabela: Logiki aktywności mentalnych asysten-
tów rodziny - próba interpretacji (s. 275-295). - Kanios Anna: Wolontariusze jako  
siły społeczne działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży (s. 297-309). - 
Orłowska Małgorzata: Standardy edukacyjne krajowych ram kwalifikacji w pracy 
socjalnej - między akceptacją a pragmatyzmem, wybrane problemy (s. 311- 
322). - Szluz Beata: Edukacja do pracy socjalnej w Republice Czeskiej (s. 323-
333). - Dymowska Magdalena, Ciczkowska-Giedziun Małgorzata: Projekt socjal-
ny w kształceniu do pracy socjalnej - refleksje nad działaniem (s. 335-348). - 
Frączek Piotr: Refleksje na temat kształcenia w obszarze pracy socjalnej w wyż-
szych szkołach zawodowych w Polsce (s. 349-367). - Zdebska Ewelina, Glac 
Wojciech: Kształcenie pracowników socjalnych w zakresie prawa i praktyki 
prawnej - współczesne potrzeby i wyzwania (s. 369-379). - Golczyńska-Grondas 
Agnieszka, Grotowska-Leder Jolanta: Kształcenie do pracy socjalnej: z doświad-
czeń Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UŁ  
(s. 381- 401). - Joachimowska Magdalena: Humanistyka w kształceniu (nie tyl- 
ko) pracowników socjalnych. Wybrane zagadnienia (s. 403-422). - Koperski 
Łukasz: Technologie komunikacyjno-informacyjne w pracy socjalnej - kształce- 
nie - zastosowanie (s. 423-438). - Sobolewska-Popko Agnieszka: Kształcenie  
i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych studentów na kierunku praca  
socjalna (s. 439-456). - Czechowska-Bieluga Marta: Przygotowanie zawodowe 
asystentów rodzin a realizowane przez nich działania. Analiza związku w świetle 
danych statystycznych i wyników badań własnych (s. 457-470). - Willan-Horla 
Lidia: Funkcjonowanie w sytuacji pomagania - w refleksji studentek i studentów 
pracy socjalnej (s. 471-486). 
 
 602. PRACA socjalna w poszukiwaniu tożsamości / red. nauk. Jerzy 
Krzyszkowski. - Warszawa : Wydaw. Akad. Pedagog. Spec, 2015. - 452, 
[2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64953-23-1. 

 Z treści: Kalbarczyk Agnieszka: Pracownik socjalny: supermen, siłaczka czy 
profesjonalista (19-33). - Leśniak-Berek Ewa: Superwizja szansą na poprawę 
społecznego wizerunku pracowników (s. 69-82). - Bekier Irena: Zapobieganie 
wypalaniu się pracowników socjalnych jako strategia wzrostu jakości ich pracy  
(s. 98-109). - Kantowicz Ewa: Uniwersytet jako przestrzeń kształtowania tożsa-
mości profesjonalnej przyszłych pracowników socjalnych (s. 124-136). - Soko-
łowska Jolanta: Pedagog ulicy - tożsamość i pola profesji w świetle badań biogra-
ficznych nad tożsamością „dzieci ulicy” (s. 137-153). - Flaszyńska Ewa: Praca 
socjalna z bezrobotnymi - przystanek w drodze do odzyskiwania przez nich sa-
modzielności ekonomicznej na przykładzie działań podejmowanych przez Ośro-
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dek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany (s. 154-166). - Kluczyńska Joanna: 
Pracownik socjalny w poszukiwaniu nowych form pracy z klientem (s. 193-200). - 
Wojtanowicz Katarzyna, Kutek-Sładek Katarzyna: Superwizja - nowa jakość 
pracy socjalnej (s. 201-213). - Tarka Katarzyna: Wartości życiowe i wartości 
związane z pracą pracowników socjalnych (s. 214-226). - Szarfenberg Ryszard: 
Rozdzielenie postępowań administracyjnych od pracy socjalnej - przegląd zagad-
nień (s. 247-271). - Sadłoń Wojciech: Działalność charytatywna Kościoła katolic-
kiego w Polsce w kontekście polityki społecznej (s. 272-283). - Żukiewicz Arka-
diusz: Partnerstwo instytucji i organizacji systemu pomocy społecznej na tle 
doświadczeń krakowskich (s. 333-344). - Kawińska Martyna: Aktywizacja zawo-
dowa seniorów a potrzeby współczesnego społeczeństwa (s. 367-379). - Bojanow-
ska Elżbieta: Praca socjalna z osobami starszymi (s. 380-391). - Ziomek-Michalak 
Katarzyna: Wsparcie społeczne seniorów (s. 392-406). - Kanios Anna: Postawy 
pracowników socjalnych wobec pracy z osobami starszymi (s. 407-420). 
 
 603. PRACA socjalna wobec wyzwań współczesności. T. 2 / red. 
Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska. - Warszawa : Kontrast, 2016. - 
314 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62793-19-8. 

 Z treści: Kotlarska-Michalska Anna: Praca socjalna w obliczu nowych potrzeb 
społecznych (s. 15-32). - Kantowicz Ewa: Wielowymiarowość profesjonalizacji 
pracy socjalnej (s. 33-45). - Węgrzyn-Białogłowicz Krystyna: Wyznaczniki profe-
sjonalizmu w pracy socjalnej (s. 47-59). - Leśniak-Berek Ewa: Edukacja do su-
perwizji w procesie profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego (s. 73-85). - 
Drozd Iryna: Pracownik socjalny - „powołanie”, „wyzwanie” czy „zło konieczne” 
(s. 87-101). - Arczewska Magdalena: Praca socjalna z rodziną - kontekst współ-
pracy służb społecznych w środowisku lokalnym na rzecz dobra dziecka. Perspek-
tywa pracowników socjalnych (s. 105-116). - Chabior Agata: Stare vs nowe for-
my/metody pracy z seniorami (s. 129-141). - Wilmowska-Pietruszyńska Anna: 
Niepełnosprawność - rola rehabilitacji i zatrudnienia (s. 171-189). - Bojanow- 
ska E.: Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych w Polsce (s. 191-214). - 
Pawlas-Czyż Sabina: W trosce o jakość życia osoby chorej somatycznie i jej 
opiekuna. Zastosowanie formuły case management w profesjonalnym wsparciu  
w obliczu choroby (s. 231-241). - Kamiński Tadeusz: Problem funkcjonalności 
ubóstwa w świecie (neo)liberalnym (s. 245-257). - Kulczycki Adam: Polityka 
społeczna na Ukrainie po 1991 r. (s. 259-274). - Dobrołowicz Michał: Przedsta-
wiciele Pokolenia Y jako grupa funkcjonująca na rynku pracy. Ujęcie socjolo-
giczne (s. 287-300). 
 
 604. PROMOCJA zdrowia dla osób starszych : podręcznik dla pro-
motorów zdrowia / red. nauk. Stanisława Golinowska ; [aut. S. Golinow-
ska i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2017. - 229, [3] s. : il. 
kolor. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-879-6. 
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 605. PSYCHOLOG a zawody medyczne / Lech Żukowski // Prawo  
i Med. - 2017, Vol. 19, nr 1, s. 6-18. 
 
 606. PSYCHOLOG jako zawód zaufania publicznego : wybrane 
problemy / Lech Żukowski // Prz. Prawa Publ. - 2017, nr 3, s. 39-49 
summ. 
 
 607. SYTUACJE profesjonalne pracownika i ich charakterystyka : 
(wybrane predyktatory) / Piotr Kowolik // Probl. Profes. - 2017, nr 1,  
s. 77-87 bibliogr. summ. 
 
 608. TRWAŁOŚĆ niektórych wyobrażeń : niespełnione obietnice 
profesjonalizmu / Cezary Włodarczyk, Katarzyna Badora-Musiał // Probl. 
Polit. Społ. - 2017, nr 1, s. 43-62, tab. bibliogr. summ. 

 Profesjonalizm zawodów medycznych. 
 
 609. WIZERUNEK personalnego : ile brakuje HR-owcom do tego, 
aby być prawdziwym partnerem w biznesie? / Anna Tkaczyk // Personel 
Zarz. - 2017, nr 6, s. 81-84. 
 
 WYMAGANIA i warunki pracy ratowników wodnych a ich wizeru-
nek w oczach użytkowników kąpielisk / I. Michniewicz, R. Michnie- 
wicz = poz. 1159. 
 
 Z DZIEJÓW sztumskiego rzemiosła / A. Lubiński = poz. 27. 
 
 610. ZASOBY podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezro-
botnych objętych pomocą społeczną / Maria Chodkowska, Zdzisław Kaza- 
nowski. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2017. - 215 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 203-208. - ISBN 978-83-7784-939-2. 
 
 611. ZAWÓD komornika sądowego wolnym zawodem? / Kazimierz 
Lubiński // Prz. Prawa Egzek. - 2017, nr 4, s. 4-27 summ. 
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 612. ZNACZENIE kompetencji pedagogicznych i społecznych w za- 
wodzie trenera sportu / Marcin Buchali // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 3, 
s. 37-42, tab. bibliogr. summ. 
 
 Zob. też Socjologia i psychologia zawodów poz. 951-981 ; Ustawo-
dawstwo pracy różnych zawodów poz. 1381-1409. 
 
 

10. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe 
 
 613. ANALIZA kompetencji na rynku pracy IT z wykorzystaniem 
eksploracji grafów / Celina Olszak, Paweł Lorek // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2017, z. 336, s. 67-78, rys. bibliogr. summ. 
 
 614. ANALIZA wpływu kompetencji miękkich przy podejściu pro-
gramistów na stanowiska kierowników projektów = Impact analysis of 
soft skills in transition from software developer to project manager posi-
tions / Jan Werewka, Marcelina Wietecha // Informat. Ekon. - 2015, nr 4, 
s. 64-90 bibliogr. netogr. summ. 
 
 615. ASSESSMENT of transversal skills : the case of Universitat 
Politècnica de València (Spain) / Cristóbal Miralles [et al.] // Zesz. Nauk. 
PŁódz., Organ. Zarz. - 2017, z. 67, s. 113-117 bibliogr. netogr. 

 Ocena umiejętności przekrojowych: studium przypadku Uniwersytetu Poli-
technicznego w Walencji (Hiszpania). 
 
 COACHING jako forma rozwoju kompetencji pracowników Odlewni 
Polskich S. A. (OP S., A.) w Starachowicach objętych Programem „Mło-
da Kadra - Przyszłość dla Firmy” / A. Walczyk, P. Kupisz = poz. 734. 
 
 CZŁOWIEK, społeczeństwo, gospodarka. T. 5. Problemy zatrudnie-
nia w organizacjach / red. nauk. M. A. Paszkowicz i in. = poz. 71. 

 Z treści: Petiukh V., Stolyaruk K.: Model zachowania zorientowany na kom-
petencje jako czynnik konkurencyjności specjalisty: teoretyczne i metodyczne 
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aspekty badań. - Dannikov O.: Zjawisko kompetencyjności w organizacji pracy 
personelu handlowego. 
 
 616. CZY bibliotekarz musi mieć odpowiednie kwalifikacje? / Bole-
sław Howorka // Bibliotekarz. - 2017, nr 4, s. 37-40. 

 Ocena obecnych przepisów dot. wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy. 
 
 617. DESTIMULANTS for activities supporting development of 
employees' competencies at retail trade enterprises / Piotr Cyrek // Hand. 
Wewn. - 2017, R. 63, nr 1, s. 16-29, rys. tab. rez. streszcz. summ. 

 Destymulanty działań wspierających podnoszenie kompetencji pracowników 
w przedsiębiorstwach handlu detalicznego. 
 
 618. DEVELOPMENT of the competence standard for innovation 
management - implementation of the new methodological approach / 
Jolanta Religa // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 3, s. 84-94, rys. tab. 
bibliogr. summ. 

 Opracowanie standardu kompetencji zawodowych dla obszaru zarządzania 
innowacjami - wdrożenie nowego podejścia metodologicznego. 
 
 619. DOSKONALENIE kodu kompetencji zawodowych w przed- 
siębiorstwach - case study / Marek Goliński [i in.] // Prz. Organ. - 2017, 
nr 3, s. 54-59, tab. bibliogr. summ. 
 
 620. DOSKONALENIE kompetencji zawodowych w profesjonalnie 
zarządzanej organizacji / Joanna M. Moczydłowska, Krystyna Serafin. - 
Katowice : Wydaw. Nauk. Sophia, 2016. - 176 s. : rys. ; 25 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 156-167. - ISBN 978-83-65357-20-5. 
 
 DYLEMATY HR-owców : badania, case study, praktyczne komenta-
rze / pod red. K. Kulig-Moskwy = poz. 181. 

 Z treści: Rozdz. 7. Kierunki rozwoju i edukacji przyszłych kadr działów HR. - 
Pawlikowska-Olszta M., Kulig-Moskwa K.: Kompetencje HR-owców niezbędne 
do budowania organizacji przyszłości. 
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 EDUKACJA dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pra- 
cy / red. nauk. R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec= poz. 666. 

 Z treści: Jankowska D.: Rozwój kompetencji zawodowych na studiach peda-
gogicznych w warunkach zmian w szkolnictwie wyższym. - Janicka-Panek T.: 
Gotowość zawodowa absolwentów studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej a ich kompetencje z obszaru dydaktyk szczegółowych. - Przyby-
cień K. K.: Kluczowe kompetencje pracownicze w organizacji opartej na wiedzy. 
 
 621. The ETHICAL competence of graduates as a part of their pro-
fessional competence = Kompetencje etyczne absolwentów jako część ich 
kwalifikacji zawodowych / Miriam Martinkovičová, Dana Benčiková // 
Zesz. Nauk. / PŚl., Organ. Zarz. - 2017, z. 110, s. 139-150 bibliogr. 

 Materiały z konferencji: Social development towards values. Ethics - techno-
logy - society, 28-30 września 2017 r., Wisła. 
 
 622. INTERNETOWE oferty pracy jako źródło informacji o zapo-
trzebowaniu na kompetencje / Robert Pater // Polit. Społ. - 2017, R. 44,  
nr 3, s. 32-39 bibliogr. summ. 
 
 JAKIE obowiązki ma pracodawca wobec pracowników podnoszących 
kwalifikacje zawodowe / M. Organa = poz. 1538. 
 
 623. KLUCZOWE kompetencje w podejmowaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej : wyniki badań własnych = Key competences in 
undertaking and conducting business activity : own research results / 
Zofia Gródek-Szostak, Olga Jando, Danuta Kajrunajtys // Zesz. Nauk. / 
WSEI Krak. - 2017, z. 13, s. 47-64 bibliogr. summ. 
 
 624. KOMPETENCJE kadry kierowniczej niższego szczebla w pol-
skich służbach bezpieczeństwa publicznego / Krystian Chorbiński // Acta 
UNC, Zarz. - 2017, z. 44, nr 3, s. 25-36 bibliogr. summ. 
 
 625. KOMPETENCJE menedżerów w zrównoważonej organizacji / 
Barbara Wyrzykowska, Aleksandra Zaleśna // Stud. Pr. WNEiZ US. - 
2017, nr 48, t. 2, s. 373-382 bibliogr. netogr. summ. 
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 626. KOMPETENCJE menedżerskie w zarządzaniu spółdzielniami 
mleczarskimi = Managerial competencies in the management of dairy 
cooperatives / Wojciech Jarecki, Barbara Wyrzykowska // Zesz. Nauk. 
SGGW, Probl. Rol. Świat. - 2017, Vol. 17, nr 3, s. 137-144 bibliogr. 
summ. 
 
 627. KOMPETENCJE przedmiotowe w bibliotece naukowej / Mał-
gorzata Bródka // Bibliotekarz. - 2017, nr 4, s. 10-14. 
 
 KOMPETENCJE społeczne dyrektora szkoły na przykładzie wybra-
nych radomskich placówek oświatowych / B. Nawrot, R. Lis = poz. 959. 
 
 628. KOMPETENCJE warunkujące funkcjonowanie na współczes- 
nym rynku pracy / Fabian Andruszkiewicz, Danuta Kulik-Grzybek // Szk. 
Zawód, Pr. - 2017, nr 13, s. 26-34 bibliogr. netogr. summ. 
 
 KWALIFIKACJE i umiejętności kobiet na rynku pracy na podstawie 
badań Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2010-2014 / B. Michorow- 
ska = poz. 474. 
 
 629. LABORATORIA innowacji w rozwoju kompetencji personal-
nych i społecznych / Tomasz Sułkowski // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017,  
nr 3, s. 119-127, tab. bibliogr. summ. 

 Raport dotyczący podnoszenia i rozwoju kompetencji w polskich przed- 
siębiorstwach, opracowany na podstawie badań zrealizowanych w 2014 roku  
w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. 
 
 630. METODY rozwoju kompetencji w warunkach kryzysu / Mariola 
Dźwigoł-Barosz // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 322, s. 19-31, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 631. MODEL rozpoznawania kwalifikacji zawodowych na rynku 
pracy w Niemczech, Polsce, Portugalii / Iwona Kacak, Hanna Całuń-Swat // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 47-54, wykr. bibliogr. summ. 
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 MOTYWACJA jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych 
warunkach pracy / red. nauk. W. Łozowiecka, E. Wiśniewska, B. Cieśleń-
ska = poz. 937. 

 Z treści: Cieśleńska B., Skibicka-Piechna A.: Kompetencje „pierwszej pomo-
cy” - umiejętności wpływające na skuteczność działań wychowawczych i moty-
wacyjnych podejmowanych przez nauczyciela. 
 
 NOWE formy budowania kompetencji zawodowych pracowników na 
tle usług szkoleniowych / K. Serafin = poz. 716. 
 
 632. OCENA kompetencji jako narzędzie zapewnienia bezpieczeń-
stwa wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym / Adam  
Górny, Małgorzata Sławińska, Włodzimierz Sobczak // Finanse, Rynki  
Finan., Ubezp. - 2016, nr 5, cz. 2, s. 109-119 bibliogr. summ. 
 
 633. OCENA wstępna emisji głosu kandydatów na nauczycieli  
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej : komunikat z badań / Rafał 
Majzner // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Pedagog. - 2016, z. 13,  
s. 225-235 bibliogr. summ. 
 
 PERSPEKTYWY zmian zapotrzebowania na kwalifikacje i zawo- 
dy w obliczu przeobrażeń gospodarczych / E. Żmurkow-Poteralska =  
poz. 311. 
 
 PODNOSZENIE kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na 
rynek pracy / T. Kusio = poz. 679. 

 Kształtowanie przedsiębiorczości w procesie edukacji na poziomie wyższym. 
 
 634. POLSKA rama kwalifikacji jako element zaintegrowanego sys-
temu kwalifikacji w Polsce = The Polish qualifications framework as 
element of the integrated qualifications system in Poland / Marzena  
Rydzewska-Włodarczyk // Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet., Oecon. - 2017, 
[nr] 2, s. 245-260 bibliogr. summ. 
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 PROBLEMY społeczne : między socjologią demaskatorską a polityką 
społeczną / red. nauk. P. Poławski, D. Zalewski = poz. 1965. 

 Z treści: Trochymiak M.: Czarowanie efektami uczenia się. Demistyfikacja 
systmu ram kwalifikacji. 
 
 PROBLEMY współczesnego rynku pracy / pod red. nauk. D. Kisper-
skiej-Moroń i M. Pietras = poz. 302. 

 Z treści: Pikul J.: Uwarunkowania wymagań pracodawców w zakresie kompe-
tencji zawodowych nowoprzyjmowanych pracowników. - Piniecki R.: Kwalifika-
cje personelu logistycznego a jego miejsce w strukturze organizacyjnej w polskich 
przedsiębiorstwach. - Świeszczak K., Świeszczak M.: Wymagania rynku pra- 
cy wobec pracowników banków a Kodeks Etyki Bankowej. - Księżopolska K.:  
W poszukiwaniu ideału, czyli o kompetencjach i umiejętnościach pożądanych na 
rynku pracy - perspektywa pracownika i pracodawcy. - Kroenke A.: Idealny 
pracownik. Kompetencje pożądane na rynku pracy. - Wilk-Suwa I.: Modelowy 
pracownik na przykładzie wybranych branż zawodowych. - Pieniążek A.: Analiza 
prawna instytucji wolontariatu pracowniczego, kształtującego pożądane kompe-
tencje na rynku pracy. 
 
 635. PROFESJONALISTA na nowe czasy / Czesław Plewka // Probl. 
Profes. - 2017, nr 1, s. 35-45 bibliogr. summ. 
 
 636. PROGRAMISTA z Javą czy C++ : jakich kompetencji poszuku-
ją pracodawcy z branży IT i jak starają się je pozyskać? / Joanna Kotzian // 
Personel Zarz. - 2017, nr 1, s. 50-53, wykr. 
 
 637. PROJEKTOWANIE Sektorowych Ram Kwalifikacji w Polsce - 
na przykładzie branży budowlanej / Krzysztof Symela, Ireneusz Woźniak // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 3, s. 106-118, rys. bibliogr. summ. 
 
 638. PRZESTRZENNE zróżnicowanie wykorzystania zasobów ludz-
kich dla nauki i techniki w Polsce w latach 2004-2015 / Anna Skórska // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 312, Ekonomia, nr 9, s. 106-117, 
rys. tab. bibliogr. summ. 

 Rola i wpływ kwalifikacji zawodowych na wykonywanie prac związanych  
z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy nauko-
wo-technicznej. 
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 PRZYGOTOWANIE zawodowe człowieka w kontekście procesów 
motywacyjnych / pod red. nauk. W. Łozowieckiej, E. Wiśniewskiej,  
B. Cieśleńskiej = poz. 653. 

 Z treści: Gogacz K.: System rekonwersji kadr w siłach zbrojnych RP, a ocze-
kiwania żołnierzy i pracodawców. - Cęcelek G.: Opinie studentów pedagogiki / 
specjalności nauczycielskich / na temat poziomu ich kompetencji zawodowych. - 
Pankowska U.: Kompetencje nauczycielskie studentów edukacji wczesnoszkolnej 
w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. 
 
 PSYCHOSPOŁECZNE kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami 
pracowników dojrzałych 65+ / M. Adamska-Chudzińska = poz. 512. 
 
 639. ROLA oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji 
procesowej / Małgorzata Tyrańska // Prz. Organ. - 2017, nr 4, s. 61-67, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 640. ROZWÓJ kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny 
wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów 
uczelni technicznej / Michał Tomczak // Eduk. Ekon. Menedż. - 2017,  
nr 1, s. 103-115 bibliogr. summ. 
 
 641. ROZWÓJ kompetencji nauczyciela wspomagającego ucznia  
z autyzmem / Anna Zamkowska, Marita Snopek // Eduk. Ustaw. Doros. - 
2017, nr 3, s. 95-105, tab. bibliogr. summ. 
 
 ROZWÓJ kompetencji zawodowych poprzez coaching - stawanie się 
menedżerem / M. Chmielecka = poz. 744. 
 
 642. STARY wyjadacz kontra naturszczyk : czyli o poszukiwaniu 
marketingowca przyszłości / Robert Wielgo // Personel Zarz. - 2017, nr 9, 
s. 70-73. 

 Kompetencje marketingowca. 
 
 643. STYLE uczenia się i umiejętności pracowników w kontekście 
wybranych segmentów rynku pracy / Agnieszka Sitko-Lutek, Monika 
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Jakubiak // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 4(964), s. 81-98, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 SYSTEM kształcenia w zakresie kwalifikacji i kompetencji pracow-
ników socjalnych w wybranych państwach europejskich / J. Koperek = 
poz. 691. 
 
 TOŻSAMOŚĆ zawodowa nauczycieli akademickich Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu a ich kompetencje do nauczania / A. Wach-
Kąkolewicz = poz. 977. 
 
 644. TWORZENIE standardów kwalifikacji/kompetencji zawodo-
wych oraz zbiorów informacji o zawodach - wkład Profesora Stefana M. 
Kwiatkowskiego / Krzysztof Symela // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, 
s. 169-178, tab. bibliogr. summ. 
 
 645. USE of mystery shopping in competence measurement and hu-
man development : results of an empirical research in Hungary / András 
Durugy, Péter Kollár // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2017, nr 3, s. 179-191 
bibliogr. netogr. summ. 

 Wykorzystanie tajemniczych zakupów w pomiarach kompetencji i rozwoju 
człowieka: wyniki badań empirycznych na Węgrzech. 
 
 646. WERYFIKACJA kwalifikacji kandydatów na biegłych sądo-
wych z dziedziny kryminalistyki na przykładzie analizy danych dotyczą-
cych biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w Poznaniu / Małgorzata Hrehorowicz // Ruch Praw. 
Ekon. - 2017, R. 79, z. 1, s. 173-189, tab. summ. 
 
 647. WSPÓŁCZESNE modele kompetencji menedżerskich = Con-
temporary models of managerial competences / Karolina Ławicka //  
Organ. Zarz. - 2017, nr 2, s. 65-77 bibliogr. summ. 
 
 WYSOKO wykwalifikowane migrantki z Ukrainy i Białorusi na pier-
wotnym rynku pracy w Polsce / A. Dolińska = poz. 582. 
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 648. ZASTOSOWANIE ComPM jako narzędzia do pomiaru kompe-
tencji menedżera projektów / Wiesław Talik, Wiesław Poleszak // Organ. 
Kier. - 2017, nr 4, s. 121-138, tab. bibliogr. summ. 
 
 649. ZASTOSOWANIE marketingu kompetencji w ofertach pracy - 
wyniki badań / Ewa Więcek-Janka, Maciej Szafrański // Hand. Wewn. - 
2017, R. 63, nr 6, s. 372-385, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 

11. Przygotowanie kadr 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 650. EDUKACJA na rzecz rozwoju kreatywności jako czynnik pro-
rozwojowy / Jan Fazlagić // Optimum - Stud. Ekon. - 2017, nr 1, s. 49-64 
bibliogr. summ. 
 
 651. KILKA myśli o roli pracodawców w procesie podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych w miejscu pracy / Barbara Surdykowska // Dialog. - 
2017, nr 2, s. 15-23, tab. bibliogr. summ. 
 
 652. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ jako cel edukacji formalnej, pozafor-
malnej i nieformalnej / Stefan M. Kwiatkowski // Polit. Społ. - 2017,  
R. 44, nr 7, s. 13-17 bibliogr. summ. 
 
 653. PRZYGOTOWANIE zawodowe człowieka w kontekście proce-
sów motywacyjnych / pod red. nauk. Walentyny Łozowieckiej, Ewy 
Wiśniewskiej, Beaty Cieśleńskiej. - Płock : Wydaw. Nauk. PWSZ Płock, 
2017. - 296 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61601-43-2. 

 Z treści: Parzęcki Ryszard: Sprzężenie nowej kultury, technologii informacyj-
nej na rynku zatrudnienia i edukacji (s. 21-33). - Borkowski Rafał, Borkowska 
Justyna: Zarządzanie wiedzą jako mechanizm wspierania działań innowacyjnych 
pracowników wobec zmian społeczno-ekonomicznych (s. 35-52). - Buczkowski 
Krzysztof: Rozpoznanie potrzeb pracodawców jako stały element funkcjonowania 
powiatowych urzędów pracy na przykładzie badań Miejskiego Urzędu Pracy  
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w Płocku w 2016 roku (s. 53-64). - Kozak Bartłomiej: Analiza rynku pracy  
w powiecie nyskim w okresie funkcjonowania PWSZ w Nysie (s. 65-88). - Żeg- 
nałek Kazimierz: Rola edukacji w kształtowaniu wartości i cech szczególnie 
pożądanych na współczesnym rynku pracy (s. 91-104). - Pietrzak Danuta: Per-
spektywy rozwoju rynku turystycznego a koncepcja filologicznego kształcenia 
wyższego w PWSZ w Płocku (s. 133-142). - Gogacz Krzysztof: System rekon-
wersji kadr w siłach zbrojnych RP, a oczekiwania żołnierzy i pracodawców  
(s. 143-159). - Wolińska Monika: Aktywizacja społeczno-zawodowa wykluczo-
nych i marginalizowanych społecznie (s. 161-171). - Sroka-Świstak Agnieszka: 
Formy dokształcania i doskonalenia zawodowego współczesnych nauczycieli  
(s. 185-196). - Głowala Agnieszka: Aspiracje zawodowo-edukacyjne studentów peda- 
gogiki (s. 199-221). - Cęcelek Grażyna: Opinie studentów pedagogiki / specjalno-
ści nauczycielskich / na temat poziomu ich kompetencji zawodowych (s. 223-243). - 
Pankowska Urszula: Kompetencje nauczycielskie studentów edukacji wczesno- 
szkolnej w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej (s. 261-272). - Turbacz 
Magdalena, Malcharek Alina: Absolwenci uczelni wyższych i ich sposoby kreo-
wania ścieżki zawodowej (s. 273-285). 
 
 654. SKILLS development and employability in Europe : the new 
skills agenda's document expertise / Kazimierz Przyszczypkowski [i in.] // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 2, s. 17-24 bibliogr. summ. 

 Doskonalenie umiejętności i zatrudnialność w Europie : nowe umiejętności - 
badanie dokumentów. 
 
 UWARUNKOWANIA aktywności edukacyjnej ludności wiejskiej  
w wieku produkcyjnym / D. Kmieć = poz. 1055. 
 
 

b. Orientacja i poradnictwo zawodowe 
 
 655. CHARAKTER doradztwa edukacyjno-zawodowego w społe-
czeństwie wiedzy / Tomasz Sobierajski // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2, 
s. 50-57 bibliogr. summ. 
 
 EDUKACJA dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pra- 
cy / red. nauk. R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec = poz. 666. 

 Z treści: Ludwikowska K.: Doradztwo zawodowe XXI wieku - między kon-
struktywizmem społecznym a praktyczną działalnością. 
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 MŁODZIEŻ akademicka na rynku pracy / pod red. nauk. D. Kukli = 
poz. 673. 

 Z treści: Ratajczak J.: Pokolenia Y i Z - doradztwo zawodowe, edukacja, 
wejście na rynek pracy. - Ratajczak J.: Rola doradcy zawodowego we współczes- 
nym świecie. 
 
 656. NOWE metody i techniki w poradnictwie zawodowym / Barbara 
Górka [i in.] ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Depar-
tament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 135 s. : rys. kolor. ; 
24 cm. - Bibliogr. - (Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodo-
wego ; nr 59). - ISBN 978-83-64309-62-5. 

 Treść: Górka B.: Narzędzia wsparcia klienta w poradnictwie socjodynamicz-
nym (s. 7-31). - Hildebrandt-Mrozek Anna: Jak pracuje mózg i co z tego wynika 
dla komunikacji z klientem doradcy zawodowego (s. 33-58). - Mrozowska Olga: 
Dialog motywujący jako sposób prowadzenia rozmowy o zmianie z klientem  
(s. 59-88). - Załuska Patrycja: Metody i techniki coachingu w poradnictwie za- 
wodowym (s. 89-114). - Miller Piotr: Networking i budowanie marki osobistej  
w poradnictwie zawodowym (s. 115-135). 
 
 657. OBSZARY poradnictwa i wsparcia społecznego w aspekcie 
poprawy zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych / Urszula  
Jeruszka // Stud. Eduk. - 2017, nr 44, s. 143-160 bibliogr. summ. 
 
 658. PORADNICTWO zawodowe w procesie tranzycji / red. nauk. 
Wioleta Duda, Joanna Górna, Marta Nowacka ; Akademia im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. Akad. J. Długosza, 
2017. - 315 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych 
przy pracach. - ISBN 978-83-7455-532-6. 

 Z treści: Parzęcki Ryszard: Edukacja i współczesny rynek pracy (s. 15-25). - 
Kukla Daniel: Doradztwo zawodowe elementem wsparcia młodzieży w procesie 
wejścia na współczesny rynek pracy (s. 27-39). - Wolan-Nowakowska Mariola: 
Kompetencje doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą (s. 41-51). - Ertelt Bernd- 
Joachim, Górna J.: Sposoby podejmowania decyzji zawodowych przez polskich  
i niemieckich uczniów szkół gimnazjalnych w świetle badań (s. 53-66). - Mazur-
Mitrowska Monika: Plany edukacyjno-zawodowe maturzystów w świetle badań 
przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicz-
nym (s. 67-79). - Gmyrek Dorota: Doradztwo zawodowe w unijnych projek- 
tach edukacyjnych - „dobre praktyki” na przykładzie funkcjonowania gimnazjum 
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w Lipiu oraz gimnazjum w Parzymiechach (s. 81-91). - Dobrzyniak Marta: Mło-
dzież w procesie tranzycji w kontekście wybranych aspektów wsparcia (s. 93-105). - 
Maślankiewicz Patrycja: Rola edukacji formalnej w kształtowaniu nastawienia 
absolwentów uczelni wyższych, względem rynku pracy (s. 107-123). - Żurek Aneta: 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a doradztwo edukacyjno-zawo- 
dowe (s. 125-134). - Woźniak Ireneusz, Nowakowski Michał: Wykorzystanie cyfro- 
wych otwartych identyfikatorów kompetencji (Open Badges) w doradztwie zawo-
dowym (s. 139-150). - Piekarski Marian: Przydatność zawodowa absolwenta jako 
współczesne zadanie doradcy zawodowego (s. 151-162). - Łodyga Olga: Zawody 
przyszłości - specjaliści w obszarze e-learningu (s. 163-170). - Łucjan Izabela: 
Wokół kompetencji zawodowych. Teoria i praktyka (s. 171-183). - Czerw Mo- 
nika: Szanse i zagrożenia poradnictwa zapośredniczonego (s. 185-196). - Jaki-
miuk Beata: Etyczne aspekty profesjonalnej działalności doradcy zawodowego  
(s. 197-209). - Mirowska Mariola: Case management na kierunku praca socjalna 
jako przykład nowoczesnego modelu kształcenia studentów i tranzycji z edukacji 
na rynek pracy (s. 211-219). - Barańska Magdalena: Przygotowanie studentów do 
wejścia na rynek pracy. Ocena działań uczelni w opinii studentów - raport z badań 
(s. 223-238). - Nowacka M.: Akademickie Biuro Karier jako instytucja wspierają-
ca studentów w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy - analiza oferty wy-
branych ABK (s. 239-254). - Oleszczak Ewa: Zatrudnienie wspomagane jako 
skuteczna metoda aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s. 255-264). - 
Skałbania Barbara: Oczekiwania i obawy związane z realizacją roli zawodowej  
u przyszłych nauczycieli - w tranzycji do świata pracy (s. 265-278). - Duda W.: 
Zastosowanie strategii gender mainstreaming w procesie tranzycji kobiet na rynek 
pracy (s. 279-288). 
 
 659. „PORADNICTWO zawodowe w województwie lubuskim  
z perspektywy pracowników wybranych instytucji” - projekt realizowany 
w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego / 
Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska // Szk. Zawód, Pr. - 2017, 
nr 13, s. 112-124 bibliogr. netogr. summ. 
 
 POUKŁADAJ swoje życie : aktywizacja zawodowa osób z zaburze-
niami osobowości / aut. A. Chadzińska-Bielaszka i in. = poz. 529. 
 M.in. poradnictwo zawodowe. 
 
 660. ROZWÓJ myśli i profesjonalizacji poradnictwa zawodowego : 
tropy, dokonania, perspektywy / Augustyn Bańka, Włodzimierz Trzeciak. - 
Poznań : Wydaw. Stow. Psychologia i Architektura ; Katowice : Uniw. 
SWPS, 2017. - 509 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 485-509. - ISBN 978-83-
62051-13-7. 
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 WOKÓŁ podstawowych zagadnień pedagogiki pracy / red. R. Ger-
lach, R. Tomaszewska-Lipiec = poz. 1072. 

 Z treści: Wołk Z.: Podstawowe zagadnienia poradnictwa zawodowego 
w Polsce. - Paszkowska-Rogacz A.: Rozwojowe tło poradnictwa kariery dla dzie-
ci i młodzieży. - Krause E.: W kierunku całożyciowego doradztwa kariery. 
 
 

c. Kształcenie a rynek pracy 
 
 661. „BRAKUJĄCY środek”? - młodzi ludzie z wykształceniem 
średnim na europejskim rynku pracy / Magdalena Dobrzyńska // Bezp. Pr. - 
2017, nr 6, s. 6-9, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 662. CZY polska szkoła nadąży za rynkiem pracy? // Dialog. - 2017, 
nr 1, s. 88-92. 

 Omów. konferencji pt. „Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za 
rynkiem pracy”, która odbyła się 25 stycznia 2017 r. 
 
 663. EDUCATION and the work situation : analysis based on surveys 
of entrepreneurs and employees / Jagoda Jezior, Jarosław Chmielewski // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 38-46, tab. bibliogr. summ. 

 Wykształcenie a sytuacja pracy : analiza na podstawie badań przedsiębiorców 
i pracowników. 
 
 664. EDUCATION of people working in Poland versus other Euro-
pean Union countries = Wykształcenie osób pracujących w Polsce na tle 
innych krajów Unii Europejskiej / Walentyna Kwiatkowska ; transl. by 
Tadeusz Wejchert // Olsztyn Econ. J. - 2017, [R.] 12, [nr] 2, s. 123-135 
bibliogr. streszcz. 
 
 665. EDUKACJA czy tylko zatrudnienie a może przedsiębiorczość 
społeczna? / Józef Orczyk // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 7, s. 9-12  
bibliogr. summ. 

 Zmiany systemu edukacji jako proces przystosowywania się do zmian form 
realizacji pracy. 
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 666. EDUKACJA dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek 
pracy : debaty, szkice, refleksje polsko-ukraińskie = Osvìta dlâ maj-
butnʹogo u perspektivì orìêntacìï na rinok pracì : debati, zarisi, polʹsʹko-
ukraïnsʹkì refleksìï / red. nauk. Ryszard Gerlach, Renata Tomaszewska-
Lipiec. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2017. - 484, 
[1] s. : il. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8018-143-4. 

 Z treści: Gerlach R.: Edukacja zawodowa w kontekście dyskursu o przyszło-
ści (s. 115-132). - Pogorzelska Anna: Edukacja zawodowa wpleciona w lokalne 
konteksty - między nadzieją a możliwościami (s. 155-169). - Ludwikowska Kata-
rzyna: Doradztwo zawodowe XXI wieku - między konstruktywizmem społecz-
nym a praktyczną działalnością (s. 189-206). - Szłapińska Joanna: Uwarunkowa-
nia sukcesu zawodowego w biografiach menedżerów (s. 233-246). - Zygadło 
Andrzej: Indywidualizacja procesu edukacyjnego w szkołach a rozwój kariery 
zawodowej. Doświadczenia szkolne menedżerów korporacji międzynarodowych 
(s. 247-262). - Brzeziński Łukasz: Coaching - narzędzie rozwoju kompetencji 
transferowalnych (s. 263-284). - Jankowska Dorota: Rozwój kompetencji zawo-
dowych na studiach pedagogicznych w warunkach zmian w szkolnictwie wyż-
szym (s. 350-366). - Janicka-Panek Teresa: Gotowość zawodowa absolwentów 
studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej a ich kompetencje 
z obszaru dydaktyk szczegółowych (s. 367-381). - Bartkowiak Monika: Znaczenie 
wiedzy i uczenia się w organizacji (s. 456-474). - Przybycień Krzysztof K.: Klu-
czowe kompetencje pracownicze w organizacji opartej na wiedzy (s. 475-485). 
 
 667. EDUKACJA zawodowa zorientowana na rynek pracy / Ryszard 
Gerlach // Probl. Profes. - 2017, nr 1, s. 23-33 bibliogr. netogr. summ. 
 
 668. FORESIGHT kadr polskiej gospodarki w aspekcie współpracy 
uczelni wyższych z rynkiem pracy / Barbara Szymocha // Acta UNC, 
Zarz. - 2017, z. 44, nr 3, s. 45-55 bibliogr. summ. 
 
 669. JAKOŚĆ kształcenia a potrzeby pracodawców na przykładzie 
przedsiębiorstwa transportowego = Quality of eduaction and employers’ 
needs : the case from the transportation company / Paweł Rumniak // Fol. 
Pomer. Univ. Tech. Stet., Oecon. - 2017, [nr] 2, s. 233-243 bibliogr. summ. 
 
 670. KIERUNKI kształcenia absolwentów szkół wyższych a zmiany 
na rynku pracy w Wielkopolsce / Agnieszka Mrozińska // Stud. Oecon. 
Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 5, s. 190-207, tab. bibliogr. summ. 
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 671. KREATYWNOŚĆ i odporność studentów jako czynniki goto-
wości do uczenia się i radzenia sobie z trudnościami / Irena Pufal-Struzik // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 2, s. 138-148, tab. bibliogr. summ. 

 Rezultat badania przeprowadzonego wśród studentów, dotyczący wiedzy, 
kreatywności i odporności psychicznej, które są cenione przez współczesny rynek 
pracy. 
 
 672. MIĘDZY uniwersytetem a światem pracy : tranzycje w narra-
cjach studentów polskich i hiszpańskich / Magdalena Czubak-Koch [i in.] // 
Dyskursy Młodych Andragogów. - 2017, T. 18, s. 9-18 bibliogr. netogr. 
streszcz. 
 
 673. MŁODZIEŻ akademicka na rynku pracy : aspiracje i wyzwania / 
pod red. nauk. Daniela Kukli. - Częstochowa : Wydaw. Akad. J. Długo-
sza, 2017. - 175 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-
7455-542-5. 

 Treść: Górna Joanna: Szkolnictwo wyższe a rynek pracy - stan i perspektywy 
(s. 11-23). - Kukla D.: Kształcenie akademickie w kontekście wyzwań rynku 
pracy oraz oczekiwań studentów (s. 24-36). - Barańska Magdalena: Między stu-
dentem a klientem - quo vadis uniwersytecie? (s. 37-48). - Nowacka Marta: No-
woczesne podejście do kształcenia akademickiego - Krajowe Ramy Kwalifikacji  
a metody nauczania (s. 49-64). - Jakimiuk Beata: Aktywność młodzieży akade-
mickiej w procesie przygotowania do kariery (s. 67-82). - Duda Wioleta: Płeć 
jako determinant planowania i realizacji kariery zawodowej przez absolwentki 
studiów wyższych (s. 83-100). - Ratajczak Joanna: Pokolenia Y i Z - doradztwo 
zawodowe, edukacja, wejście na rynek pracy (s. 101-132). - Ratajczak J.: Rola 
doradcy zawodowego we współczesnym świecie (s. 133-152). - Wróblewska 
Katarzyna: Wolontariat studencki szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego 
(s. 153-175). 
 
 674. MOBILNOŚĆ edukacyjna i przedsiębiorczość osób starszych / 
Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska // Eduk. Ustaw. 
Doros. - 2017, nr 4, s. 93-104, rys. tab. bibliogr. summ. 

 M.in. kształcenie ludzi starszych w celu zlikwidowania niedopasowania kwa-
lifikacyjno-zawodowego do rynku pracy. 
 
 MODEL rozpoznawania kwalifikacji zawodowych na rynku pracy  
w Niemczech, Polsce, Portugalii / I. Kacak, H. Całuń-Swat = poz. 631. 
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 675. O POTRZEBIE urealnienia edukacji wyższej - czyli kształcenie 
akademickie z perspektywy studentów / Daniel Kukla, Marta Nowacka // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 2, s. 94-103, tab. wykr. bibliogr. summ. 

 Opinie studentów na temat kształcenia na poziomie wyższym, przygotowania 
do wkroczenia na rynek pracy oraz pełnienia obowiązków zawodowych. 
 
 676. OCENA dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekono-
micznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy 
przez absolwentów / Marek Rocki // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 4,  
t. 1, s. 156-168, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 677. OPINIE pracodawców z województwa opolskiego na temat 
przygotowania absolwentów szkół wyższych do pełnienia obowiązków 
zawodowych / Monika Kudzia // Społ. i Ekon. - 2017, nr 1, s. 22-32, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 678. OVEREDUCATION in the labour market / Gabriela Wronow-
ska // Ekon. i Prawo. - 2017, Vol. 16, nr 2, s. 219-228 bibliogr. netogr. 

 Przeedukowanie na rynku pracy. 
 
 679. PODNOSZENIE kompetencji przedsiębiorczych przed wejś- 
ciem na rynek pracy / Tomasz Kusio // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 
2017, nr 2, s. 403-412, rys. bibliogr. summ. 

 Kształtowanie przedsiębiorczości w procesie edukacji na poziomie wyższym. 
 
 680. POLITYKA edukacyjna a potrzeby rynku pracy / Gabriela Wro-
nowska // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 310, s. 191-200, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 PORADNICTWO zawodowe w procesie tranzycji / red. nauk. W. Duda, 
J. Górna, M. Nowacka = poz. 658. 

 Z treści: Parzęcki R.: Edukacja i współczesny rynek pracy. - Kukla D.: Do-
radztwo zawodowe elementem wsparcia młodzieży w procesie wejścia na współ-
czesny rynek pracy. - Dobrzyniak M.: Młodzież w procesie tranzycji w kontekście 
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wybranych aspektów wsparcia. - Maślankiewicz P.: Rola edukacji formalnej w kształ- 
towaniu nastawienia absolwentów uczelni wyższych, względem rynku pracy. - 
Mirowska M.: Case management na kierunku praca socjalna jako przykład nowo-
czesnego modelu kształcenia studentów i tranzycji z edukacji na rynek pracy. - 
Barańska M.: Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Ocena działań 
uczelni w opinii studentów - raport z badań. - Nowacka M.: Akademickie Biuro 
Karier jako instytucja wspierająca studentów w procesie tranzycji z edukacji na ry- 
nek pracy - analiza oferty wybranych ABK. - Skałbania B.: Oczekiwania i obawy 
związane z realizacją roli zawodowej u przyszłych nauczycieli - w tranzycji do 
świata pracy. - Duda W.: Zastosowanie strategii gender mainstreaming w procesie 
tranzycji kobiet na rynek pracy. 
 
 681. POTRZEBY pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu 
ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim / 
zespół aut. Katarzyna Dębkowska [i in.]; red. Urszula Widelska ; Woje-
wódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Krajowy Fundusz Szkoleniowy. - 
Białystok : WUP Białystok, 2017. - 289 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 237-239. - ISBN 978-83-62258-76-5. 
 
 PRZYGOTOWANIE zawodowe człowieka w kontekście proce- 
sów motywacyjnych / pod red. nauk. W. Łozowieckiej, E. Wiśniewskiej,  
B. Cieśleńskiej = poz. 653. 

 Z treści: Żegnałek K.: Rola edukacji w kształtowaniu wartości i cech szcze-
gólnie pożądanych na współczesnym rynku pracy. - Pietrzak D.: Perspektywy 
rozwoju rynku turystycznego a koncepcja filologicznego kształcenia wyższego  
w PWSZ w Płocku. 
 
 682. STUDIA a sytuacja zawodowa studentów studiów niestacjonar-
nych pierwszego stopnia w świetle badań / Joanna Michalak-Dawidziuk // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 2, s. 129-137 bibliogr. summ. 
 
 683. UNIWERSYTET i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii : konfron-
tacje, oczekiwania, perspektywy / Ewa Kurantowicz [i in.] // Stud. Eduk. - 
2017, nr 44, s. 23-43 bibliogr. summ. 
 
 684. WYŻSZE wykształcenie a rynek pracy : studium metodologicz-
no-empiryczne / Jagoda Jezior. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2017. - 621 s. : 
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 603-621. - ISBN 978-83-7784-992-7. 
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d. Kształcenie kadr w różnych zawodach 
i specjalnościach 

 
 685. BIBLIOTEKARZU! To nie takie trudne, czyli samokształcenie 
w zawodzie / Katarzyna Pawluk // Bibliotekarz. - 2017, nr 6, s. 20-23. 

 E-learning w zawodzie bibliotekarza. 
 
 686. KSZTAŁCENIE bibliotekarzy i pracowników informacji w Pol- 
sce : krajobraz po „deregulacji” / Zdzisław Gębołyś // Bibliotekarz. - 2017, 
nr 4, s. 4-9, tab. 
 
 687. KSZTAŁCENIE pracowników socjalnych na Ukrainie = Educa-
tion of social workers in Ukraine / Beata Szluz // Rocz. Teol. - 2017,  
T. 64, z. 1, s. 71-80 bibliogr. netogr. summ. 
 
 688. KSZTAŁCENIE w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej / Jacek 
Lipiec // Organ. Kier. - 2017, nr 1, s. 183-195 bibliogr. summ. 
 
 689. NAJWYŻSZY cel edukacji szkolnej w opinii studentów peda-
gogiki - kandydatów do zawodu nauczyciela = The highest purpose of 
school education in the opinion of students of pedagogy - candidates to 
the teaching profession / Joanna Borowiak // Zesz. Nauk. KSW. - 2016,  
T. 43, s. 143-152 bibliogr. summ. 
 
 PRACA socjalna jako dyscyplina naukowa? : współczesne wyzwania 
wobec kształcenia i profesji / red. M. Kawińska i J. Kurtyka-Chałas = 
poz. 601. 
 
 690. PRZYGOTOWANIE pielęgniarek do pełnienia funkcji eduka-
cyjnej z zakresu czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej / Mo-
nika Lato-Pawłowska [i in.] // W : Starzenie się a może długowieczność / 
pod red. Joanny Hoffman-Aulich, Arlety Wojciechowskiej-Łąckiej. - 
Zielona Góra : Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór., 2017. - S. 7-22. 
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 691. SYSTEM kształcenia w zakresie kwalifikacji i kompetencji 
pracowników socjalnych w wybranych państwach europejskich = Train- 
ing systems in terms of qualifications and competencies of social wor- 
kers in the selected European countries / Jerzy Koperek // Rocz. Teol. - 
2016, T. 63, z. 1, s. 47-68 bibliogr. netogr., wykaz aktów prawnych, 
summ. 
 
 692. ZNACZENIE nowych mediów cyfrowych w przygotowaniu 
zawodowym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kontekście potrzeb 
modernizacji procesu dydaktycznego = The importance of new digital 
media in early childhood teacher training in the context of the moderniza-
tion of didactic process / Irena Pulak, Jolanta Stanek // Pedagog. Przedszk. 
Wczesnoszk. - 2017, nr 1, s. 77-88 bibliogr. netogr. summ. 
 
 

e. Szkolnictwo zawodowe średnie 
 
 KONSTRUOWANIE kariery edukacyjno-zawodowej wyzwaniem dla 
współczesnej młodzieży na przykładzie województwa kujawsko-pomor- 
skiego / R. Parzęcki, A. Kokot = poz. 988. 
 
 693. OCENA za spawanie : czyli jak Solaris kształci przyszłe kadry / 
Marta Berłowska // Personel Zarz. - 2017, nr 8, s. 30-33. 

 Kształcenia kadr na poziomie średnim zawodowym i wyższym technicznym 
na potrzeby fabryki Solarisa. 
 
 694. RZEMIOSŁO w kształceniu zawodowym / Izabela Opęchow- 
ska // Dialog. - 2017, nr 1, s. 34-41. 
 
 WOKÓŁ podstawowych zagadnień pedagogiki pracy / red. R. Gerlach, 
R. Tomaszewska-Lipiec = poz. 1072. 

 Z treści: Pogorzelska A.: Edukacja zawodowa wobec zmieniającego się rynku 
pracy. 
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 695. ZAWODY priorytetowe dla szkolnictwa zawodowego : wyko-
rzystanie danych o ofertach pracy i bezrobotnych / Piotr Maleszyk //  
Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 4, s. 20-27, rys. bibliogr. summ. 
 
 

f. Szkolnictwo wyższe 
 
 696. EFEKTYWNOŚĆ e-nauczania z perspektywy szkoły wyższej / 
Agata Adamska // Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 2, s. 83-95 bibliogr. 
summ. 
 
 697. PRAKSEOLOGICZNY model kształcenia w technicznych szko-
łach wyższych / Jan Szybka, Robert Pilch, Maksymilian Smolnik // Eduk. 
Ustaw. Doros. - 2017, nr 2, s. 116-128, rys. bibliogr. summ. 

 Zasób wiedzy, umiejętności, kreatywności i kompetencji uzyskanych w pro-
cesie kształcenia oraz potrzebnych w działalności zawodowej absolwentów wyż-
szej szkoły technicznej. 
 
 698. PREFERENCJE dokształcania i doskonalenia studentów stu-
diów niestacjonarnych w świetle badań / Izabella Kust // Eduk. Ustaw. 
Doros. - 2017, nr 2, s. 149-160, tab. bibliogr. summ. 
 
 699. PREMIA płacowa z kształcenia na studiach podyplomowych / 
Jacek Liwiński // Gospod. Nar. - 2017, R. 28, nr 5, s. 105-127, tab.  
bibliogr. summ. 

 Wpływ kształcenia na studiach podyplomowych na wysokość zarobków  
w głównym miejscu pracy. 
 
 700. REFLEKSJE o jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym = 
The reflection on quality higher education / Alicja Kozubska // Zesz. 
Nauk. WSG, Eduk. Rodz. Społ. - 2017, nr 2, s. 105-120 bibliogr. summ. 
 
 701. UWARUNKOWANIA rozwoju przedsiębiorczości akademic-
kiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego / Emilia Dobrowolska // 
Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 105-115 bibliogr. summ. 
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 702. WPŁYW zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku 
studiów podyplomowych / Magdalena Barańska // Finanse, Rynki Finan., 
Ubezp. - 2017, nr 4, cz. 1, s. 589-601 bibliogr. summ. 
 
 703. ZAANGAŻOWANIE biznesowe pracowników naukowych (na 
przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) / Joanna Furmań-
czyk, Jerzy Kaźmierczyk // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 3,  
s. 100-117, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

g. Doskonalenie zawodowe 
 
 704. DEVELOPMENT and improvement of the quality of training 
and professional competence of employees in waste management area - 
transfer of European good practices / Małgorzata Szpilska, Tomasz Kupi-
dura, Per-Olof Hallberg // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 2, s. 33-41, rys. 
tab. bibliogr. summ. 

 Rozwój i podnoszenie jakości szkoleń i kompetencji zawodowych pracowni-
ków w obszarze gospodarki odpadami - transfer dobrych europejskich praktyk. 
 
 705. DOSKONALENIE zawodowe adwokatów / Anna Olkiewicz // 
Probl. Profes. - 2017, nr 1, s. 101-110 bibliogr. summ. 
 
 DYLEMATY HR-owców : badania, case study, praktyczne komen- 
tarze / pod red. K. Kulig-Moskwy = poz. 181. 

 Z treści: Rozdz. 4. Nowe podejście do rozwoju i szkoleń. - Kulig-Moskwa K.: 
Rozwijać i szkolić, ale jak? - Śpik M.: Inwestycje w rozwój pracowników. 
 
 706. EDUKACJA ustawiczna determinantem zrównoważonego roz-
woju / Fabian Andruszkiewicz, Danuta Kulik-Grzybek // Zesz. Nauk. / 
PŚl., Organ. Zarz. - 2017, z. 106, s. 59-68 bibliogr. netogr. summ. 
 
 707. EDUKACJA ustawiczna na przykładzie aktywnych zawodowo 
studentów : raport z badań = Report for lifelong education of working 
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students / Anna Bęczkowska // Zesz. Nauk. WSG, Eduk. Rodz. Społ. - 
2017, nr 2, s. 43-54 bibliogr. summ. 
 
 708. EDUKACYJNE funkcje współczesnych przedsiębiorstw / Stefan 
M. Kwiatkowski // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 157-168 bibliogr. 
summ. 
 
 709. EMPLOYEE development within the European Social Fund in 
Poland in the 2007-2013 programming period from the perspective of the 
final beneficiary - research findings / Katarzyna Tracz-Krupa // Nauki  
o Zarz. - 2017, nr 4(33), s. 33-43, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Rozwój pracowników ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
z perspektywy beneficjenta ostatecznego w Polsce w latach 2007-2013 - wyniki 
badań empirycznych. 
 
 GOSPODAROWANIE wielopokoleniowym kapitałem ludzkim / red. 
A. Lipka i M. Król = poz. 79. 

 Z treści: Winnicka-Wejs A.: Projektowanie szkoleń dla multigeneracyjnej 
załogi. - Grolik A.: Szkolenie i dokształcanie bibliotekarzy wobec potrzeb użyt-
kowników bibliotek różnych generacji. 
 
 710. HANDLOWIEC, który zawsze wygrywa : szkolenia kluczem do 
rozwoju talentów oraz firmy / Agnieszka Grostal // Personel Zarz. - 2017, 
nr 12, s. 58-62, tab. 
 
 711. KRAJOWY Fundusz Szkoleniowy - współpraca popłaca / Ewa 
Grzebieniak // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 1, s. 78-83 bibliogr. summ. 

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy na Dolnym Śląsku. 
 
 712. KRÓTSZE znaczy lepsze : czym są i jakie korzyści dają mikro- 
szkolenia? / Robert St. Bokacki // Personel Zarz. - 2017, nr 4, s. 66-69. 
 
 713. KSZTAŁCENIE permanentne nauczycieli w czasie ich aktyw-
ności zawodowej / Marzena Magda-Adamowicz // Eduk. Ustaw. Doros. - 
2017, nr 2, s. 42-51, tab. bibliogr. summ. 
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 714. KSZTAŁCENIE ustawiczne dorosłych a system motywacyjny - 
studium przypadku / Daniel Tokarski, Agnieszka Smarzewska // Eduk. 
Ustaw. Doros. - 2017, nr 3, s. 31-42, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Poziom zaangażowania w proces rozwoju i samokształcenia pracowników 
kadry administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej. 
 
 KSZTAŁCENIE ustawiczne w kontekście rozwoju zawodowego  
w szczególności nauczycieli / L. Lukianova = poz. 989. 
 
 715. NA łączach : webinarium jako efektywne narzędzie szkoleń  
i komunikcji / Sylwester Pietrzyk, Monika Zalewska // Personel Zarz. - 
2017, nr 11, s. 28-31. 
 
 716. NOWE formy budowania kompetencji zawodowych pracowni-
ków na tle usług szkoleniowych / Krystyna Serafin // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2017, z. 322, s. 214-229, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 717. OBOWIĄZKI biblioteki jako pracodawcy w zakresie doskona-
lenia zawodowego pracowników / Rafał Golat // Bibliotekarz. - 2017,  
nr 1, s. 34-36. 
 
 718. OCENA potrzeb szkoleniowych średniego personelu medyczne-
go / Anna Piskorz [i in.] // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 3, s. 166-174, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 719. PORÓWNANIE efektywności szkolenia w środowisku wirtual-
nym dla osób w różnych grupach wiekowych / Andrzej Grabowski // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 55-62, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Badanie efektywności wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do 
wspomagania aktywizacji zawodowej poprzez prowadzenie szkoleń, przekwalifi-
kowania oraz szkolenie ustawiczne osób starszych. 
 
 720. POTRZEBNE „twarde” dowody : nasza wiedza o roli czynnika 
organizacji pracy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w miejscu 
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pracy = The need for hard evidence : our knowledge about the role of 
work organization as a factor in improving professional qualifications in 
the workplace / Barbara Surdykowska // Prawo i Więź. - 2017, R. 6, nr 1, 
s. 59-77 summ. 
 
 721. PRÓBA oceny rezultatów wsparcia udzielanego w ramach Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim / Maciej 
Filipowicz // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 1, s. 71-77 bibliogr. summ. 

 Wpływ szkoleń realizowanych w latach 2014-2015 na sytuację przedsię-
biorstw oraz osób biorących w nich udział - streszczenie raportu z badania prze-
prowadzonego przez Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu na 
zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. 
 
 PRZYGOTOWANIE zawodowe człowieka w kontekście procesów 
motywacyjnych / pod red. nauk. W. Łozowieckiej, E. Wiśniewskiej,  
B. Cieśleńskiej = poz. 653. 

 Z treści: Sroka-Świstak A.: Formy dokształcania i doskonalenia zawodowego 
współczesnych nauczycieli. 
 
 722. REALIZACJA kształcenia ustawicznego - kryterium wyboru 
zatrudnienia przez absolwentów pielęgniarstwa / Anna Leńczuk-Gruba, 
Jacek Imiela // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 3, s. 175-182, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 723. ROLA i znaczenie ustawicznego kształcenia zawodowego na tle 
aktualnej sytuacji demograficznej i ekonomicznej UE / Elżbieta Roszko-
Wójtowicz // Prz. Zach. - 2016, nr 3, s. 137-158 summ. 
 
 724. ROZWÓJ szkoleń GWO (Global Wind Organization) : standa-
ryzacja kwalifikacji w energetyce wiatrowej / Adam Mierzwiński // Przyj. 
przy Pr. - 2017, nr 9, s. 10-13. 
 
 725. SPECYFIKA współczesnego kształcenia ustawicznego / Jan 
Czechowski // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 2, s. 25-32, rys. bibliogr. 
summ. 
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 726. SUPERWIZJA jako narzędzie doskonalenia zawodowego pra-
cowników socjalnych / Justyna Bojanowicz, Monika Guzak // Eduk. 
Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 138-147, rys. bibliogr. summ. 
 
 727. SZKOLENIA pracowników jako element zarządzania różnorod-
nością / Alicja Winnicka-Wejs // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, 
nr 4(964), s. 49-66, tab. bibliogr. summ. 
 
 728. SZKOLENIA to tylko początek : model 70/20/10 w praktyce / 
Jarosław Chybicki // Personel Zarz. - 2017, nr 3, s. 68-71. 

 Efektywność procesu uczenia się i rozwoju zawodowego pracowników. 
 
 729. SZKOLENIE face to face : treningi indywidualne alternatywą 
dla szkoleń grupowych w firmie / Katarzyna Dujanowicz // Personel 
Zarz. - 2017, nr 3, s. 72-75. 
 
 730. SZKOLENIE i doskonalenie jako jeden z kluczowych czynni-
ków rozwoju organizacji / Beata Belina // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017,  
nr 4, s. 128-137, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 731. WDROŻENIE modelu FINECVET w edukacji formalnej i poza-
formalnej = Implementation of the FINECVET model to the formal and 
nonformal education / [red. Michał Butkiewicz, Krzysztof Symela ; aut. 
M. Butkiewicz i 15 pozostałych]. - Radom : Wydaw. Nauk. ITE - PIB, 
2016. - 196 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Pedagogiki 
Pracy ; t. 276). - ISBN 978-83-7789-423-1. 
 
 732. WIEDZA w goglach i nie tylko : wirtualna i filmowa rzeczywi-
stość w procesach HRM / Halina Guryn // Personel Zarz. - 2017, nr 12,  
s. 68-72. 

 Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w szkoleniach pracowniczych. 
 
 733. ZAANGAŻOWANIE nauczycieli edukacji elementarnej w do- 
skonalenie kompetencji zawodowych : komunikat z badań / Ewa Kocha-
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nowska // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Pedagog. - 2016, z. 13,  
s. 195-207 bibliogr. summ. 
 

__________________ 
 
 
C o a c h i n g   i   m e n t o r i n g 
 
 734. COACHING jako forma rozwoju kompetencji pracowników 
Odlewni Polskich S. A. (OP S., A.) w Starachowicach objętych Progra-
mem „Młoda Kadra - Przyszłość dla Firmy” / Anna Walczyk, Paulina 
Kupisz // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 3, s. 428-440, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 735. COACHING jako metoda kreatywnego rozwiązywania proble-
mów / Paulina Kwiatkowska-Chylińska // Prz. Nauk Ekon. - 2017, nr 25, 
s. 41-50 bibliogr. netogr. summ. 
 
 736. COACHING jako metoda odkrywania i doskonalenia zasobu 
ludzkiego : analiza i ocena w świetle teorii i praktyki / Agnieszka Pola-
nowska // Pr. Nauk. WSZiP Wałbrzych. - 2017, t. 1, s. 99-112 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 737. COACHING jako niedyrektywna forma wsparcia osób doro-
słych w rozwoju kariery / Agnieszka Koszałka // Dyskursy Młodych  
Andragogów. - 2017, T. 18, s. 159-170 bibliogr. netogr. summ. 
 
 738. COACHING jako proces wspierający racjonalne działanie orga-
nizacji / Barbara Czardybon // Psychol. Zesz. Nauk. - 2017, nr 1, s. 105-121 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 739. COACHING na kontrakcie : narzędzia rozwojowe w outsour-
cingu pracowników IT w PKO Finat / Sławomir Facon // Personel Zarz. - 
2017, nr 3, s. 60-63. 
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 740. CZYM jest, a czym nie jest coaching? / Agata Winiarska // Zesz. 
Nauk. WSZarz. Personelem. - 2017, nr 1, s. 88-102 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 DIAGNOZA psychologiczna a coaching : zastosowanie Całościo- 
wej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej /  
A. S. Zawadzka, L. D. Czarkowska, M. Grajewska-Kulda = poz. 804. 
 
 741. DOSKONALENIE w rozwoju : dlaczego warto stosować coa-
ching w biznesie? / Sylwia Gołuchowska // Personel Zarz. - 2017, nr 11, 
s. 72-75. 

 Metoda rozwojowa dedykowana menedżerom. 
 
 742. DYLEMATY menedżera pełniącego funkcję coacha / Joanna 
Żukowska, Agata Bilska // Coaching Rev. - 2015, [nr] 1, s. 84-95  
bibliogr. summ. 
 
 ETYCZNY fundament profesjonalnego coachingu : po co coachowi 
kodeks etyczny? / T. Krawczyńska-Zaucha = poz. 1029. 
 
 KORZYSTNA zmiana : jak wdrażać kulturę coachingową w organi-
zacjach? / J. Kucharczyk-Capiga = poz. 85. 

 Coachingowy styl zarządzania. 
 
 PERSWAZYJNOŚĆ dyskursu zarządzania zasobami ludzkimi - meta-
fory w coachingu / M. Bielenia-Grajewska = poz. 
 
 743. POD czujnym okiem superwizora : czym jest superwizja  
w coachingu i kiedy ją stosować? / Katarzyna Dujanowicz, Anna Chra-
niuk // Personel Zarz. - 2017, nr 1, s. 20-24. 
 
 744. ROZWÓJ kompetencji zawodowych poprzez coaching - stawa-
nie się menedżerem / Monika Chmielecka // Coaching Rev. - 015, [nr] 1, 
s. 96-115 bibliogr. summ. 
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 WSPÓŁCZESNE aspekty zarządzania kapitałem ludzkim / red. nauk. 
K. Kazojć, I. Miciuła = poz. 322. 

 Z treści: Nowicka M.: Coaching - postrzeganie pojęcia oraz jego społeczna 
ocena. 
 
 WYZWANIA etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi /  
M. Szcześniak = poz. 111. 
 
 745. ZAWÓD coach : kształcenie coachów w Polsce / Iwona Ślęzak-
Gładzik // Humanities Soc. Sc. - 2015, Vol. 20, [t.] 22, [nr] 4, s. 183-197 
bibliogr. summ. 
 

___________________ 
 
 
S z k o l e n i e   w   z a k r e s i e   b h p 
 
 746. ASPEKTY BHP podczas szkoleń z zakresu ratownictwa che-
miczno-ekologicznego = Occupational health and safety aspects in 
chemical and ecological rescue trainings / Jan Kołdej, Artur Ankow- 
ski // Zesz. Nauk. SGSP. - 2017, nr 2, t. 1, s. 59-72 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy / aut. M. Ambroziewicz i in. = 
poz. 1498. 

 Z treści: Kołodziejczyk E.: Szkolenia z zakresu bhp. 
 
 747. EDUKACJA zdalna w zakresie bhp w technologiach mobil- 
nych / Artur Sychowicz // Bezp. Pr. - 2017, nr 2, s. 6-7, rys. 
 
 748. ROLA edukacji z zakresu bezpiecznych warunków pracy  
w kształtowaniu dobrostanu pracowniczego / Jerzy S. Marcinkowski // 
Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2017, nr 3, s. 41-51 bibliogr.  
summ. 
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h. Praktyki i staże zawodowe 
 
 749. AUTONOMIA pracy studentów filologii angielskiej PWSZ  
w Płocku w realizacji praktyki zawodowej w szkole podstawowej = Stu-
dents’ autonomy in profesional practice performed in Płock primary 
schools over the academic year of 2015/2016 / Olga Puzia-Sobieska // 
Społ., Eduk., Język. - 2017, T. 5, s. 189-197 bibliogr. summ. 
 
 750. PRAKTYKI absolwenckie / Jakub Szmit - Cz. 1-3. // Tyg. Soli-
dar. - 2017, nr 11, s. 61 ; nr 12, s. 61-62 ; nr 13, s. 61.  * Praktyki absol-
wenckie / Ewa Podgórska-Rakiel // Tamże, nr 31, s. 60-61. 
 
 751. PRAKTYKI pedagogiczne dla studentów kierunku pedagogika 
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach = Teaching 
practice for students majoring in pedagogy in Katowice School of Eco-
nomics / Kazimierz Misiołek, Andrzej Misiołek // Zesz. Nauk. Wydz. 
Zarz. GWSH. - 2015, nr 5, s. 152-161 bibliogr. summ. 
 
 752. PRAKTYKI zawodowe szansą na dobrą pracę i przyszłą karierę 
zawodową / Wiesław Tomczyk, Sławomir Kurpaska // Eduk. Ustaw. 
Doros. - 2017, nr 4, s. 105-113, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 
 

IV.  EFEKTYWNOŚĆ  PRACY 
 
 
 CZY wszystko da się zmierzyć? : wskaźniki efektywności w obszarze 
polityki personalnej firm / E. Szypryt = poz. 159. 
 
 753. DETERMINANTY regionalnej wydajności pracy w Polsce  
w latach 1995-2013 / Sławomir Kuźmar. - Warszawa : Difin, 2017. - 268 s. : 
rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 245-264. - ISBN 978-83-8085- 
545-8. 
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 EMPLOYMENT and labour productivity vs economic development 
of Polish regions (2000-2013) = Zatrudnienie i wydajność pracy a wzrost 
gospodarczy polskich regionów (w latach 2000-2013) / W. Jarmołowicz, 
S. Kuźmar = poz. 425. 
 
 754. KONCEPCJA systemu zarządzania efektywnością pracy perso-
nelu medycznego w szpitalach / Beata Buchelt-Nawara ; red. nauk. Tadeusz 
Sikora. - Kraków : Wydaw. Uniw. Ekon. Krak., 2017. - 388 s. : il. ;  
24 cm. - Bibliogr. s. 329-370. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, ISSN 1899-0428 ;  
nr 254). - ISBN 978-83-7252-752-3. 
 
 KRZYCZEĆ czy nie krzyczeć - styl komunikacji menedżerskiej  
a efektywność pracy / M. Stawiarska-Lietzau, M. Łużniak-Piecha =  
poz. 853. 
 
 755. KRZYWA pochłaniania wydajności pracy w kopalni węgla 
kamiennego = The curve of work productivity absorption in a colliery / 
Adam Gumiński // Zesz. Nauk. / PŚl., Organ. Zarz. - 2017, z. 101, s. 177-
193 bibliogr. summ. 
 
 KULTURA pracowników a efektywność ekonomiczna / B. Puczkow-
ski = poz. 837. 
 
 756. NAJLEPIEJ zarabiająca kadra akademicka : rola produktyw- 
ności naukowej i generowania prestiżu na uniwersytetach europejskich  
(a Polska) / Marek Kwiek // Nauka. - 2017, nr 4, s. 61-108, rys. tab.  
bibliogr. summ. 

 Wpływ wynagrodzeń na produktywność naukową kadry akademickiej. 
 
 OPTYMIZM a efektywność zawodowa pracowników / E. Dresler = 
poz. 894. 
 
 OSOBOWOŚĆ asystenta studenta z niepełnosprawnością czynni- 
kiem warunkującym efektywność pracy / K. Chrząszcz, A. Wojtas-Rduch,  
E. Czyż = poz. 964. 
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 757. POMIAR efektywności nowych pracowników a adaptacyjność 
przedsiębiorstwa / Mirosław Janas // Współcz. Probl. Zarz. - 2017, nr 2,  
s. 57-72 bibliogr. summ. 
 
 758. POSTAWY pracowników wobec jakości postrzeganej systemu 
mierników efektywności pracy / Stefan Doroszewicz, Andrzej Pawluk // 
Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2017, z. 155, s. 161-184 bibliogr. summ. 
 
 POSTRZEGANE wsparcie organizacyjne : perspektywa wysoce efek-
tywnych systemów pracy / M. Gojny-Zbierowska = poz. 94. 
 
 759. POTENCJAŁ skierowany na efektywność : jak uczynić pracę  
z celami bardziej wydajną? / Grzegorz Filipowicz // Personel Zarz. - 
2017, nr 7, s. 74-78. 
 
 760. PROCYKLICZNOŚĆ wydajności pracy w regionach Polski / 
Sławomir Kuźmar // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 5, s. 158-175, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 761. PRODUKTYWNOŚĆ pracy i wskaźnik zatrudnienia wśród naj- 
większych beneficjentów polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2000- 
2013 / Paweł Łopatka // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2017, nr 47, t. 2, s. 231-241 
bibliogr. summ. 
 
 762. PRODUKTYWNOŚĆ pracy w Polsce w przekroju województw / 
Wojciech Kozioł // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 4, s. 95-105, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 763. SPRAWNOŚĆ organizacji : czyli jak oceniać efektywność za-
daniową pracowników? / Katarzyna Meysztowicz, Sława Mickiewicz // 
Personel Zarz. - 2017, nr 1, s. 59-63, rys. tab. 
 
 764. TRIADA efektywności : wpływ aktywności fizycznej, snu i zdro- 
wego żywienia na efektywność w pracy / Ewa Chojnowska // Personel 
Zarz. - 2017, nr 7, s. 21-25. 
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 765. WEWNĘTRZNY napęd : jak czerpać energię z emocji i umy-
słu? / Małgorzata Czernecka, Anna Kolasińska // Personel Zarz. - 2017, 
nr 7, s. 26-30. 

 Intensywność życia zawodowego a efektywność pracy. 
 
 766. WPŁYW technicznego uzbrojenia pracy i postępu technicznego 
na wydajność pracy w rolnictwie = Influence of work technical equip- 
ment and technical progres labour on efficiency in agriculture / Dariusz 
Kusz, Tomasz Misiak // Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. - 2017, T. 19, z. 2, 
s. 145-150. 
 
 767. WPŁYW wykształcenia rolników na produktywność pracy  
w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce = The impact of far-
mers' education on labour productivity in commercial farms in Poland / 
Anna Nowak, Tomasz Kijek, Ewa Wójcik // Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. - 
2016, T. 18, z. 1, s. 202-207. 
 
 768. WYDAJNOŚĆ pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrud-
nienia w rolnictwie = Labor productivity as a premise to restructure em-
ployment in agriculture / Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski // Zesz. 
Nauk. SGGW, Probl. Rol. Świat. - 2017, Vol. 17, nr 1, s. 31-42 bibliogr. 
summ. 
 
 WYNAGRODZENIA i wydajność pracy w rolnictwie polskim na  
tle pozostałych krajów Unii Europejskiej / J. Góral, W. Rembisz =  
poz. 1774. 
 
 WYŻSZY poziom pracownika : o zapomnianych potrzebach, które 
niszczą człowieka i jego efektywność / A. Tkaczyk = poz. 824. 

 Nadmierne dążenie do osiągania wysokich wyników przez pracownika może 
spowodować odwrotny skutek. 
 
 ZMIENNE pominięte a luka płacowa kobiet - wnioski z analizy 
uwzględniającej wydajność / A. Chojecka, J. Tyrowicz = poz. 1766. 
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V.  SOCJOLOGIA,  PSYCHOLOGIA 
I  PEDAGOGIKA  PRACY 

 
 

1. Zagadnienia ogólne 
 
 769. AUTOPREZENTACJA i savoir-vivre pracownika idealnego = 
Self-presentation and savoir-vivre of the ideal employee / Paulina Sigur-
ska-Fierek, Mariusz Fierek // Zesz. Nauk. Gdań. Szk. Wyż. - 2015, T. 15, 
s. 143-150 bibliogr. summ. 
 
 770. CECHY wymarzonej pracy oraz oczekiwanych relacji z przeło-
żonym/ą w opinii pracowników z pokolenia Y, wkraczających na rynek 
pracy w Polsce i we Włoszech / Magdalena Kaczkowska-Serafińska // 
Kwart. Nauk. Uczel. Vistula. - 2017, nr 1, s. 236-251 bibliogr. summ. 
 
 CZŁOWIEK jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli paradoksy 
organizacyjne świata politycznej poprawności / W. Pawnik = poz. 70. 
 
 771. DRESS code w miejscu pracy : wybrane zagadnienia / Irmina 
Miernicka // Radca Praw. Zesz. Nauk. - 2017, nr 3, s. 55-65 bibliogr. 
summ. 
 
 772. EMPLOYEES’ skills and cognitive styles in the context of sex 
and age = Umiejętności pracowników i style uczenia się w kontekście 
wieku i płci / Agnieszka Sitko-Lutek, Monika Jakubiak // Organ. Zarz. - 
2017, nr 2, s. 109-124 bibliogr. streszcz. 
 
 773. ESENCJA emocji : jak budować w organizacji otwartość i go-
towość do dzielenia się tym, co trudne? / Joanna Chmura // Personel 
Zarz. - 2017, nr 12, s. 38-41. 
 
 774. ETYCZNE i społeczne wymiary pracy / red. nauk. Ireneusz M. 
Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt. - Kraków : Of. Wydaw. 
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Impuls, 2017. - 183 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-
83-8095-160-0. 

 Z treści: Sozańska Dominika: Godność człowieka pracującego w dobie 
prekariatu (s. 31-42). - Duda Małgorzata: Wartość ludzkiej pracy w świecie 
poszukujących pracy - zarys problematyki (s. 43-58). - Pikuła N. G.: Sytuacja 
społeczna osób starszych w kontekście rynku pracy (s. 61-75). - Luty-Michalak 
Marta: Lifelong learning a aktywizacja zawodowa osób w niemobilnym wieku 
produkcyjnym (s. 77-88). - Czerw Monika: Aktywność zawodowa osób z nie-
pełnosprawnością (s. 89-100). - Białożyt K.: Znaczenie aktywności edukacyjnej 
osób starszych w adaptacji do emerytury (s. 101-117). - Radziwołek Marcin: 
Emigracja rodziców jako problem pedagogiczny (s. 121-131). - Stanek Kata-
rzyna M.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Konsekwencje 
pracy z klientem czy organizacji pracy? (s. 133-149). - Kościelniak Janusz: 
Kwestia bezrobocia i pomocy bezrobotnym w Polsce okresu międzywojennego 
w pismach pioniera socjologii parafii księdza Franciszka Mirka (1893-1970)  
(s. 169-183). 
 
 775. GENERATIONAL resonance in the work environment / Wie-
sław Wątroba // Warsaw Forum Econ. Sociol. - 2016, Vol. 7, nr 1, s. 55-65 
bibliogr. 

 Rezonans pokoleniowy w środowisku pracy. 
 
 776. JAK poskromić własnego gremlina : praktyczny poradnik 
zwiększania odporności psychicznej / Anna Syrek-Kosowska // Personel 
Zarz. - 2017, nr 10, s. 76-80, rys. 
 
 777. KONTRAKT psychologiczny między pracownikiem a praco-
dawcą / Dorota Żołnierczyk-Zreda. - Warszawa : CIOP-PIB, 2016. - 39 s. ; 
24 cm. - Bibliogr. s. 39. - ISBN 978-83-7373-212-4. 
 
 778. KOPENHASKI kwestionariusz psychospołeczny (COPSOQ) - 
właściwości psychometryczne wybranych skal w polskiej wersji / Maria 
Widerszal-Bazyl // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 329-348, tab.  
bibliogr. summ. 

 Narzędzia pomiarowe do badania wpływu pychospołecznych właściwości 
pracy na zdrowie pracownika. 
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 779. MILLENNIALS versus statistics / Kinga Motyka ; transl. by 
Agnieszka Pikulicka-Wilczewska // New Eastern Europe. - 2017, nr 6,  
s. 175-179. 

 Milenialsi kontra statystyka - styl życia pokolenia Y w Czechach i Europie 
Środkowo-Wschodniej. 
 
 780. NIECH moc będzie z wami : czy potrafimy zarządzać własną 
energią? / Małgorzata Czernecka // Personel Zarz. - 2017, nr 7, s. 14-18. 

 Maksymalne wykorzystanie własnych umiejętności, wiedzy i talentów zwią-
zanych z pracą. 
 
 781. OPTYMALIZACJA jakości życia w pracy / Urszula Bukowska // 
Probl. Jakości. - 2017, R. 49, nr 7, s. 33-39 summ. bibliogr. 
 
 782. POSTRZEGANIE pozytywnego potencjału otoczenia - koncep-
cja i możliwości aplikacyjne / Marek Matejun // Prz. Organ. - 2017,  
nr 10, s. 21-26, tab. bibliogr. summ. 

 Badania empiryczne przeprowadzone na próbie 63 menedżerów i pracowni-
ków przedsiębiorstwa łódzkiego dotyczące postrzegania pozytywnego potencjału 
otoczenia. 
 
 783. PRACA jako wartość w życiu człowieka : wybrane aspekty / 
Urszula Bejma // Periodyk Nauk. Akad. Pol. - 2015, nr 4, s. 47-73  
bibliogr. netogr. summ. 
 
 784. PRZEOBRAŻENIA we współczesnej pracy / Anna Pluta // Stud. 
Pr. WNEiZ US. - 2017, nr 48, t. 2, s. 281-291 bibliogr. netogr. summ. 
 
 785. PSYCHOLOGIA pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / 
Anna Lubrańska. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Difin, 2017. - 224 s. ; 
23 cm. - Bibliogr. s. 195-224. - (Engram). - ISBN 978-83-8085-434-5. 
 
 786. PSYCHOLOGICZNY model dobrostanu w pracy : wartość  
i sens pracy / Agnieszka Czerw. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 
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2017. - 231, [1] s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 194-211. - (Psy-
chologia, Teoria, Badania). - ISBN 978-83-01-19224-2. 
 
 787. The RELATIONSHIP between employees’ competences and the 
consequences and manner of exercising emotional labour (EL) / Agniesz-
ka Springer, Karolina Oleksa // Contemp. Econ. - 2017, Vol. 11, nr 1,  
s. 17-29. 

 Związek między kompetencjami pracowników a konsekwencjami i sposobem 
odwoływania się do pracy emocjonalnej. 
 
 788. RODZINNOŚĆ i przewaga konkurencyjna - kontekst polskich 
przedsiębiorstw / Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Tomasz Ingram // 
Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 1, s. 135-153 bibliogr. summ. 

 Identyfikacja wymiarów rodzinności oraz omówienie wpływu każdego z nich 
na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa rozumianą jako efektywność orga-
nizacyjną. 
 
 789. The ROLE of differences between sex in the environmental 
work = Rola różnic międzypłciowych w środowisku pracy / Radosław Wol- 
niak // Zesz. Nauk. / PŚl., Organ. Zarz. - 2017, z. 100, s. 565-573 bibliogr. 
summ. 
 
 790. RÓWNOWAGA praca - życie widziana oczami pracowników / 
Katarzyna Hildt-Ciupińska // Bezp. Pr. - 2017, nr 4, s. 21-23, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 791. SELECTED aspects of professional functioning of employees 
with varied levels of hope / Anna Wołpiuk-Ochocińska // Eduk. Ekon. 
Menedż. - 2017, nr 2, s. 99-113 bibliogr. summ. 

 Wybrane aspekty funkcjonowania w pracy zawodowej osób o zróżnicowanym 
poziomie nadziei na sukces. 
 
 792. TRADITION, present and future of the sociology of work in 
Poland : reflections on the project ’Doyens of the Sociology of Work’ / 
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Ewa Giermanowska [et al.] // Warsaw Forum Econ. Sociol. - 2016,  
Vol. 7, nr 1, s. 89-104 bibliogr. 

 Tradycja, teraźniejszość i przyszłość socjologii pracy w Polsce: refleksje nad 
projektem „Doyens of the Sociology of Work”. 
 
 793. TU się pracuje! : socjologiczne studium pracy zawodowej pro-
wadzonej w domu na zasadach telepracy / Jacek Gądecki, Marcin Jewdo-
kimow, Magdalena Żadkowska. - Kraków : Wydaw. LIBRON, 2017. - 
211, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 185-194. - ISBN 978-83-65705-46-4. 
 
 794. WARTOŚCIOWA praca w opinii różnych pokoleń / Ewa  
Sarzyńska-Mazurek // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 84-92, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 795. WITAMY w świecie żywych trupów / Jaroslav Fiala ; przeł. 
Jakub Dymek // Krytyka Polit. - [2017], [Nr] 45, s. 64-66. 
 
 796. WOJNA o pracę : wyzwania współczesnego rynku pracy / An-
drzej Zwoliński. - Kraków : Petrus, 2017. - 243, [1] s. ; 20 cm. - ISBN 
978-83-7720-391-0. 
 
 797. WORK ethos or counter-ideology of work? / Danuta Walczak-
Duraj // Warsaw Forum Econ. Sociol. - 2016, Vol. 7, nr 1, s. 7-26 bibliogr. 

 Etos pracy czy kontr-ideologia pracy? 
 
 WYZWANIA wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przed-
siębiorstw / red. nauk. E. Robak, S. Skolik = poz. 1351. 

 Z treści: Niewiadomski K.: Psychoterapia w rozwoju kreatywności i innowa-
cyjności pracowników w firmie. 
 
 798. ZAGADNIENIE wiedzy i organizacyjnej kreatywności - ujęcie 
fenomenologiczne / Bronisław Bombała // Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, 
nr 2, s. 25-37 bibliogr. summ. 
 Analiza ludzkiej kreatywności przez zastosowanie ujęcia fenomenologiczne-
go. Perspektywa ta umożliwia dogłębną eksplorację czynników, które są istotne 
zarówno dla rozwoju człowieka, jak i dla zrównoważonego rozwoju organizacji. 
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 799. ZAGROŻENIA psychospołeczne związane z pracą = Psychoso-
cial hazards related to work / Ewa Matuska // Stud. nad Bezp. - 2017, nr 2, 
s. 129-141 bibliogr. netogr. summ. 
 
 800. ZNACZENIE pracy zawodowej w życiu kobiet i mężczyzn = 
The importance of work in the lives of men and women / Maria Chuchra, 
Julia Gorbaniuk // Rocz. Teol. - 2017, T. 64, z. 1, s. 213-230 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 

2. Psychosocjologiczne aspekty zarządzania kadrami 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 801. ALFABET mitów menedżerskich czyli o pułapkach bezreflek-
syjnego działania / Sławomir Jarmuż, Mirosław Tarasiewicz. - Sopot : 
Gdań. Wydaw. Psychol., 2017. - 271 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - 
ISBN 978-83-7489-690-0. 
 
 802. ANALIZA zachowań kadry kierowniczej w międzynarodowej 
organizacji z branży hutniczej z wykorzystaniem typologii Camerona  
i Quinna / Radosław Wolniak, Agata Szeptuch, Grzegorz Zięcina //  
E-Mentor. - 2017, nr 2, s. 60-69 bibliogr. netogr. summ. 
 
 CEL, motywacja, wynik : jak zbudować efektywny zespół sprzeda- 
ży? / A. Grostal = poz. 223. 
 
 803. CZYNNIKI determinujące prawdopodobieństwo ujawnienia się 
wybranych dysfunkcji w zarządzaniu personelem / Marek Kunasz // Zesz. 
Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 4(964), s. 99-114, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 804. DIAGNOZA psychologiczna a coaching : zastosowanie Cało-
ściowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej = 
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Psychological diagnosis and coaching : applying the Global Assessment 
of Functioning (GAF) Scale to the coaching practice / Agnieszka S. Za-
wadzka, Lidia D. Czarkowska, Maria Grajewska-Kulda // Coaching Rev. - 
2016, nr 1, s. 47-61 bibliogr. netogr. summ. 
 
 804. DO biegu, gotowi, gra! : mechanizmy ze świata gier wspierające 
zarządzanie ludźmi / Krzysztof Filarski, Daniel Pazura // Personel Zarz. - 
2017, nr 11, s. 56-59. 
 
 805. EMOCJONALNE rozterki : kształtowanie relacji w okresie 
rozstawania się z pracownikami / Małgorzata Grabus, Jolanta Zasadzka // 
Personel Zarz. - 2017, nr 2, s. 64-67. 
 
 EMPOWERMENT w kontekście współczesnych koncepcji zarządza-
nia oraz partycypacji pracowniczej / A. Cierniak-Emerych, K. Piwowar-
Sulej = poz. 36. 
 
 806. ETYKIETY nigdy dość : savoir-vivre w pracy menedżera / 
Katarzyna Kłobukowska // Personel Zarz. - 2017, nr 8, s. 42-45. 
 
 807. GRANICE prywatności : zarządzanie pracownikami z poszano-
waniem ich strefy osobistej / Romuald Korach // Personel Zarz. - 2017,  
nr 10, s. 36-40. 
 
 808. HOLOKRACJE - empowerment w organizacji? / Anna Biłyk // 
Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 1, s. 157-171 bibliogr. summ. 
 Celem artykułu było przyjrzenie się holokracjom - motywom, dla których 
firmy rezygnują z tradycyjnej struktury hierarchicznej, oraz próba odpowiedzi na 
pytanie, czy rozwiązania strukturalne dają podstawy do zaistnienia empowermen-
tu na poziomie psychologicznym. 
 
 809. INTERMENTORING jako forma dialogu międzypokoleniowe-
go we współczesnych organizacjach / Małgorzata Sidor-Rządkowska // 
Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 1, s. 71-82 bibliogr. summ. 
 Wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy pracownikami nale-
żącymi do różnych generacji jako niezbędny element zarządzania różnorodnością. 
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 810. KARMIENIE mózgu : czy można nauczyć się działać i myśleć 
kreatywnie? / Aneta Chybicka, Katarzyna Poszewiecka // Personel Zarz. - 
2017, nr 9, s. 66-69. 

 Tworzenie przyjaznej, otwartej na nowe rozwiązania atmosfery w firmie, 
zachęcającej do wymiany myśli i pracy twórczej. 
 
 KŁAMAĆ każdy może... : jak rozpoznać, kiedy kandydat do pracy 
lub pracownik nie mówią prawdy? / N. Hofman = poz. 167. 
 
 811. KREOWANIE różnorodności w pracy poprzez transgresję jej 
granic - analiza efektu mediacji i moderacji / Agnieszka Wojtczuk-Turek // 
Organ. Kier. - 2017, nr 3, s. 25-44, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Dopasowanie człowiek-praca, człowiek-zespół, człowiek-organizacja. 
 
 812. MITOLOGIA menedżerska : czyli pułapki w praktyce zarządza-
nia / Sławomir Jarmuż, Mirosław Tarasiewicz // Personel Zarz. - 2017,  
nr 8, s. 38-41. 
 
 813. NADGNIŁE jabłko w zespole czyli jak zarządzać toksycz- 
nym pracownikiem? / Grzegorz Kubera // Personel Zarz. - 2017, nr 3,  
s. 24-29. 
 
 814. ODPOWIEDZIALNOŚĆ? Nie, dziękuję : w jaki sposób rozwi-
jać samodzielność pracowników? / Marcin Wykrotka // Personel Zarz. - 
2017, nr 10, s. 58-61. 
 
 815. PERSWAZYJNOŚĆ dyskursu zarządzania zasobami ludzkimi - 
metafory w coachingu / Magdalena Bielenia-Grajewska // Eduk. Ekon. 
Menedż. - 2017, nr 2, s. 39-52 bibliogr. summ. 
 
 816. PRACOWNIK z dalekiego kraju : jak zarządzać pracownikami 
w środowisku międzykulturowym? / Jacek Olkowski // Personel Zarz. - 
2017, nr 7, s. 52-55. 
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 817. ROLA intuicji w procesie podejmowania decyzji / Stefan Tokar-
ski, Krzysztof Tokarski // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 103-115, 
tab. bibliogr. rez. streszcz. summ. 

 Kompetencje menedżera. 
 
 818. ROZWÓJ koncepcji zarządzania wysokim zaangażowaniem 
pracowników organizacji - studia literaturowe / Sławomir Jarka, Maciej 
Ruciński // Prz. Organ. - 2017, nr 10, s. 53-58 bibliogr. summ. 
 
 819. RÓŻNORODNOŚĆ kulturowa i jej implikacje w praktyce za-
rządzania zasobami ludzkimi / Katarzyna Gadomska-Lila // Eduk. Ekon. 
Menedż. - 2017, nr 2, s. 13-24 bibliogr. summ. 

 Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach zróżnicowa-
nych pod względem kultur narodowych. 
 
 820. STACJA samorozwój / Magdalena Malicka. - Cz. 1-6 // Perso-
nel Zarz. - 2017, nr 7, s. 32-35 ; nr 8, s. 80-83 ; nr 9, s. 48-51 ; nr 10,  
s. 81-84 ; nr 11, s. 68-71 ; nr 12, s. 64-67. 

 Cz. 1. Nowe benefity pracownicze ; Cz. 2. Komunikacja - przyczyna porażki 
lub sukcesu menedżera ; Cz. 3: HR-owiec a zarządzanie zmianą w organizacji ; 
Cz. 4. Marka osobista - marketingowy produkt czy może coś więcej? ; Cz. 5. 
Sztuka przemawiania w biznesie i nie tylko ; Cz. 6. Jak zapobiegać przyczynom 
zmęczenia i wypalenia pracowników? 
 
 821. TRANSAKCJA w relacjach : czy warto znać i stosować analizę 
transakcyjną w organizacjach? / Wisława Grabarczyk-Kostka // Personel 
Zarz. - 2017, nr 1, s. 68-71. 

 Wykorzystanie analizy transakcyjnej w zarządzaniu personelem. 
 
 822. WARTOŚCI organizacyjne w zarządzaniu kapitałem ludzkim 
małych przedsiębiorstw / Liliana Mierzwińska // Prz. Nauk Ekon. - 2017, 
nr 26, s. 141-153 bibliogr. summ. 
 
 823. WPŁYW płci na postrzeganie podwładnych przez przełożo- 
nych / Hanna Kinowska // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017,  
nr 4(964), s. 115-133, tab. bibliogr. summ. 
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 824. WYŻSZY poziom pracownika : o zapomnianych potrzebach, 
które niszczą człowieka i jego efektywność / Anna Tkaczyk // Personel 
Zarz. - 2017, nr 10, s. 42-46. 

 Nadmierne dążenie do osiągania wysokich wyników przez pracownika może 
spowodować odwrotny skutek. 
 
 825. ZAUFANIE w zespołach pracowniczych - czy polskie zespoły 
są gotowe na empowerment? / Beata Krawczyk-Bryłka // Eduk. Ekon. 
Menedż. - 2017, nr 1, s. 57-69 bibliogr. summ. 
 
 Zob. też Zarządzanie zasobami ludzkimi poz. 67-123. 
 
 

b. Zarządzanie zmianą 
 
 826. BARIERY pomiaru adaptacyjności przedsiębiorstwa - elastycz-
ność pracowników jako kryterium pomiaru adaptacyjności / Mirosław 
Janas // Współcz. Probl. Zarz. - 2017, nr 1, s. 99-124, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 827. KOMUNIKACYJNA (r)ewolucja : jak informować pracowni-
ków o zmianach zachodzących w firmie? / Monika Kantowicz-Gdańska // 
Personel Zarz. - 2017, nr 11, s. 18-21. 
 
 828. MENEDŻEROWIE wobec oporu pracowników w procesie 
realizacji zmian / Agnieszka Tabor-Smardzewska // Pr. Nauk. WSZiP 
Wałbrzych. - 2017, t. 1, s. 67-84 bibliogr. summ. 
 
 829. PSYCHOLOGIA zmiany : jak przełamać opór pracowników  
i zaangażować ich w przemiany w firmie? / Angelika Chimkowska // 
Personel Zarz. - 2017, nr 3, s. 46-50. 
 
 830. ZARZĄDZANIE zmianą w klastrach : znaczenie i analiza sto-
sowalności / Daniel Młodzianowski, Katarzyna Rostek // Prz. Organ. - 
2017, nr 7, s. 18-25 bibliogr. summ. 
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 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi / red. nauk. M. Tomczak,  
B. Krawczyk-Bryłka = poz. 118. 

 Z treści: Perteka-Ejsmont A.: Zarządzanie zmianą i projektami z perspektywy 
zasobów ludzkich. 
 
 

c. Kultura organizacyjna 
 
 ANALIZA pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik 
eksploracji procesów / M. Sukiennik, E. Brzychczy, A. Napieraj =  
poz. 222. 

 Praca w zespołach przy wykorzystaniu kultury organizacyjnej. 
 
 831. CECHY osobowości a preferencja typu kultury organizacyjnej  
u osób we wczesnej dorosłości / Paweł Kot // Pr. Nauk. WSZiP Wał-
brzych. - 2017, t. 1, s. 181-199 bibliogr. summ. 
 
 832. ISTOTA i zróżnicowanie kultury organizacyjnej domów po- 
mocy społecznej / Jakub Niedbalski // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 9,  
s. 34-39 bibliogr. summ. 
 
 833. KREATORZY sukcesu organizacji : zachowania organizacyjne 
pracowników w świetle badań empirycznych / Katarzyna Januszkiewicz // 
Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 145-155 bibliogr. summ 
 
 834. KULTURA jako uwarunkowania japońskiego stylu zarządzania 
przedsiębiorstwem - szkic do problematyki / Elżbieta Weiss, Rafał Tysz-
kiewicz // Prz. Organ. - 2017, nr 2, s. 12-18 bibliogr. summ. 
 
 835. KULTURA organizacyjna a postawy kadry kierowniczej w kon- 
tekście badań marketingowych / Piotr Tarka // Prz. Organ. - 2017, nr 4,  
s. 24-30, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 836. KULTURA organizacyjna narzędziem kreacji przyjaznego śro-
dowiska pracy / Anna Wziątek-Staśko // Zarz. Zasob. Ludz. - 2017, nr 5, 
s. 9-25, wykr. bibliogr. summ. 
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 837. KULTURA pracowników a efektywność ekonomiczna / Bene-
dykt Puczkowski // Ekonomista. - 2017, nr 2, s. 175-203, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 838. KULTUROWE uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem 
społecznym / Martyna Wronka-Pośpiech // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2017, z. 336, s. 90-102, rys. bibliogr. summ. 
 
 839. KULTUROWY kontekst zmian gospodarczych / Ewa Cierniak-
Szóstak // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 3(963), s. 39-53 
bibliogr. summ. 

 M.in. kultura organizacyjna pracy. 
 
 840. MODEL kultury organizacyjnej a zjawiska patologiczne w śro-
dowisku pracy / Anna Wziątek-Staśko // Prz. Organ. - 2017, nr 10, s. 27-34, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 841. MODYFIKACJA stylu relacyjnego i strategii rozwiązywania 
sytuacji trudnych w obszarze zawodowym : komunikat z badań / Artur 
Doliński // Psychol. Zesz. Nauk. - 2017, nr 1, s. 123-141 bibliogr. summ. 
 
 842. POZYCJA pracowników spoza rodziny w procesie kadrowym  
w firmie rodzinnej / Marek Matejun, Agata Stasiołek, Paulina Wielec // 
Prz. Nauk Ekon. - 2017, nr 26, s. 171-181 bibliogr. summ. 
 
 843. PREZENTACJA stosowanych rozwiązań organizacyjnych ze-
społowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen / Bożena 
Gajdzik // Probl. Jakości. - 2017, R. 49, nr 5, s. 20-25 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 844. ZALEŻNOŚCI korelacyjne kultury organizacyjnej z innowacyj-
nością małych przedsiębiorstw w Polsce / Dorota Chmielewska-Muciek // 
Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 4, s. 339-349, tab. bibliogr. 
summ. 
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d. Przywództwo w organizacji 
 
 845. CECHY przedsiębiorczych kobiet w wybranych krajach - anali-
za różnic i podobieństw / Aneta Broniszewska, Beata Ślusarczyk // Prz. 
Organ. - 2017, nr 10, s. 34-45, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 846. DO „turkusu” trzeba dojrzeć! : czyli gdzie zaczyna się świadome 
przywództwo? / Nikolay Kirov, Nadejda Kirova // Personel Zarz. - 2017, 
nr 10, s. 18-23, tab. 

 Turkus - kolor oznaczający poziom rozwoju w koncepcji Frederica Laloux. 
 
 847. DOSKONALENIE kompetencji zarządzania : aspekty kulturowe 
i psychologiczne / Mirosław Betkowski, Malwina Zamojska-Król. - Ka-
towice : Wydaw. Nauk. Sophia, 2017. - 119 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr., 
netografia. - ISBN 978-83-65929-19-8. 
 
 ETYCZNY wymiar przywództwa w organizacji / Z. Zgoda, A. Nowa-
kowska, L. Nowakowska = poz. 1030. 
 
 848. EXPLORING leadership styles for innovation : an exploratory 
factor analysis / Warit Wipulanusat, Kriengsak Panuwatwanich, Rodney 
A. Stewart // Engineering Manage. Produc. Serv. - 2017, Vol. 9, iss. 1,  
s. 7-17 bibliogr. netogr. 

 Badanie stylów przywódczych dla innowacji: analiza czynników rozpoznaw-
czych. 
 
 849. FEATURES of the international manager-leader of the near 
future findings of the research / Beata Glinkowska // Management. - 
2017, Vol. 21, nr 1, s. 120-132 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Cechy menedżera-przywódcy niedalekiej przyszłości - wyniki badań. 
 
 850. The IMAGE of the manager-leader of the near future : an outline 
of the issues / Beata Glinkowska, Bogusław Kaczmarek // Management. - 
2017, Vol. 21, nr 1, s. 111-119 bibliogr. streszcz. 

 Wizerunek kierownika-przywódcy najbliższej przyszłości: zarys problemów. 
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 851. INTELIGENCJA emocjonalna, orientacja pozytywna i auten-
tyczne przywództwo wśród polskich menedżerów : doniesienie z badań / 
Mateusz Paliga, Anita Pollak // Zarz. Zasob. Ludz. - 2017, nr 5, s. 123-
139, tab. bibliogr. summ. 
 
 852. KOBIECY a męski styl kierowania w kontekście różnic osobo-
wościowych / Magdalena Kraczla // Prz. Organ. - 2017, nr 9, s. 46-52, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 853. KRZYCZEĆ czy nie krzyczeć - styl komunikacji menedżer- 
skiej a efektywność pracy / Monika Stawiarska-Lietzau, Magdalena  
Łużniak-Piecha // Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 2, s. 53-68 bibliogr. 
summ. 
 
 LUDZIE i struktury we współczesnym przedsiębiorstwie / U. Goła-
szewska-Kaczan i in. = poz. 87. 

 M.in. znaczenie przywództwa w organizacji. 
 
 854. (NIE)ŚWIADOMY lider : jak mózg i biologia determinują wy-
niki naszego postępowania wobec współpracowników i partnerów bizne-
sowych? / Nikolay Kirov, Jakub B. Bączek // Personel Zarz. - 2017,  
nr 10, s. 24-27. 
 
 OD zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim 
w Siłach Zbrojnych RP / B. Czuba, M. Miszczak = poz. 92. 

 Z treści: Miszczak M.: Rola przywództwa w kształtowaniu kapitału ludzkiego 
w Siłach Zbrojnych RP. 
 
 855. OSOBOWOŚCIOWE wyznaczniki pracy, wpływające na sukces 
przedsiębiorców społecznych / Martyna Wronka-Pośpiech, Aldona Frącz- 
kiewicz-Wronka, Małgorzata Dobrowolska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2017, 
nr 5, s. 105-122, tab. bibliogr. summ. 
 
 PRACA zespołowa i liderzy / A. Pacana = poz. 227. 
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 856. PRZYWÓDZTWO strategiczne a tworzenie wartości w orga- 
nizacjach / Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki // Organ. Kier. - 2017, 
nr 2, s. 121-135 bibliogr. summ. 
 
 857. PRZYWÓDZTWO w kontekście pozytywnym - autentyczność 
lidera i kapitał psychologiczny / Przemysław Zbierowski // Organ. Kier. - 
2017, nr 2, s. 153-166 bibliogr. summ. 
 
 858. RESET w kryzysie : jak wykorzystać doświadczenia trenerów 
sportowych do rozwiązywania sytuacji kryzysowych? / Marcin Wykrotka // 
Personel Zarz. - 2017, nr 2, s. 46-49. 

 Psychologia zarządzania zespołem. 
 
 859. SAMOŚWIADOMOŚĆ cech przywódczych pracowników róż-
nych organizacji / Marta Gaj // Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp. - 
2017, R. 10, nr 3, s. 281-291 bibliogr. streszcz. 
 
 860. TALENTY lidera : jak stać się świadomym przywódcą? / Na-
dejda Kirova // Personel Zarz. - 2017, nr 11, s. 64-67. 
 
 861. WSZYSTKIE strony wygrywają : jak przywództwo sytuacyjne 
pomaga zarządzać pracownikami? / Dariusz Gimziński // Personel Zarz. - 
2017, nr 2, s. 50-53, rys. 
 
 862. WYMAGANIA sytuacyjne funkcji osobowościowych w syste-
mie zarządzania / Ludmila Sadovnicova // Stud. Zarz. Finan. WSBank. 
Pozn. - 2017, nr 12, s. 17-33 bibliogr. summ. 
 
 Stres w pracy menedżerów poz. 1025 ; Etyka menedżerów poz. 1030, 
1044. 
 Zob. też Kadra kierownicza poz. 195-197. 
 



- 169 - 

3. Stosunki społeczne w zakładzie pracy 
 

a. Stosunki interpersonalne 
 
 863. CZYNNIKI wpływające na kształtowanie relacji przełożony - 
podwładny w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mirosław Szcześniak // 
Stud. Zarz. Finan. WSBank. Pozn. - 2017, nr 12, s. 57-70 bibliogr. summ. 
 
 864. EMPATIA w finansach : budowa wewnętrznych relacji  
w mBanku - studium przypadku / Halina Guryn // Personel Zarz. - 2017, 
nr 5, s. 52-56. 
 
 865. IDENTYFIKACJA wymiarów jakości relacji interpersonalnych 
w organizacji / Dawid Szostek, Aldona Glińska-Neweś // Organ. Kier. - 
2017, nr 3, s. 11-24, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 866. KOLORY komunikacji : umiejętne rozwiązywanie konfliktów  
w różnych typach organizacji / Ewa Mażul // Personel Zarz. - 2017,  
nr 11, s. 22-26. 
 
 867. KOMUNIKACJA interpersonalna w relacjach przełożony - 
podwładny na przykładzie instytucji samorządowej / Agata Przewoźna-
Krzemińska // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2017, nr 25, t. 1, s. 21-29  
bibliogr. summ. 
 
 868. KOMUNIKOWANIE się jako element wpływający na jakość 
życia w organizacji / Magdalena Zalewska-Turzyńska // Hand. Wewn. - 
2017, R. 63, nr 4, t. 2, s. 317-326, rys. tab. bibliogr. rez. summ. 
 
 869. KONFLIKTY w pracy - ich przyczyny i sposoby rozwiązywa- 
nia / Martyna Ostrowska // Bezp. Pr. - 2017, nr 9, s. 12-15 bibliogr. summ. 
 
 870. LEKCJE asertywności : czyli niełatwa sztuka mówienia „nie” / 
Dorota Gromnicka // Personel Zarz. - 2017, nr 12, s. 52-56. 
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 871. OBYŚ był szczęśliwy : jak budować uważne relacje w pracy? / 
Jarosław Chybicki // Personel Zarz. - 2017, nr 5, s. 80-82. 
 
 OCHRONA zdrowia pracujących / red. nauk. J. Chmielewski,  
M. Czarny-Działak, N. Pawlas = poz. 1136. 

 Z treści: Konflikty w pracy jako czynnik bezpieczeństwa i atmosfery społecz-
nej / H. Pawlak i in. 
 
 POCZUCIE misji społecznej oraz więzi ze współpracownikami  
a zadowolenie z pracy w grupie ratowników górniczych / M. Stasiła-Się- 
radzka, E. Turska = poz. 906. 
 
 872. POROZUMIENIE bez przemocy : jak rozwiązywać konflikty  
w firmie? / Joanna Berendt, Monika Panas, Vesna Lorenc // Personel 
Zarz. - 2017, nr 1, s. 40-44. 
 
 POSTAWY Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów 
w zakresie współpracy zawodowej / G. Bartkowiak, A. Krugiełka =  
poz. 579. 
 
 873. PROSTOWANIE ścieżek : jak budować relacje i zachęcać ludzi 
do tego, by zrobili to, co jest nam potrzebne? / Agnieszka Maruda-Sper- 
czak // Personel Zarz. - 2017, nr 10, s. 48-51. 
 
 874. RELACJE z pracownikami jako obszar wdrażania CSR / 
Agnieszka Furmańska-Maruszak, Agata Sudolska // Organ. Kier. - 2017, 
nr 2, s. 253-266 bibliogr. summ. 
 
 875. SPORY na górze : jak niwelować bariery w relacjach kadry 
zarządzającej? / Tomasz Mnich // Personel Zarz. - 2017, nr 7, s. 56-60. 
 
 876. ŚRODOWISKO pracy jako obszar budowania poczucia własnej 
wartości i relacji z innymi = Working environment as an area of building 
self-esteem and relationships with other people / Beata Jakimiuk // Ann. 
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UMCS, Sect. J. Paedag.-Psychol. - 2016, Vol. 29, [z.] 4, s. 43-54 bibliogr. 
summ. 
 
 877. WEWNĘTRZNA trucizna organizacji : w jaki sposób rozpoznać 
nieprawidłowe zachowania w firmie i na nie reagować? / Katarzyna Kło-
bukowska // Personel Zarz. - 2017, nr 3, s. 18-23. 
 
 878. ZAKORZENIENIE społeczne jako stymulanta zaufania w ko- 
operacji przedsiębiorstw turystycznych / Katarzyna Czernek // Organ. 
Kier. - 2017, nr 2, s. 199-213 bibliogr. summ. 
 
 ZATRUDNIALNOŚĆ pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludź-
mi / A. Pawłowska = poz. 121. 

 M.in. relacje międzyludzkie między pracodawcą a pracownikiem. 
 
 879. ZAUFANIE a crowdsourcing w organizacjach publicznych / 
Regina Lenart-Gansiniec // Organ. Kier. - 2017, nr 2, s. 229-240 bibliogr. 
summ. 
 
 880. ZAUFANIE w relacjach międzyorganizacyjnych na przykładzie 
przedsiębiorstwa handlowego / Dagmara Lewicka, Monika Pec, Anna 
Słaby // Organ. Kier. - 2017, nr 2, s. 215-228 bibliogr. summ. 
 
 881. ZJAWISKA patologiczne obniżające stopień zaufania w przed-
siębiorstwie / Agnieszka Sopińska // Organ. Kier. - 2017, nr 2, s. 241-252 
bibliogr. summ. 
 
 

b. Adaptacja zawodowa 
 
 ADAPTACJA pracowników z zagranicy w procesie zarządzania  
zasobami ludzkimi w świetle imigracji do Polski / J. Granowska, M. Pa-
kosz = poz. 569. 
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 882. ADAPTACJA społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : 
studium teoretyczno-empiryczne / Iwona Grzebyk-Dulak. - Warszawa : 
Difin, 2017. - 268 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 246-258. - 
ISBN 978-83-8085-161-0. 
 
 BARIERY adaptacji zawodowej polskich emigrantów zarobkowych / 
G. Sanecki = poz. 1059. 
 
 DROGA do pracy : proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie za-
trudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy / K. Ślebarska = poz. 413. 
 
 883. INDYWIDUALNY aspekt adaptacji pracowniczej w między- 
narodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych / Iwona 
Kubica // Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 195-206 bibliogr. 
summ. 
 
 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi / red. nauk. M. Tomczak,  
B. Krawczyk-Bryłka = poz. 118. 

 Z treści: Zimnowłocka-Łozyk E.: Procedury wprowadzenia nowego pracow-
nika do organizacji. 
 
 

c. Prześladowanie w miejscu pracy 
 
 884. BULLYING behavior and mental health in healthcare and edu-
cational sectors in Kaunas, Lithuania / Lina Bernotaite, Vilija Malinau-
skiene, Palmira Leisyte // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 307-314, tab. 
bibliogr. summ. 

 Prześladowanie w miejscu pracy i zdrowie psychiczne w sektorach opieki 
zdrowotnej i oświaty w Kownie na Litwie. 
 
 CZYNNIK ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsię-
biorstwie / A. Gembalska-Kwiecień = poz. 1265. 

 M.in. mobbing. 
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 885. ORGANIZACYJNE i ogólnogospodarcze konsekwencje mob-
bingu / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 
2017, nr 3, s. 11-20 bibliogr. netogr., wykaz aktów prawnych, summ. 
 
 886. PERCEPCJA roli specjalistów HR oraz stanowiska organizacji 
wobec mobbingu w miejscu pracy / Katarzyna Durniat // Zarz. Zasob. 
Ludz. - 2017, nr 5, s. 75-87 bibliogr. summ. 

 Wyniki badań zrealizowanych w 2014 roku we Wrocławiu, w ramach projek-
tu międzynarodowego. 
 
 887. PROCEDURY antymobbingowe w zakładzie pracy / Joanna 
Budzyńska-Jędraszczyk // Inspektor Pr. - 2017, nr 7/8, s. 8-12, rys.  
bibliogr. 
 
 ŚWIATOWY dzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy / red. 
nauk. J. Żywiołek, W. Babicz = poz. 1024. 

 Z treści: Przewoźna-Krzemińska A.: Destrukcyjny wpływ przemocy w miej-
scu pracy - zespół objawów PTSD. - Żywiołek J.: Cyberslacking jako zjawisko 
wpływające na poziom jakości pracy pracowników. 
 
 888. W KWESTII kryminalizacji mobbingu / Emilia Szynwelska // 
Pr. Zabezp. Społ. - 2017, nr 6, s. 27-32 bibliogr. summ. 
 
 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi / red. nauk. M. Tomczyk,  
B. Krawczyk-Bryłka = poz. 118. 

 Z treści: Baranowska A., Tomczyk.: Zjawisko mobbingu we współczesnym 
środowisku pracy. 
 
 889. ZWIĄZKI kultury narodowej z mobbingiem / Elżbieta Turska, 
Irena Plich // Prz. Organ. - 2017, nr 6, s. 37-44, tab. bibliogr. summ. 
 
 Aspekty prawne prześladowania w miejscu pracy poz. 1344, 1367. 
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4. Humanizacja pracy 
 
 890. CZŁOWIEK, społeczeństwo, gospodarka = Челобек, общество, 
економика = Man, society, economy. T. 4, Intelektualizacja i humaniza-
cja pracy = Интeлektyaлизaция и гуманизация труда= Intellectualisa-
tion and humanisation of work / red. nauk. Maria Agnieszka Paszko-
wicz [i in.]; Uniwersytet Zielonogórski Instytut Inżynierii Bezpieczeń-
stwa i Nauk o Pracy. - Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Pol. Tow. Profes., 
2017. - 170 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-
942313-3-0. 

 Treść: Tytyk Edwin: Intelektualizacja i humanizacja pracy jako istotne 
wyznaczniki postępu cywilizacyjnego (s. 15-38). - Kasperska Renata: Maszyna 
myśląca jako pomoc i zagrożenie dla człowieka w pracy (s. 39-53). - Tsymba-
liuk Svitlana: Wpływ intelektualizacji pracy na relacje społeczno-zawodowe  
(s. 55-66). - Kalina Alla: Metodyczne podejście do oceny intelektualnej pracy  
w kontekście innowacyjnego rozwoju organizacji (s. 67-72). - Kolot Anatoliy, 
Herasymenko Oksana: Innowacyjna praca jako trend nowej gospodarki (s. 73-92). - 
Tulashvili Iurii, Simonchuk Oksana: Intelektualizacja działalności zawodowej 
jako współczesna tendencja adaptacji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób 
z niepełnosprawnością narządu wzroku w relacjach społeczno-zawodowych  
(s. 93-114). - Kozak Taras, Kovalenko Ivan: Innowacyjny rozwój organizacji  
w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu (s. 115-126). - Vasylyk Alla: 
Partycypacja pracownicza: główne podejścia do kształcowania orientacji na 
wartości i motywacji innowacyjnej pracy (s. 127-139). - Chala Nina, Poplavska 
Oksana: Rewolucja przemysłowa 4.0 i innowacyjna praca: trendy, wyzwania, 
prognozy (s. 141-154). - Savchenko Vasyl: Niematerialne stymulowanie rozwo-
ju personelu jako czynnik zapewnienia intelektualizacji pracy, ocena jego efek-
tywności (s. 155-168). 
 
 891. EMPIRICAL study on the determinants of the quality of work- 
life in local government institutions / Kamila Kuczaj // Nauki o Zarz. - 
2017, nr 4(33), s. 52-60, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Determinanty jakości życia w miejscu pracy w jednostkach samorządu teryto-
rialnego - wyniki badań empirycznych. 
 
 HUMANIZACYJNE i dehumanizacyjne aspekty telepracy / B. Miku-
ła = poz. 444. 
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 892. CZŁOWIEK w procesie pracy we współczesnej organizacji. / 
Iwona Mulicka. - Opole : Of. Wydaw. Politech. Opol. 

 Cz. 1. 2015. - 130 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 121-127. - (Studia i Mono-
grafie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 416). - ISBN 978-83-65235-
09-1. - Humanizacja pracy, społeczne warunki pracy, komunikacja społeczna, 
socjalna działalność zakładu pracy dawniej i dziś. 

 Cz. 2. - 2016. - 140 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 127-133. - (Studia i Mo-
nografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 456). - ISBN 978-83-
65235-69-5. - Moralność i etyka we współczesnej organizacji, motywacja do 
pracy. 
 
 WOKÓŁ podstawowych zagadnień pedagogiki pracy / red. R. Ger-
lach, R. Tomaszewska-Lipiec = poz. 1072. 

 Z treści: Jakimiuk B.: Humanizacja pracy jako obszar badań w pedagogice 
pracy. 
 
 

5. Stosunek do pracy. Motywacja pracy 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 893. KULTURA pracy profesjonalisty / Zdzisław Wołk. - Warszawa : 
Difin, 2017. - 317 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 306-317. -  
(Engram). - ISBN 978-83-8085-365-2. 
 
 894. OPTYMIZM a efektywność zawodowa pracowników = Opti-
mism and work effectiveness / Ewelina Dresler. - Cz. 1-2 // Rozpr. Społ. / 
PSW Biała Podl. - 2017, T. 11, nr 1, s. 79-86 bibliogr. netogr. summ. ;  
nr 2, s. 50-56 bibliogr. summ. 

 Cz. 1. Interpretacja zdarzeń pozytywnych = Interpretation of positive events ; 
Cz. 2. Interpretacja zdarzeń negatywnych = Interpretation of negative events. 
 
 895. The RELATIONSHIP of organizational commitment, job satis-
faction and burnout on physicians and nurses? / Nurperihan Tosun, Hatice 
Ulusoy // J. Econ. Manage. - 2017, [nr] 2, s. 90-111 bibliogr. 
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b. Lojalność pracowników 
 
 896. CZYNNIKI kształtujące przywiązanie trwania pracowników / 
Dagmara Lewicka, Monika Pec // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2017, nr 48, t. 2, 
s. 197-207 bibliogr. netogr. summ. 
 
 897. UWARUNKOWANIA lojalności pracowników z pokolenia Y / 
Elżbieta Robak // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2017, nr 3, s. 103-116 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 898. WDZIĘCZNOŚĆ i lojalność wobec organizacji jako istotne 
elementy wymiany pracownik - organizacja / Marcin Wnuk // Zarz. Zasob. 
Ludz. - 2017, nr 5, s. 55-73, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 899. WŁAŚCIWOŚCI psychometryczne polskiej wersji skali przy-
wiązania do organizacji / Marcin Wnuk // Organ. Kier. - 2017, nr 3,  
s. 109-125, tab. bibliogr. summ. 
 
 

c. Pracoholizm 
 
 900. DEFORMACJA jednostki przez pracę / Andrzej Zwoliński // 
Społeczeństwo. - 2017, R. 27, nr 2, s. 35-62 summ. 

 M.in. pracoholizm. 
 
 901. WYBRANE przejawy dysfunkcyjnych zachowań pracowników 
w sektorze administracji samorządowej : raport z badania = Selected 
manifestations of dysfunctional behavior of employees in the local 
government : report from research / Dawid Szostek // Probl. Jakości. - 
2017, R. 49, nr 7, s. 2-8 bibliogr. netogr. summ. 

 M.in. pracoholizm. 
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d. Satysfakcja z pracy 
 
 902. CZYNNIKI kształtujące satysfakcję pracowników wybranej 
grupy dyspozycyjnej na przykładzie Policji / Adam Piontek // Stud. Pr. 
WNEiZ US. - 2017, nr 48, t. 2, s. 269-279 bibliogr. netogr. summ. 
 
 903. DETERMINANTY satysfakcji z pracy : studium teoretyczne / 
Monika Sak-Skowron, Łukasz Skowron // Market. Zarz. - 2017, nr 2,  
s. 243-253 bibliogr. summ. 
 
 904. DOŚWIADCZENIE przepływu flow w kontekście satysfakcji  
z pracy i życia rodzinnego u mężczyzn = Experiencing flow in the context 
of job satisfaction and satisfaction with family life / Małgorzata M. Mach-
Sawic, Bogusława Lachowska, Małgorzata Tatala // Horyz. Psychol. - 
2016, T. 6, s. 31-44 bibliogr. summ. 
 
 905. ORGANIZATIONAL conditioning of job satisfaction : a model 
of job satisfaction / Marcin Wnuk // Contemp. Econ. - 2017, Vol. 11, nr 1, 
s. 31-43 bibliogr. 

 Organizacyjne uwarunkowania satysfakcji z pracy : model satysfakcji z pracy. 
 
 OSOBOWOŚĆ zawodowa, środowisko zawodowe i zadowolenie  
z pracy na przykładzie centrum usług księgowych / P. Kabalski, W. Przy-
godzka = poz. 965. 
 
 906. POCZUCIE misji społecznej oraz więzi ze współpracownikami 
a zadowolenie z pracy w grupie ratowników górniczych / Marta Stasiła-
Sieradzka, Elżbieta Turska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2017, nr 5, s. 169-181 
bibliogr. summ. 
 
 907. SATYSFAKCJA i zaangażowanie kadry kierowniczej w inno-
wacyjnych przedsiębiorstwach - wyniki badań / Anna Rakowska, Iwona 
Mendryk // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2017, nr 4(964), s. 67-80, 
tab. bibliogr. summ. 
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 908. SATYSFAKCJA z pracy a poczucie jakości życia na przykła-
dzie osób z terenów wiejskich : doniesienia wstępne = Satisfaction with 
work and quality of life on the example of people from rural areas : pre-
liminary reports / Sylwia Gołąb, Małgorzata Szcześniak // Zesz. Nauk. 
SGGW, Probl. Rol. Świat. - 2017, Vol. 17, z. 2, s. 41-47 bibliogr. summ. 
 
 909. SATYSFAKCJA z pracy dydaktycznej nauczycieli akademic-
kich oraz doktorantów / Adam Metelski // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, 
Vol. 5, nr 3, s. 86-99, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 910. SATYSFAKCJA z pracy, etyka pracy i poczucie koherencji na 
przykładzie pracowników call center / Żaneta Rachwaniec-Szczecińska, 
Damian Grabowski // Zesz. Nauk. / PŚl., Organ. Zarz. - 2017, z. 106,  
s. 207-216 bibliogr. summ. 
 
 911. SATYSFAKCJA z pracy kuratorów sądowych : studium teore-
tyczno-empiryczne / Ewa Grudziewska. - Warszawa : Wydaw. Akad. 
Pedagog. Spec., 2017. - 182, [1] s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr., 
netogr. s. 165-182. - ISBN - 978-83-64953-75-0. 
 
 912. SATYSFAKCJA z życia i z pracy w aspekcie uelastyczniania 
zatrudnienia / Anna Lubrańska // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 7, s. 23-29 
bibliogr. summ. 
 
 913. SATYSFAKCJA zawodowa nauczycieli / Stanisław Korczyński. - 
Łódź : Wydaw. Akad. Humanist.-Ekon., 2017. - 267 s. : il. ; 21 cm. - 
Bibliogr. s. 247-262. - ISBN 978-83-7405-650-2. 
 
 914. SATYSFAKCJA zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy w Pol- 
sce / Danuta Kunecka. - Warszawa : Difin, 2016. - 157 s. : il. ; 23 cm. -  
Bibliogr. s. 133-147. - (Engram). - ISBN 978-83-8085-000-2. 
 
 915. SATYSFAKCJA zawodowa Polaków 2016 - raport z badania / 
Piotr Sedlak, Piotr Jurczak // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 3, s. 47-53, rys. 
wykr. bibliogr. summ. 
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 916. WPŁYW komunikacji wewnętrznej na poziom zadowolenia  
z pracy : wyniki badań w spółkach przemysłu stoczniowego / Sylwia Bia- 
łas, Joanna Litwin // Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 59-70 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 917. ZAWODOWE uwarunkowania zadowolenia z pracy wśród 
nauczycieli / Elżbieta Lisowska // Forum Pedagog. - 2017, [nr] 1, s. 227-243 
bibliogr. summ. 
 
 918. ŹRÓDŁA i poziom satysfakcji z pracy w instytucji administracji 
publicznej na przykładzie odziału wojewódzkiego ZUS / Eugeniusz Nie-
dzielski // Optimum - Stud. Ekon. - 2017, nr 2, s. 146-154, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 

e. Zaangażowanie pracowników 
 
 919. ANALIZA związku pomiędzy otrzymywaniem świadczeń do-
datkowych a zaangażowaniem w pracę / Konrad Kulikowski // Organ. 
Kier. - 2017, nr 3, s. 59-77, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 ANGAŻUJĄCE wartości : czyli kulturowe elementy wyzwalające 
motywację pokolenia Y / S. Gołuchowska = poz. 932. 
 
 920. BADANIE opinii i oczekiwań pracowników - studium przypad-
ku uczelni wyższej / Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Monika  
Gzik // Eduk. Ekon. Menedż. - 2017, nr 1, s. 85-101 bibliogr. summ. 

 Omówienie działań służących budowaniu zaangażowania i włączania pra-
cowników w działania pracodawcy oraz wykorzystujących badania ich opinii  
i oczekiwań na przykładzie instytucji nienastawionej na zysk - jednej z polskich 
uczelni. 
 
 921. COUNTERPRODUCTIVE work behaviours in an organization 
and their measurement upon the example of research conducted among 
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employees in the public administration sector in Poland / Dawid Szostek // 
Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 169-179, tab. bibliogr. summ. 

 Antyproduktywne zachowania w pracy w organizacji i ich pomiar na przykła-
dzie badania przeprowadzonego wśród pracowników w sektorze administracji 
publicznej w Polsce. 
 
 922. CZYNNIKI motywujące członków grup producentów rolnych 
do wzrostu zaangażowania w działania podejmowane przez grupę / Agata 
Warmińska // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2017, nr 25, t. 1, s. 41-49  
bibliogr. summ. 
 
 923. DLA każdego coś innego : budowanie zaangażowania pracow-
ników priorytetem działów HR / Agnieszka Syguła // Personel Zarz. - 
2017, nr 8, s. 50-54, rys. 
 
 DYLEMATY HR-owców : badania, case study, praktyczne komenta-
rze / pod red. K. Kulig-Moskwy = poz. 181. 

 Z treści: Rozdz. 5. Społeczne inicjatywy pracowników sposobem na ich zaan-
gażowanie (motywacje) i rozwój. - Kulig-Moskwa K.: Znaczenie zaangażowania 
pracowników dla sukcesu biznesowego przedsiębiorstw. - Nojszewska A.: Spo-
łeczne inicjatywy jako sposób na zaangażowanie i motywację pracowników. - 
Marek M.: Programy wolontariatu kompetencji. - Skibińska M., Krajnik A.: Win-
win, czyli jak zaangażowanie kreuje zyski. 
 
 924. EKSPLORACJA konceptualizacji i operacjonalizacji zaanga- 
żowania pracowniczego: implikacje dla teorii i praktyki / Anna Wójcik-
Karpacz // Organ. Kier. - 2017, nr 4, s. 47-65 bibliogr. summ. 
 
 HOLISTYCZNE ujęcie pracy / pod red. J. Zimnego = poz. 2. 

 Z treści: Dziukiewicz J.: Patologiczne zaangażowanie w pracę jako źródło 
zagrożeń dla zdrowia współczesnego człowieka. 
 
 925. PASJA jako istotny wymiar doświadczania pracy = Passion as an 
essential aspect of work experience / Iwona Jazukiewicz // Stud. Paedagog. 
Ignatiana. - 2017, Vol. 20, [z.] 2, s. 85-101 bibliogr. summ. 
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 PROPOZYCJA wartości zatrudnienia a zaangażowanie pracowników 
sektora kultury / K. Wojtaszczyk, P. Mizera-Pęczek = poz. 457. 
 
 926. ROLA zaangażowania pracowników w funkcjonowanie organi-
zacji / Pamela Zakobielska // Acta UNC, Zarz. - 2017, z. 44, nr 3, s. 123-133 
bibliogr. summ. 
 
 SPOŁECZNIE odpowiedzialne zarządzanie zaangażowaniem pra-
cowników / A. Sokołowska-Durkalec, E. Tabaszewska-Zajbert =  
poz. 2027. 
 
 927. TRUST in effective international business cooperation : media-
ting effect of work engagement / Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian 
Grabowski, Monika Sulimowska-Formowicz // Entrepreneurial Bus. 
Econ. Rev. - 2017, Vol. 5, nr 2, s. 27-50 bibliogr. 
 
 WYZWANIA wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przed-
siębiorstw / red. nauk. E. Robak, S. Skolik = poz. 1351. 

 Z treści: Gajda J.: Motywowanie przedstawicieli pokolenia Y do zaangażowa-
nia w wykonywaną pracę zawodową. - Czarnecka A., Słocińska A.: Problemy 
kształtowania zaangażowania zdalnych pracowników. 
 
 ZAANGAŻOWANIE i partycypacja finansowa : fundamenty kształ-
towania wysokiej motywacji pracowników we współczesnej przestrzeni 
organizacyjnej / T. Kawka = poz. 950. 
 
 928. ZAANGAŻOWANIE i przywiązanie organizacyjne a wypalenie 
zawodowe pracujących w elastycznych formach zatrudnienia - raport  
z badań empirycznych / Małgorzata Dobrowolska, Magdalena Ślazyk-
Sobol // Zarz. Zasob. Ludz. - 2017, nr 5, s. 141-168, tab. wykr. bibliogr. 
summ. 
 
 929. ZAANGAŻOWANIE pracowników : perspektywa indywidual-
na i organizacyjna / Marta Młokosiewicz // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 
2017, nr 3, s. 163-178 bibliogr. netogr. streszcz. 
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 930. ZAANGAŻOWANIE pracowników a sukces organizacji / Maria 
Wanda Kopertyńska, Krystyna Kmiotek // Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, 
nr 2, cz. 1, s. 183-194 bibliogr. summ. 
 
 931. ZAANGAŻOWANIE to podstawa // Tyg. Solidar. - 2017, nr 1, 
s. 56-57. 

 Wpływ poziomu zaangażowania pracownika na wyniki firmy. 
 
 ZARZĄDZANIE personelem w organizacji / B. Buzowska, R. Paliga, 
K. Pujer = poz. 1006. 

 Z treści: Buzowska B.: Metoda pomiaru i wyniki badań zaangażowania orga-
nizacyjnego pracowników w sektorze administracji publicznej. 
 
 

f. Motywacja pracy 
 
 932. ANGAŻUJĄCE wartości : czyli kulturowe elementy wyzwalają-
ce motywację pokolenia Y / Sylwia Gołuchowska // Personel Zarz. - 
2017, nr 4, s. 34-37. 
 
 933. ANALIZA systemu motywacji w ocenie pracowników badanego 
przedsiębiorstwa : studium przypadku = Analysis of motivation system in 
the evaluation of employees by the enterprise : case study / Joanna 
Dzieńdziora, Małgorzata Smolarek // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, 
Zarz. - 2016, T. 17, z. 3, s. 57-70 bibliogr. summ. 
 
 CZYNNIK ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsię-
biorstwie / A. Gembalska-Kwiecień = poz. 1265. 

 M.in. motywowanie materialne i pozapłacowe do bezpiecznej pracy. 
 
 EMPOWERMENT : umacnianie pozycji pracownika w organizacji / 
K. Kulikowski = poz. 76. 

 M.in. motywacja pracy. 
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 934. FLEXIBILITY and variability of motivating employees and 
managers in Slovakia and Poland / Martina Blašková [et al.] // Pol.  
J. Manage. Stud. - 2017, Vol. 15, nr 1, s. 26-36 bibliogr. 

 Elastyczność i zmienność motywowania pracowników i menedżerów na Sło- 
wacji i w Polsce. 
 
 935. ISTOTA motywacji pracowników tworzących zespoły w proce-
sach innowacyjnych / Joanna Żukowska // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2017, 
nr 48, t. 2, s. 419-428 bibliogr. netogr. summ. 
 
 KSZTAŁCENIE ustawiczne dorosłych a system motywacyjny - stu-
dium przypadku / D. Tokarski, A. Smarzewska = poz. 714. 

 Poziom zaangażowania w proces rozwoju i samokształcenia pracowników 
kadry administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej. 
 
 936. MOTYW i akcja : czyli jak pobudzić do działania siebie  
i innych? / Agnieszka Maruda-Sperczak // Personel Zarz. - 2017, nr 5,  
s. 64-67. 
 
 937. MOTYWACJA jako czynnik sukcesów człowieka we współ- 
czesnych warunkach pracy / red. nauk. Walentyna Łozowiecka, Ewa Wiś- 
niewska, Beata Cieśleńska. - Płock : Wydaw. Nauk. PWSZ Płock, 2017. - 
207 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61601-39-5. 

 Z treści: Boczan Igor: Motywacja w kształceniu zawodowym przyszłych 
specjalistów turystyki w kontekście skuteczności ich działań (s. 47-55). -  
Wiśniewska E.: O roli nauczyciela akademickiego w motywowaniu studentów  
(s. 91-113). - Cieśleńska B., Skibicka-Piechna Alicja: Kompetencje „pierwszej 
pomocy” - umiejętności wpływające na skuteczność działań wychowawczych  
i motywacyjnych podejmowanych przez nauczyciela (s. 145-155). 
 
 MOTYWACJA osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdroże-
nia koncepcji empowerment w organizacjach / A. Springer, K. Oleksa = 
poz. 91. 
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 938. MOTYWACJA pracownika a satysfakcja i lojalność klien- 
ta / Łukasz Skowron, Marcin Gąsior. - Warszawa : Difin, 2017. - 238 s. : 
rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 229-238. - ISBN 978-83-8085- 
427-7. 
 
 939. MOTYWOWANIE do pracy w opinii pracowników małych  
i średnich przedsiębiorstw = Motivating to work in the view of small and 
medium enterprises’ employees / Olimpia Grabiec, Joanna Jędraszczyk-
Kałwak // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. - 2017, T. 18, z. 1,  
s. 43-56 bibliogr. summ. 
 
 940. MOTYWOWANIE pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi / Wioleta J. Karna, Agnieszka Knap-Stefaniuk // Stud. 
Pr. WNEiZ US. - 2017, nr 48, t. 2 , s. 161-171 bibliogr. netogr. summ. 
 
 941. MOTYWOWANIE różnorodnego zespołu pracowniczego / 
Anna Jawor-Joniewicz, Barbara Sajkiewicz // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. 
Krak. - 2017, nr 4(964), s. 26-47, tab. bibliogr. summ. 
 
 942. MOŻLIWE zastosowania założeń teorii wymiany w proce- 
sie motywowania pracowników i szacowania ich strategii zachowań / 
Mieczysław Pakosz // Zesz. Nauk. PŁódz., Organ. Zarz. - 2017, z. 67,  
s. 125-136 bibliogr. summ 
 
 943. POZAFINANSOWE metody motywowania pracowników - 
ujęcie perspektywy teorii autodeterminacji / Michał Szulawski // Eduk. 
Ekon. Menedż. - 2017, nr 2, s. 69-82 bibliogr. summ. 
 
 POZYCJA pracowników spoza rodziny w procesie kadrowym w fir-
mie rodzinnej / M. Matejun, A. Stasiołek, P. Wielec = poz. 842. 

 M.in. motywacja pracy. 
 
 944. ROLA dyrektora szkoły w motywowaniu nauczycieli = The role 
of a headmaster in motivating teachers / Agnieszka Danielewicz // Zesz. 
Nauk. WSG, Eduk. Rodz. Społ. - 2017, nr 2, s. 143-154 bibliogr. summ. 
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 945. SKUTECZNOŚĆ instrumentów motywowania pracowników  
w deklaracjach osób wchodzących na rynek pracy / Angelika Pańka // 
Acta UNC, Zarz. - 2017, z. 44, nr 3, s. 189-202 bibliogr. summ. 
 
 946. SPOSOBY motywowania pracowników na przykładzie subre-
gionu płockiego : badanie wtórne / Andrzej Jagodziński, Monika Kowal-
ska // Not. Płoc. - 2017, nr 2, s. 35-39 summ. 
 
 947. SYSTEMY motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem 
ludzkim organizacji = The systems of employee motivation and the ma-
nagement of human capital in an organization / Jacek Dziwulski, Wiesław 
Harasim // Zesz. Nauk. Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlce, Admin. Zarz. - 
2017, nr 40, s. 47-59 bibliogr. summ. 
 
 948. UWARUNKOWANIA systemu motywowania pozamaterialne-
go pracowników wiedzy na przykładzie kancelarii prawniczej / Agata 
Borowska-Pietrzak // Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 91-103 
bibliogr. summ. 
 
 949. WPŁYW czynników niematerialnych na motywację pracowni-
ków w czasie wychodzenia z kryzysu gospodarczego - ujęcie teoretycz- 
ne / Agnieszka Piotrowska-Puchała // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 
2017, nr 3, s. 407-416, tab. bibliogr. summ. 
 
 WSPÓŁCZESNE aspekty zarządzania kapitałem ludzkim / red. nauk. 
K. Kazojć, I. Miciuła = poz. 322. 

 Z treści: Dębińska-Rudy E.: Istota motywowania w oparciu o wybrane teorie 
motywowania. - Dębińska-Rudy E.: Rola i znaczenie motywacji pracowników. 
 
 WYKORZYSTANIE pochodnych instrumentów finansowych w sys-
temach motywowania pracowników / H. Buk = poz. 1771. 
 
 950. ZAANGAŻOWANIE i partycypacja finansowa - fundamenty 
kształtowania wysokiej motywacji pracowników we współczesnej prze-
strzeni organizacyjnej / Tomasz Kawka // Eduk. Ekon. Menedż. - 2017,  
nr 1, s. 27-39 bibliogr. summ. 
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6. Socjologia i psychologia zawodów 
 

a. Socjologia i psychologia różnych zawodów 
 
 ADAPTACJA społeczno-zawodowa w formacji mundurowej /  
I. Grzebyk-Dulak = poz. 882. 
 
 951. DIFFICULT situations in the profession of a dietitian-therapist / 
Mirosława Adamus, Krzysztof Owczarek, Mariusz Jaworski // Kwart. 
Nauk. Uczel. Vistula. - 2017, nr 2, s. 288-299 bibliogr. netogr. summ. 

 Trudne sytuacje w zawodzie dietetyka-terapeuty. 
 
 952. DWOJE we mnie : eksploracja i opis struktury tożsamości  
profesjonalnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu / Bartosz Sławecki // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5,  
nr 3, s. 27-46, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Wymiar merytoryczny, dydaktyczny i pedagogiczny struktury tożsamości nau- 
czycieli akademickich. 
 
 953. DYLEMATY psychologiczne opiekunów osób starszych wyni-
kające z fenomenów okresu późnej dorosłości - ich wpływ na zdrowie  
i samopoczucie / Lidia Hubner // W : Starzenie się a może długowiecz-
ność / pod red. Joanny Hoffman-Aulich, Arlety Wojciechowskiej-Łąckiej. - 
Zielona Góra : Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór., 2017. - S. 113-126. 
 
 954. EMOCJE i praca emocjonalna personelu instytucji korekcyjnych 
dla młodzieży w kontekście działań resocjalizacyjnych / Piotr Chomczyń-
ski // Prz. Socjol. - 2017, T. 66, nr 2, s. 63-89 bibliogr. summ. 

 Praca personelu zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich. 
 
 955. EMPATIA pracowników medycznych / Ewa Wilczek-Rużycz- 
ka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 143 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 127-143. - ISBN 978-83-8107-269-4. 
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 956. FORMACJA prawnika wyzwaniem czasów / Stanisław Leszek 
Stadniczeńko // Opol. Stud. Admin.-Praw. - 2017, [T.] 15, [cz.] 2, s. 267-
286 bibliogr. summ. 
 
 957. The IMPACT of ego states of parent, adult and child on the 
professional choice of teachers / Denitsa Alipieva // J. Educ. Cult. Soc. - 
2017, nr 2, s. 177-192 bibliogr. netogr. 
 
 958. INTELIGENCJA emocjonalna młodych pedagogów specjal- 
nych / Anna Czyż // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 2, s. 63-70, tab. 
wykr. bibliogr. summ. 
 
 959. KOMPETENCJE społeczne dyrektora szkoły na przykładzie 
wybranych radomskich placówek oświatowych / Beata Nawrot, Radosław 
Lis // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 2, s. 71-83, tab. bibliogr. summ. 
 
 960. MOTYWY wyboru kierunku studiów i specjalizacji przez stu-
dentów medycyny / Aleksandra Sesiuk [i in.] // Medyczna Wokanda. - 
2017, nr 9, s. 191-199 bibliogr. summ. 
 
 961. NORWESKA skala poczucia własnej skuteczności nauczycieli - 
psychometryczne właściwości polskiej wersji narzędzia / Łukasz Baka // 
Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 6, s. 743-755, tab. bibliogr. summ. 
 
 962. OCZEKIWANIA zawodowe pilotów wojskowych a ich nadzieja 
na sukces = Military pilots’ professional expectations and their hope of 
success / Joanna Wierzejska // Ann. UMCS, Sect. J. Paedag.-Psychol. - 
2016, Vol. 29, [z.] 4, s. 131-152 bibliogr. summ. 
 
 963. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - jako istotna kategoria pracy nauczy-
ciela = Responsibility - as the essential category of the teacher's work / 
Alicja Kozubska // Zesz. Nauk. WSG, Eduk. Rodz. Społ. - 2016, nr 1,  
s. 93-102 bibliogr. summ. 
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 964. OSOBOWOŚĆ asystenta studenta z niepełnosprawnością czyn-
nikiem warunkującym efektywność pracy / Katarzyna Chrząszcz, Anna 
Wojtas-Rduch, Ewelina Czyż // Niepełnospr. Rehabil. - 2017, R. 17, nr 2, 
s. 20-29 summ. 
 
 965. OSOBOWOŚĆ zawodowa, środowisko zawodowe i zadowole-
nie z pracy na przykładzie centrum usług księgowych / Przemysław Ka-
balski, Wioletta Przygodzka // Zesz. Teor. Rachun. - 2017, T. 95, s. 31-40 
bibliogr. summ. 
 
 966. POCZUCIE kontroli pilotów wojskowych w sytuacji pracy / 
Joanna Wierzejska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 114-127, rys. 
tab. bibliogr. summ. 
 
 967. PONADSTANDARDOWI nauczyciele : psychologiczne uwa-
runkowania zróżnicowanej aktywności zawodowej nauczycieli / Moni- 
ka Baryła-Matejczuk. - Lublin : Innovatio Press, 2016. - 238, [3] s. :  
rys., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Tabele (w tym kolor.) - Bibliogr.  
s. 223-236. - (Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI). - 
ISBN 978-83-64527-45-6. 
 
 968. POSTAWY i zachowania młodych naukowców - doniesienie  
z pierwszego etapu badań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem polskich respondentów / Marzena Świgoń, David Nicolas // Zag. 
Inf. Nauk. - 2017, Vol. 55, nr 2, s. 156-170, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Prognoza zmian w komunikacji naukowej na podstawie analizy postaw i za- 
chowań współczesnych młodych pracowników naukowych. 
 
 969. POZIOM kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do 
spraw zasobów ludzkich : wyniki badań / Anna Krasnowa, Izabela Ró-
żańska-Bińczyk // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2017, nr 48, t. 2, s. 185-195 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 970. PROBLEMATYKA pracy socjalnej w perspektywie socjologii  
i polityki społecznej / Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek. - Toruń : 
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Wydaw. Eduk. Akapit, 2017. - 148 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 137-145. - 
(Problemy Pracy Socjalnej). - ISBN 978-83-63955-51-9. 
 
 971. PROFIL psychologiczny pilotów samolotów pasażerskich - 
analiza temperamentu, agresji i skłonności do podejmowania ryzyka / 
Ryszard Makarowski [i in.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 640-651 
bibliogr. summ. 
 
 972. PRZYSZŁYM menedżerom potrzeba terapii : doświadczenia 
rodzinne a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcjonowania psychicznego  
u przyszłych przedsiębiorców / Małgorzata Dobrowolska [i in.] // Zarz. 
Zasob. Ludz. - 2017, nr 5, s. 183-195, tab. bibliogr. summ. 

 Wyniki badań dotyczących funkcjonowania psychospołecznego młodych osób 
deklarujących założenie własnej działalności gospodarczej po zakończeniu stu-
diów. 
 
 973. RELATIONSHIPS of work-related psychosocial risks, stress, 
individual factors and burnout - questionnaire survey among emergency 
physicians and nurses / Ivana M. Ilić [et al.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, 
nr 2, s. 167-178 bibliogr. summ. 

 Zagrożenia psychospołeczne związane z pracą, stres, indywidualne czynniki  
i wypalenie zawodowe - kwestionariusz ankiety wśród lekarzy i pielęgniarek. 
 
 974. SOCIAL definition of occupational prestige / Olga Czeranow- 
ska // Warsaw Forum Econ. Sociol. - 2016, Vol. 7, nr 1, s. 67-88 bibliogr. 
netogr. 

 Społeczna definicja prestiżu zawodowego. 
 
 975. ŚRODOWISKO pracy pilota wojskowego = Working envi- 
ronment of a military pilot / Andrzej Kattenbach // Ann. UMCS, Sect.  
J. Paedag.-Psychol. - 2016, Vol. 29, [z.] 4, s. 183-191 bibliogr. summ. 
 
 TEMPERAMENTALNY czynnik ryzyka zaburzeń stanu zdrowia 
pracowników sądownictwa / K. Orlak, J. Tylka = poz. 1313. 
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 976. TOŻSAMOŚĆ zawodowa nauczycieli akademickich a oczeki-
wania studentów związane ze studiami ekonomicznymi / Aldona Andrzej- 
czak // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 47-66 tab. bibliogr. 
summ. 
 
 977. TOŻSAMOŚĆ zawodowa nauczycieli akademickich Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu a ich kompetencje do nauczania / Anna 
Wach-Kąkolewicz // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 67-85, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 978. WARTOŚCI w zawodzie nauczyciela : wykorzystanie systemo-
wej analizy pojęć wieloznacznych / Małgorzata Kabat // Zesz. Nauk. Wyż. 
Szk. Humanitas, Pedagog. - 2017, Z. 14, s. 115-126 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 979. WARTOŚCI związane z pracą zawodową pilotów wojsko- 
wych = Values associated with the work of professional military pilots / 
Sebastian Bera // Ann. UMCS, Sect. J. Paedag.-Psychol. - 2016, Vol. 29,  
[z.] 4, s. 153-165 bibliogr. summ. 
 
 980. WYZWANIA we współczesnej edukacji : znaczenie wiedzy  
z zakresu psychologii rozwojowej, nowe role nauczyciela i kształcenie 
dorosłych / Agnieszka Knap-Stefaniuk // Kwart. Nauk. Uczel. Vistula. - 
2017, nr 2, s. 197-213 bibliogr. netogr. summ. 
 
 981. ZMIANA pokoleniowa na rynku pracy w turystyce / Marlena 
Bednarska, Aleksandra Grobelna // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, 
nr 4, s. 104-125, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Wpływ różnic pokoleniowych na znaczenie wartości związanych z pracą  
w gospodarce turystycznej. 
 
 Zob. też Zawód i jego wykonywanie poz. 588-612. 
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b. Kariera i rozwój zawodowy 
 
 982. ASPIRACJE zawodowe i możliwości rozwoju zawodowego ofi- 
cerów = Professional aspirations and opportunities of professional deve-
lopment officers / Robert Balcerzyk // Zesz. Nauk. / PŚl., Organ. Zarz. - 
2017, z. 100, s. 13-28 bibliogr. summ. 
 
 983. ASPIRACJE zawodowe młodych osób na polskim rynku pracy / 
Katarzyna Włodarczyk, Joanna Sikorska // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2017, z. 310, s. 201-214, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Aspiracje zawodowe młodych osób, potencjalnych pracowników oraz sytua-
cja na polskim rynku pracy w latach 2010-2015. 
 
 984. CAREER paths of psychologist in Poland - opportunities and 
limitations / Justyna A. Kaczmarczyk [et al.] // Eduk. Ustaw. Doros. - 
2017, nr 3, s. 135-144, rys. bibliogr. summ. 

 Ścieżki rozwoju w zawodzie psychologa w Polsce - możliwości i ogranicze-
nia. 
 
 985. CZYNNIKI warunkujące rozwój kariery zawodowej w opinii 
studentów wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji : weryfikacja 
narzędzia badawczego / Halina Guła-Kubiszewska, Piotr Oleśniewicz, 
Wojciech Starościak // Gospodarka, Rynek, Edukacja. - 2017, Vol. 18,  
nr 3, s. 41-50 bibliogr. netogr. summ. 
 
 DOSKONALENIE w rozwoju : dlaczego warto stosować coaching  
w biznesie? / S. Gołuchowska = poz. 741. 

 Metoda w rozwoju dedykowana menedżerom. 
 
 986. FACEBOOK źródłem doświadczeń, inspiracji i rozwoju nau-
czycieli z grupy „Nauczyciele wczesnoszkolni” = Facebook as the source 
of experience, inspirations and the development of teachers from the 
group „Primary educational teachers” / Elżbieta Marek // Pedagog. 
Przedszk. Wczesnoszk. - 2017, nr 1, s. 89-109 bibliogr. netogr. summ. 
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 987. INSTRUMENTY zarządzania własną karierą zawodową / red. 
nauk. Monika Rutkowska. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 
2017. - 240 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 225-234. - ISBN 978-
83-7875-357-5. 

 Treść: Gojny-Zbierowska Milena: Wnioskowanie o predyspozycjach zawo-
dowych na podstawie cech osobowościowych i kompetencji psychospołecznych 
(s. 21-30). - Hoffmann-Burdzińska Kinga: Wartości w karierze zawodowej - 
tworzenie hierarchii z wykorzystaniem techniki ladderowania (s. 31-39). - Rut-
kowska M.: Sukces w karierze zawodowej - identyfikacja indywidualnych wy-
znaczników sukcesu w karierze zawodowej (s. 40-54). - Gojny-Zbierowska M.: 
Testy psychologiczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi (s. 55-65). - Susabowska 
Katarzyna: Modele roli i ich znaczenie dla wyboru opcji kariery zawodowej  
(s. 69-78). - Susabowska K.: Role społeczne, konflikty ról i znaczenie ich uwypu-
klenia dla realizacji kariery zawodowej na przykładzie tęczy życia i kariery Do-
nalda Supera (s. 79-88). - Rutkowska M.: Transgeneracyjne przekazy w kontek-
ście zarządzania własną karierą zawodową (s. 89-98). - Bartoszewicz Michał: 
Rynek pracy jako czynnik warunkujący wybór opcji kariery zawodowej (s. 99-108). - 
Gajda Daniel: Instytucje i podmioty wspierające w wyborze i realizacji kariery 
zawodowej w Polsce (s. 109-128). - Steinerowska Sylwia: Cele kariery - typy  
i sposoby właściwego formułowania (s. 131-138). - Ingram Tomasz: Strategiczny 
indywidualny plan kariery (s. 139-151). - Rutkowska M.: Wykorzystanie analizy 
strategicznej SWOT w procesie planowania własnej kariery zawodowej (s. 152-167). - 
Steinerowska S.: Aplikacja na wybrane stanowisko pracy (s. 168-174). - Pyszka 
Adrian: Portfolio kariery - czyli jak połączyć wiele karier w jedno udane życie 
zawodowe (s. 175-184). - Pyszka A.: Wykorzystanie modelu zmiany Kurta Lewi-
na do zmiany kariery osobistej (s. 185-195). - Gajda D.: Planowanie kariery za-
wodowej i kontrola realizacji planu kariery za pomocą programu ProjectLibre  
(s. 199-210). - Gajda D.: Planowanie kariery zawodowej oraz kontrola realizacji 
planu kariery z wykorzystaniem programu GanttProject (s. 211-221). 
 
 988. KONSTRUOWANIE kariery edukacyjno-zawodowej wyzwa-
niem dla współczesnej młodzieży na przykładzie województwa kujaw-
sko-pomorskiego : komunikat z badań = Combining education and profe-
sional career as a challenge for today’s young people on example of 
Kuyavian-Pomeranian voivodeship : a research report / Ryszard Parzęcki, 
Aneta Kokot // Zesz. Nauk. WSG, Eduk. Rodz. Społ. - 2017, nr 2, s. 155-165 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 989. KSZTAŁCENIE ustawiczne w kontekście rozwoju zawodowego 
w szczególności nauczycieli = Lifelong learning in the context of career 
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development in particular referring to teachers / Larysa Lukianova // Zesz. 
Nauk. KSW. - 2016, T. 43, s. 133-141 bibliogr. netogr. summ. 
 
 990. KSZTAŁTOWANIE własnej kariery zawodowej w kontekście 
wielopokoleniowości / Alicja Smolbik-Jęczmień. - Wrocław : Wydaw. 
Uniw. Ekon. Wroc., 2017. - 320 s. : rys., w tym kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 299-313. - (Monografie i Opracowania, ISSN 2084-6193 ; nr 268). - 
ISBN 978-83-7695-650-3. 
 
 991. MIĘDZY strategią a przypadkiem : postrzeganie karier przez 
młodych pracowników / Aleksandra Piekarska // Acta UL, Fol. Sociol. - 
2017, [z.] 61, s. 43-60 bibliogr. summ. 
 
 MŁODZIEŻ akademicka na rynku pracy / pod red. nauk. D. Kukli = 
poz. 673. 

 Z treści: Górna J.: Szkolnictwo wyższe a rynek pracy - stan i perspektywy. - 
Jakimiuk B.: Aktywność młodzieży akademickiej w procesie przygotowania do 
kariery. - Duda W.: Płeć jako determinant planowania i realizacji kariery zawo-
dowej przez absolwentki studiów wyższych. 
 
 MOŻLIWOŚCI i bariery funkcjonowania zawodowego młodzieży  
z wyższym wykształceniem w opiniach studentów / Z. Chodkowski = 
poz. 496. 
 
 992. NAUCZYCIEL w rozwoju zawodowym / Czesław Plewka // 
Zesz. Nauk. Collegium Balticum. - 2017, nr 12, s. 12-32 summ. 
 
 993. PROFESSIONALIZATION as a factor in development of pro-
fessional awareness of the future teacher / Svitlana Bilozerska // Ann. 
UMCS, Sect. J. Paedag.-Psychol. - 2016, Vol. 29, [z.] 2, s. 17-26 bibliogr. 
streszcz. 

 Profesjonalizacja jako czynnik rozwoju świadomości zawodowej przyszłego 
nauczyciela. 



- 194 - 

 PRZYGOTOWANIE zawodowe człowieka w kontekście procesów 
motywacyjnych / pod red. nauk. W. Łozowieckiej, E. Wiśniewskiej,  
B. Cieśleńskiej = poz. 653. 

 Z treści: Głowala A.: Aspiracje zawodowo-edukacyjne studentów pedagogi- 
ki. - Turbacz M., Malcharek A.: Absolwenci uczelni wyższych i ich sposoby 
kreowania ścieżki zawodowej. 
 
 994. REKONSTRUKCJA wybranych czynników kształtujących prze- 
bieg drogi edukacyjnej kobiet, które odniosły sukces zawodowy w świetle 
teorii F. Schütze / Ewa Kos // Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 28-37 
bibliogr. summ. 
 
 995. ROZWÓJ osobisty i zawodowy : wybrane problemy teorii  
i praktyki : monografia / Daria Becker-Pestka, Jolanta Kołodziej, Klaudia 
Pujer. - Wrocław : Exante, 2017. - 111 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 103-111. - ISBN 978-83-65690-21-0. 

 Treść: Pujer K.: (Samo)rozwój w życiu dorosłego człowieka w sferze osobi-
stej i zawodowej. Wybrane koncepcje (s. 7-35). - Kołodziej J.: Rozwój osobisty  
i zawodowy w perspektywie edukacji ustawicznej. Wybrane sposoby rozwoju 
zawodowego i ich technologiczne rozwiązania - e-learning (s. 37-69). - Becker-
Pestka D.: Aktywizacja zawodowa osób skazanych (s. 71-102). 
 
 996. ROZWÓJ zawodowy nauczycieli pracujących z dziećmi w młod- 
szym wieku szkolnym / Marta Walewska // Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla 
Bezp. - 2017, R. 10, nr 3, s. 385-398 bibliogr. summ. 
 
 997. RYNEK pracy w czasie świadomego kandydata / Dominik  
Malec // Rynek Pr. / IPiSS. - 2017, nr 2, s. 62-65, wykr. bibliogr.  
summ. 

 Badanie preferencji kandydatów do pracy przy podejmowaniu decyzji doty-
czących kariery. 
 
 998. SAMOŚWIADOMOŚĆ nauczycieli w koncepcjach edukacyjnej 
analizy transakcyjnej / Jarosław Jagieła // Pr. Nauk. AJD Częst., Pedagog. - 
2017, T. 26, nr 1, s. 69-83 bibliogr. netogr. summ. 
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 STUDIA a sytuacja zawodowa studentów studiów niestacjonarnych 
pierwszego stopnia w świetle badań / J. Michalak-Dawidziuk = poz. 682. 
 
 999. STUDY skills acquired by university alumni : analysis of the 
Cardinal Stefan Wyszynski University graduates’ career survey / Dariusz 
Stępkowski // Forum Pedagog. - 2017, [nr] 2, s. 291-304 bibliogr. summ. 

 Umiejętności badawcze zdobyte przez absolwentów wyższych uczelni: ana- 
liza przebiegu kariery absolwentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. 
 
 1000. TOŻSAMOŚĆ w warunkach zmiany społecznej / red. nauk. 
Zbyszko Melosik, Mirosław J. Szymański. - Warszawa : Wydaw. Akad. 
Pedagog. Spec., 2016. - 246 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-
64953-43-9. 

 Z treści: Cybal-Michalska Agnieszka: Rozwój kariery i kształtowanie tożsa-
mości zawodowej podmiotu (s. 75-89). - Łukasik Joanna M.: Tożsamość nauczy-
cielek w średnim wieku (s. 108-122). 
 
 1001. TROPY działań rozwojowych sprzyjających karierze : droga 
do wyzwolenia czy zniewolenia? / Marcelina Turbak // Dyskursy Młodych 
Andragogów. - 2017, T. 18, s. 145-157 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1002. WARTOŚĆ pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu 
kariery zawodowej / Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek. - 
Lublin : Wydaw. UMCS, 2017. - 227 s. : il. kolor. ; 25 cm. - Bibliogr.  
s. 189-211. Indeks. - ISBN 978-83-227-9047-2. - ISBN 978-83-227-9047-2. 
 
 WSPÓŁCZESNE aspekty zarządzania kapitałem ludzkim / red. nauk. 
K. Kazojć, I. Miciuła = poz. 322. 

 Z treści: Tytko O.: Zarządzanie karierą a zarządzanie kompetencjami pracow-
ników czyli o wybranych tendencjach na współczesnym rynku pracy. - Gądzelew-
ska A.: Zarządzanie karierami pracowniczymi. 
 
 1003. WYBORY młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczy-
wistości - propozycja modelu decyzyjnego otwartego na metodzie AHP / 
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Remigiusz Gawlik // Stud. Oecon. Posnan. - 2017, Vol. 5, nr 1, s. 63-74, 
rys. bibliogr. 

 Dokonywanie kluczowych wyborów życiowych we wczesnym stadium roz-
woju zawodowego młodych Europejczyków. 
 
 1004. WYZNACZNIKI drogi zawodowej / Stefan M. Kwiatkowski // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 148-156 bibliogr. summ. 
 
 1005. ZACHOWANIA sieciowe a rozwój kariery pracowników : 
pomiar i zależności / Marzena Fryczyńska // Organ. Kier. - 2017, nr 3,  
s. 45-57, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1006. ZARZĄDZANIE personelem w organizacji : wybrane proble-
my teorii i praktyki : monografia / Barbara Buzowska, Renata Paliga, 
Klaudia Pujer. - Wrocław : Exante, 2017. - 115 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 105-111. - ISBN 978-83-65690-27-2. 

 Z treści: Pujer K.: Zarządzanie rozwojem pracowników. Założenia teoretycz-
ne i praktyczne egzemplifikacje (s. 9-32). - Buzowska B.: Metoda pomiaru i wy- 
niki badań zaangażowania organizacyjnego pracowników w sektorze administracji 
publicznej (s. 33-72). 
 
 ZATRUDNIALNOŚĆ pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludź-
mi / A. Pawłowska = poz. 121. 

 M.in. rozwój zawodowy jednostki. 
 
 

c. Wypalenie zawodowe 
 
 CZYNNIK ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsię-
biorstwie / A. Gembalska-Kwiecień = poz. 1265. 

 M.in. wypalenie zawodowe. 
 
 1007. MAM tego dość, czyli krótka refleksja o wypaleniu / Agata 
Rusak // Pastores. - 2017, nr 4, s. 77-88. 

 M.in. wypalenie zawodowe. 
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 1008. PRACA emocjonalna a wypalenie zawodowe - analiza porów-
nawcza pracy nauczycieli i pracowników sektora usług komercyjnych / 
Agnieszka Springer, Karolina Oleksa // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 5,  
s. 605-615 bibliogr. summ. 
 
 1009. PROBLEMATYKA wypalenia zawodowego osób aktywnych 
zawodowo w kontekście nabywania przez młodzież kompetencji psycho-
społecznych / Renata Czernecki // Chowanna (Kraków). - 2017, t. 1,  
s. 259-278. 
 
 ŚWIATOWY Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy / 
red. nauk. J. Żywiołek, W. Babicz = poz. 1024. 

 Z treści: Henel B., Otola I.: Zarządzanie personelem w sytuacji zagrożenia 
wypaleniem zawodowym. - Randak-Jezierska M.: Przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu - Sobocińska A., Jędrzejas N.: Stres i wypalenie zawodowe jako 
czynnik zagrożenia wśród pracowników Państwowej Straży Pożarnej. - Zyska A., 
Niciejewska M.: Wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarki. 
 
 1010. WYPALENIE zawodowe : źródła, mechanizmy, zapobieganie / 
Beata Mańkowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - 277 s. : 
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 249-275. - ISBN 978-83-7744-092-6. 
 
 1011. WYPALENIE zawodowe u funkcjonariuszy służby więziennej : 
rola osobowości i wybranych cech zawodowych / Ewa Sygit-Kowal- 
kowska [i in.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 85-94, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1012. WYPALENIE zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich 
Politechniki Lubelskiej = Burnout in the opinion of academic teachers  
of the Lublin University of Technology / Anna Walczyna, Anna Arent, 
Paweł Droździel // Edukacja, Technika, Informatyka. - 2017, nr 1, s. 106-113 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 1013. WYPALENIE zawodowe w polskiej szkole publicznej - nau-
czyciel i psycholog szkolny = Professional burnout in the Polish state 



- 198 - 

school - a teacher and school psychologist / Janusz Siwiorek // Humanum. - 
2017, nr 2, s. 191-208 bibliogr. summ. 
 
 ZAANGAŻOWANIE i przywiązanie organizacyjne a wypalenie za-
wodowe pracujących w elastycznych formach zatrudnienia / M. Dobro-
wolska, M. Ślazyk-Sobol = poz. 928. 
 
 

d. Stres zawodowy 
 
 1014. ACADEMIC teachers under stress in the publish or perish era / 
Anna Wieczorek, Maciej Mitręga. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 132 s. : 
rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 123-132. - ISBN 978-83-7556-890-5. 
 
 CZŁOWIEK, społeczeństwo, gospodarka. T. 5. Problemy zatrudnie-
nia w organizacjach / red. nauk. M. Agnieszka Paszkowicz i in. = poz. 71. 

 Z treści: Grabowska L.: Wpływ stresu na wykonywaną pracę. 
 
 CZYNNIK ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsię-
biorstwie / A. Gembalska-Kwiecień = poz. 1265. 

 M.in. stres zawodowy. 
 
 ETYCZNE i społeczne wymiary pracy / red. nauk. I. M. Świtała,  
N. G. Pikuła, K. Białożyt = poz. 774. 

 Z treści: Stanek K.M.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. 
Konsekwncje pracy z klientem czy organizacji pracy? 
 
 1015. EUROPA w ciągłym stresie // Bezp. Pr. - 2017, nr 7, s. 6-7. 

 Omów. konferencji „Europa w ciągłym stresie”, poświęconej stresowi zwią-
zanemu z pracą (Warszawa, 29 czerwca 2017 r.). 
 
 OCHRONA zdrowia pracujących / red. nauk. J. Chmielewski, M. Czar- 
ny-Działak, N. Pawlas = poz. 1136. 

 Z treści: Detyna B.: Stres pracowników medycznych - źródła i potrzeba moni-
torowania. - Wojciechowska K., Walczyna A., Krause W.: Źródła stresu pracow-
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niczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym. - Rut-
kowski A., Stankiewicz S.: Zjawisko stresu zawodowego w pracy ratownika 
medycznego. 
 
 1016. PARALIŻ woli : depresja w pracy - jak z nią walczyć? / Jakub 
Babij // Personel Zarz. - 2017, nr 3, s. 30-33. 
 
 1017. POSTRZEGANIE pracy przez pracowników wykonujących 
zawody trudne i niebezpieczne a radzenie sobie przez nich ze stresem = 
The perception of work and coping with stress by workers performing 
difficult and dangerous jobs / Ewa Sarzyńska-Mazurek, Danuta Wosik-
Kawala // Ann. UMCS, Sect. J. Paedag.-Psychol. - 2016, Vol. 29, [z.] 4,  
s. 103-114 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1018. POSTRZEGANIE stresogenności pracy zawodowej przez 
studentów pedagogiki i nauczycieli / Grzegorz Sanecki // Szk. Zawód,  
Pr. - 2017, nr 13, s. 80-98 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1019. STRES i wypalenie zawodowe w Służbie Więziennej / Leszek 
Wieczorek // Prawa Człowieka. - 2017, nr 1, s. 213-240 bibliogr. summ. 

 Materiały, z 1. Świętokrzyskiej Uniwersyteckiej Konferencji Penitencjarnej, 
3-4 czerwca 2016 r., Kielce. 
 
 1020. STRES pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu kapitałem 
ludzkim we współczesnych organizacjach / Anna Kałwa-Rojczyk // Prz. 
Nauk Ekon. - 2017, nr 26, s. 183-197 bibliogr. summ. 
 
 1021. STRES w pracy jako przyczyna zachowań kontrproduktyw-
nych / Łukasz Baka. - Warszawa : CIOP-PIB, 2017. - 33 s. : il. kolor. ;  
24 cm. - Bibliogr. s. 31-33. - ISBN 978-83-7373-245-2. 
 
 1022. STRES w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyń-
ski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Kraków : Of. Wy-
daw. Impuls, 2014. - 168 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 155-161. - ISBN 978-83-7850-688-1. 
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 1023. STRES w środowisku pracy strażaków = Stress in the firefig- 
hters working environment / Piotr Paweł Oskwarek, Małgorzata Tokarska- 
Rodak // Rozpr. Społ. / PSW Biała Podl. - 2017, T. 11, nr 2, s. 57-61  
bibliogr. netogr. summ. 
 
 1024. ŚWIATOWY Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pra- 
cy : stres w życiu zawodowym : monografia / red. nauk. Justyna Żywiołek, 
Wojciech Babicz. - Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. Częst., 
2016. - 173 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65179-66-1. 

 Treść: Konodyba-Rorat Bogna, Wanot Bartosz: Stres jako nieodłączny ele-
ment procesu świadczenia usług szpitalnych (s. 7-15). - Robak Elżbieta: Konflikt 
praca zawodowa - życie osobiste jako przyczyna stresu pracowników (s. 16-26). - 
Kacprzyk-Straszak Agnieszka, Pawlak Adam: Stres w zawodzie nauczyciela  
(s. 27-33). - Henel Bartosz, Otola Iwona: Zarządzanie personelem w sytuacji 
zagrożenia wypaleniem zawodowym (s. 34-43). - Stres jako negatywny czynnik 
wpływający na jakość i wydajność pracy / Dobosz Magdalena [i in.] (s. 44-51). - 
Przewoźna-Krzemińska Agata: Destrukcyjny wpływ przemocy w miejscu pracy - 
zespół objawów PTSD (s. 52-60). - Randak-Jezierska Małgorzata: Przeciwdziała-
nie wypaleniu zawodowemu (s. 61-68). - Ocena ryzyka zawodowego na stanowi-
sku spawacza / Ewa Siemianowska [i in.] (s. 69-76). - Sobocińska Anna, Jędrzejas 
Natalia: Stres i wypalenie zawodowe jako czynnik zagrożenia wśród pracowni-
ków Państwowej Straży Pożarnej (s. 77-88). - Zadros Katarzyna: Stres jako czyn-
nik ryzyka zawodowego pracowników zawodów medycznych (s. 89-102). - Ży-
wiołek J.: Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa informacji a stres pracowni-
ków (s. 103-110). - Żywiołek J.: Cyberslacking jako zjawisko wpływające na 
poziom jakości pracy pracowników (s. 111-117). - Sobocińska Anna: Wpływ 
poprawy warunków pracy na absencję chorobową pracowników (s. 118-137). - 
Zyska Aleksandra, Niciejewska Marta: Wypalenie zawodowe w pracy pielęgniar-
ki (s. 138-147). - Ulewicz Robert, Niciejewska M.: Zarządzanie stresem zawodo-
wym - wybrane aspekty (s. 148-156). - Babicz W.: Stres we wspomaganej kom- 
puterowo ocenie ryzyka zawodowego (s. 157-166). - Olejniczak Katarzyna, Ni- 
ciejewska M.: Techniki relaksacyjne jako środki redukcji stresu zawodowego  
(s. 167-173). 
 
 WPŁYW stresu i intensywności rozmów przez telefon komórkowy  
na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne pracowników sieci GSM /  
A. Szyjkowska i in. = poz. 1315. 
 
 1025. WYBRANE determinanty stresu zawodowego menedżera / 
Marzena Syper-Jędrzejak. - Łódź : Wydaw. SIZ, 2016. - 119, [4] s. : 
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wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 111-119. - ISBN 978-83-946977-
6-1. 

 M.in. kariera zawodowa, życie prywatne człowieka a sfera pracy, programy 
praca-życie. 
 
 1026. WYMIARY etyki pracy jako predyktory strategii radzenia 
sobie ze stresem / Damian Grabowski, Anita Pollak, Agnieszka Czerw // 
Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 6, s. 711-724, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

e. Etyka zawodowa 
 
 1027. BEZSTRONNOŚĆ prokuratora, osoby prowadzącej postępo-
wanie przygotowawcze oraz innego oskarżyciela publicznego : uprawnie-
nie czy obowiązek? / Kazimierz Zgryzek // Prok. Prawo. - 2017, nr 10,  
s. 5-17 summ. 

 Polem.: Aleksander Herzog // Tamże, nr 11, s. 67-72 summ. 
 
 CZŁOWIEK, społeczeństwo, gospodarka. T. 5. Problemy zatrudnie-
nia w organizacjach / red. nauk. M. A. Paszkowicz i in. = poz. 71. 

 Z treści: Młodzik L.: Etos zawodowy w organizacji publicznej. 
 
 1028. DYLEMATY zarządzania jakością a etyka zawodowa / Janusz 
B. Berdowski // Dylematy. - 2015, z. 4, s. 59-77 bibliogr. rez. summ. 
 
 The ETHICAL competence of graduates as a part of their professional 
competence = Kompetencje etyczne absolwentów jako część ich kwalifi-
kacji zawodowych / M. Martinkovičová, D. Benčiková = poz. 621. 
 
 1029. ETYCZNY fundament profesjonalnego coachingu : po co 
coachowi kodeks etyczny? = Ethical foundations of professional coaching : 
why do coaches need a code of ethics? / Tatiana Krawczyńska-Zaucha // 
Coaching Rev. - 2016, nr 1, s. 9-25 bibliogr. netogr. summ. 
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 1030. ETYCZNY wymiar przywództwa w organizacji / Zofia Zgoda, 
Anna Nowakowska, Lidia Nowakowska // Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. 
Wiedzą. - 2017, nr 85, s. 71-79 bibliogr. summ. 
 
 1031. ETYKA adwokacka i radcowska : komentarz, orzecznictwo, 
kazusy i opinie / Małgorzata Król (red.). - 2. wyd. - Warszawa : Wydaw. 
C. H. Beck, 2017. - XVI, 596 s. ; 24 cm. - (Aplikacje Prawnicze : komen-
tarz). - ISBN 978-83-812-8109-6. 
 
 1032. ETYKA księgowego i biegłego rewidenta w świetle zjawiska 
finansokracji : pomiędzy etyką ogólną a szczegółową / Marek Nowak // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, z. 322, s. 138-150, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 1033. ETYKA zawodowa audytorów wewnętrznych : studium przy- 
padku = Professional ethics of internal auditors : case study / Piotr Ro-
gala // Probl. Jakości. - 2017, R. 49, nr 3, s. 17-20 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 1034. ETYKA zawodowa pracowników państwowych organów kon-
troli = Professional ethics of employees of state audit institutions / Paweł 
Łabieniec // Filoz. Publ. Eduk. Demokr. - 2016, T. 5, nr 1, s. 244-262 
bibliogr. summ. 
 
 1035. ETYKA zawodowa z punktu widzenia uczestników obrotu 
gospodarczego / Zbigniew Żurek // Dialog. - 2017, nr 2, s. 30-34. 
 
 1036. ETYKA zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [i in.]. - Wyd. 
nowe. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2017. - 635 s. : rys. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. 597-621. - ISBN 978-83-01-19641-7. 

 Z treści: Chyrowicz Barbara: Etyka zawodu psychologa - etyka psychologicz-
na (s. 64-85). - Toeplitz-Winiewska Małgorzata: Podstawowe zasady, które po-
winny być respektowane przez psychologa (s. 125-146). - Brzeziński J.: Psycho-
log wobec osób uczestniczących w badaniach naukowych - między poprawnością 
metodologiczną a poprawnością etyczną (s. 169-206). - Brzeziński J.: Powinności 
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psychologa (jako badacza) wobec członków społeczności naukowej (s. 207-240). - 
Toeplitz Zuzanna: Jak uczyć etyki zawodowej na studiach psychologicznych  
(s. 241-252). - Toeplitz-Winiewska M.: Zasady etyczne nauczania psychologii  
i prowadzenia szkoleń dla innych profesji (s. 253-258). - Toeplitz-Winiewska M.: 
Problemy i dylematy etyczne w pracy psychologa sądowego (s. 389-404). -  
Toeplitz Z.: Psycholog w środkach masowego przekazu (s. 405-415). 
 
 1037. ETYKA zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, obja-
śnienia, orzecznictwo / red. nauk. Grzegorz Borkowski ; Krzysztof Kuku-
ryk, Sławomir Pilipiec. - Wyd. 2, stan prawny na 1 grudnia 2016 r. - War-
szawa : Wolters Kluwer, 2017. - 462 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 455-460. - 
(Aplikacje Prawnicze). - ISBN 978-83-8092-890-9. 
 
 1038. KLAUZULA sumienia jako gwarancja realizacji prawa do 
wolności sumienia / Krzysztof Orzeszyna // Medyczna Wokanda. - 2017, 
nr 9, s. 17-29 summ.  * Klauzula sumienia - głos drugi / Teresa Gardocka // 
Tamże, nr 9, s. 31-38 summ. 

 Klauzula sumienia w prawie międzynarodowym. 
 
 1039. KODEKS Etyki Radcy Prawnego : komentarz / red. Tomasz 
Scheffler ; Włodzimerz Chróścik [i in.]. - 2. wyd. - Warszawa : Wydaw. 
C. H. Beck, 2017. - XIX, 802 s. ; 21 cm. - Tabele. - (Komentarze Becka). - 
ISBN 978-83-255-8935-6. 
 
 1040. KORZYSTANIE ze sprzeciwu sumienia w kontekście zasady 
równouprawnienia i kryterium zawodu / Michał Skwarzyński // Stud. 
Prawa Wyzn. - 2016, T. 19, s. 63-88 bibliogr. summ. 
 
 1041. KULTURA i etyka biznesu oraz społeczna odpowiedzialność 
firm (CSR) w Indiach : wprowadzenie do problematyki / Leszek Kar-
czewski // Prakseologia. - 2016, nr 158, t. 1, s. 41-64 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 1042. O OSOBIE mistrza w polskim „Przyrzeczeniu lekarskim” / 
Bartosz Hordecki // Medyczna Wokanda. - 2016, nr 8, s. 33-42 summ. 



- 204 - 

 1043. POJĘCIE etyki i deontologii w zawodzie adwokata = The 
concept of ethics and deontology in the profession of lawyer / Sabina 
Kałuziński // Prz. Praw.-Ekon. - 2016, nr 4, s. 76-94 bibliogr. summ. 
 
 PORADNICTWO zawodowe w procesie tranzycji / red. nauk.  
W. Duda, J. Górna, M. Nowacka = poz. 658. 

 Z treści: Jakimiuk B.: Etyczne aspekty profesjonalnej działalności doradcy 
zawodowego. 
 
 PRAWO pracownika do odmowy wykonania polecenia z powodu 
powołania się na klauzulę (sprzeciw) sumienia / B. Bury = poz. 1432. 
 
 1044. PROPOZYCJE aktualnych tematów dla dydaktyki przyszłych 
kadr menedżerskich w zakresie etyki biznesu / Robert Sroka // Ruch 
Praw. Ekon. - 2017, R. 79, z. 4, s. 253-266 summ. 
 
 1045. PRZESTRZEGANIE zasad etycznych w rachunkowości : 
samoocena pracowników działów finansowo-księgowych / Grażyna Voss // 
Ekon. Probl. Usług. - 2017, nr 2, s. 333-344 bibliogr. netogr. summ. 
 
 PSYCHOLOG jako zawód zaufania publicznego / L. J. Żukowski = 
poz. 606. 

 M.in. etyka zawodowa. 
 
 1046. REWOLUCJA cyfrowa jako problem etyczny / Michał Rup-
niewski // Prz. Nauk Ekon. - 2017, nr 27, s. 11-20 bibliogr. summ. 
 
 TAJEMNICA zawodowa lekarza w procesie karnym w świetle ostat-
nich zmian / P. Karlik = poz. 1404. 
 
 TOŻSAMOŚĆ ekonomiczna Górnoślązaków / G. Węgrzyn = poz. 23. 

 Z treści: Etyka zawodowa i etos pracy a tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków. 
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 WYCHOWANIE i praca : w trosce o integralny rozwój człowieka / 
red. nauk. Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka = poz. 1073. 

 Z treści: Musiewicz P.: Purytańska etyka pracy a ewolucja angielskiej polityki 
społecznej. - Grzybek G., Tobiczyk P.: Etos pracy duchownego a założenia etyki 
rozwoju. 
 
 WYMIARY etyki pracy jako predyktory strategii radzenia sobie ze 
stresem / D. Grabowski, A. Pollak, A. Czerw = poz. 1026. 
 
 WYZWANIA etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi /  
M. Szcześniak = poz. 111. 
 
 1047. ZASADY postępowania lekarza w stosunku do pacjenta : 
uwagi de lege lata i de lege ferenda na tle przepisów Kodeksu etyki 
lekarskiej / Joanna Haberko // Medyczna Wokanda. - 2016, nr 8, s. 43-56 
summ. 
 
 1048. „ZASADY postępowania w praktyce lekarskiej” : komentarz 
do rozdziału IV Kodeksu etyki lekarskiej / Grzegorz Wrona, Mikołaj 
Maśliński // Medyczna Wokanda. - 2016, nr 8, s. 97-112 summ. 
 
 1049. ZBIÓR Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu : ko-
mentarz / Jerzy Naumann. - 3. wyd. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 
2017. - XIII, 789 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka). - ISBN 978-83-255-
9208-0. 
 
 

7. Socjologia grup społecznych 
 
 1050. BEING an entrepreneur in today’s Hungary / Csilla Czeglédi 
[et al.] // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2017, nr 3, s. 193-208 bibliogr. 
streszcz. summ. 

 Bycie przedsiębiorcą na Węgrzech - aspekty społeczne i ekonomiczne węgier-
skiej przedsiębiorczości. 
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 1051. CULTURAL-specific dimensions of societal re-formation within 
the German middle class / Patricia Pfeil, Udo Dengel, Marion Müller // 
Prz. Socjol. - 2017, T. 66, nr 4, s. 27-44 bibliogr. streszcz. summ. 

 Kulturowo-specyficzne wymiary społecznej (re-)formacji (przekształcenia) kla- 
sy średniej w Niemczech. 
 
 1052. LUDZKA starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecz-
nej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior. - Kraków : Of. 
Wydaw. Impuls, 2017. - 367 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 335-362. - ISBN 978-83-8095-262-1. 

 M.in. aktywność zawodowa seniorów, jakość życia ludzi starych. 
 
 1053. POCZUCIE jakości życia młodych dorosłych na przykładzie 
studenckiej społeczności akademickiej / Jolanta Suchodolska. - Toruń : 
Wydaw. A. Marszałek, 2017. - 546 s. : wykr. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr.  
s. 513-543. - ISBN 978-83-8019-787-9. 
 
 PRACA socjalna wobec wyzwań współczesności. T. 2 / red. E. Boja-
nowska, M. Kawińska = poz. 603. 

 Z treści: Dobrołowicz M.: Przesdawiciele Pokolenia Y jako grupa funkcjonu-
jąca na rynku pracy. Ujęcie socjologiczne. 
 
 1054. STEREOTYPY a styl życia i zachowania rynkowe osób 65+ / 
Agnieszka Rybowska // Hand. Wewn. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 377-387, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 1055. UWARUNKOWANIA aktywności edukacyjnej ludności wiej-
skiej w wieku produkcyjnym / Dorota Kmieć // Rocz. Nauk. Stow. Ekon. 
Rol. - 2016, T. 18, z. 2, s. 149-153 bibliogr. summ. 
 
 ZASOBY podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobot- 
nych objętych pomocą społeczną / M. Chodkowska, Z. Kazanowski = 
poz. 610. 
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8. Społeczne i psychologiczne aspekty bezrobocia 
 
 1056. BEZROBOCIE a zawieranie małżeństw w Polsce / Małgorzata 
Podogrodzka // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2017, nr 309, s. 57-70 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 1057. BEZROBOCIE, zachowania zdrowotne, uwarunkowania / Ja-
nusz Kirenko, Magdalena Boczkowska. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2017. - 
391 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 367-381. - ISBN 978-83-227-9042-7. 
 
 HUMANISTYCZNA pedagogika pracy : rynek i rynek pracy jako 
obiekty badań / W. Furmanek = poz. 1069. 

 M.in. psychologia bezrobocia. 
 
 1058. WPŁYW bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych 
w Polsce / Piotr Michoń // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 8, s. 41-47, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 WYCHOWANIE i praca : w trosce o integralny rozwój człowieka / 
red. nauk. Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka = poz. 1073. 

 Z treści: Świtała I. M.: Bezrobocie i jego wymiar społeczno-etyczny. 
 
 Zob. też Bezrobocie poz. 376-401. 
 
 

9. Socjologia migracji 
 
 1059. BARIERY adaptacji zawodowej polskich emigrantów zarob-
kowych / Grzegorz Sanecki // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Pedagog. - 
2016, z. 13, s. 143-155 bibliogr. summ. 
 
 1060. CELE i motywy wyjazdu oraz warunki bytowe polskich emi-
grantów zarobkowych w świetle badań własnych / Elżbieta Wolanin-
Jarosz // Unia Eur.pl. - 2017, nr 1, s. 13-20 summ. 
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 1061. CZAS na kulturę : „Bramki” Tomasa Hammara, czyli droga ku 
lepszej polityce integracji imigrantów w Europie / Dominika Pszczółkow-
ska // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 3, s. 18-23 bibliogr. summ. 
 
 1062. DETERMINANTY decyzji w zakresie powrotów z zagranicz-
nych wyjazdów zarobkowych mieszkańców obszarów peryferyjnych / 
Piotr Cymanow, Klaudia Cymanow-Sosin // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 
2017, nr 3, s. 355-366, rys. bibliogr. summ. 
 
 1063. DWADZIEŚCIA lat badań nad migracjami z perspektywy 
polityki społecznej / Emilia Jaroszewska // Polit. Społ. - 2017, R. 44,  
nr 5/6, s. 45-48 bibliogr. summ. 
 
 ETYCZNE i społeczne wymiary pracy / red. nauk. I. M. Świtała,  
N. G. Pikuła, K. Białożyt = poz. 774. 

 Z treści: Radziwołek M.: Emigracja rodziców jako problem pedagogiczny. 
 
 KONDYCJA społeczna Polaków na początku XXI wieku / pod red.  
L. Domańskiej, E. Subocz, A. Leszczyńskiej-Rejchert = poz. 298. 

 Z treści: Winiecka K.: Polscy migranci w Londynie - międzygeneracyjne 
podejście do kraju pochodzenia. 
 
 1064. MIGRACJE : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. Tomasza 
Domańskiego. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2017. - 228 s. : fot. kolor., 
rys. kolor., wykr. [w tym kolor.]. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Stosunki 
Międzynarodowe). - ISBN 978-83-8088-710-7. 

 Z treści: Domański T.: Migracje - wybrane problemy i wyzwania (s. 9-21). - 
Domański T.: Migracje zarobkowe Polaków w Unii Europejskiej (s. 67-87). - 
Włodarska-Frykowska Agata: Dynamika zmian procesów migracyjnych w repu-
blikach bałtyckich po 2004 roku (s. 89-110). - Żakowska Magdalena: Powrót  
i potop. Migracje i polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej (s. 161-189). - Do-
mański T.: Międzynarodowe migracje studentów - obraz Polski na tle tendencji 
zagraniczych (s. 191-223). 
 
 1065. MIGRACJE zarobkowe a funkcje wychowawcze rodziny / 
Janusz Rusaczyk // Nowa Szk. - 2017, R. 72[73], nr 5, s. 36-42 bibliogr. 
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 1066. ROLE division within relationships of Polish immigrants living 
in France after 2004 / Małgorzata Patok // Dyskursy Młodych Andrago-
gów. - 2017, T. 18, s. 347-360 bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 1067. SKŁONNOŚĆ do migracji młodych ludzi na przykładzie gmi-
ny Oborniki Śląskie : potencjalne implikacje dla rozwoju lokalnego / 
Justyna Rokitowska // Ekonomia XXI Wieku. - 2017, nr 1, s. 119-132 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 1068. WSPÓŁCZESNA rodzina polska : przemiany, zagrożenia i wy- 
zwania / red. Arkadiusz Jabłoński, Małgorzata Szyszka, Dorota Gizicka ; 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Nauk 
Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2014. - 274 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-029-3. 

 Z treści: Szyszka M.: Motywy podejmowania pracy zawodowej przez kobiety 
(s. 97-113). - Lachowski Stanisław: Znaczenie pracy dzieci dla funkcjonowania 
rodziny rolniczej (s. 115-134). - Gizicka D.: Jakość życia rodzin migracyjnych  
(s. 153-169). - Balicki Janusz: Rodziny w zderzeniu kultur (s. 171-187). - Kaw-
czyńska-Butrym Zofia: Feminizacja migracji - globalny i rodzinny kontekst opieki 
(s. 189-202). - Trafiałek Elżbieta: Rodzina XXI wieku w polityce społecznej - 
między deficytami a formami wsparcia (s. 219-233). - Michalski Michał A.: Ro-
dzina a zrównoważony rozwój (s. 235-249). - Lipińska Monika: Współpraca 
partnerska na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodziny w Lubli-
nie (s. 251-258). - Adamczyk Monika: Znaczenie rodziny w tworzeniu zasobów 
kapitału społecznego jednostki (s. 259-274). 
 
 Zob. też Migracje zawodowe poz. 549-568. 
 
 

10. Pedagogika pracy 
 
 1069. HUMANISTYCZNA pedagogika pracy : rynek i rynek pracy 
jako obiekty badań / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. 
Rzesz., 2017. - 397, [1] s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 383-[398]. 

 M.in. przemiany zachodzące na rynku pracy, bzrobocie, psychologia bezrobo-
cia. 
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 1070. PEDAGOGICZNA waloryzacja pracy socjalnej na gruncie 
ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku / Łukasz Lewkut // 
Pedag. Ojcostwa. - 2016, nr 1, s. 78-85 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1071. W POLSKIEJ pedagogice pracy / Henryk Bednarczyk // Eduk. 
Ustaw. Doros. - 2017, nr 4, s. 179-186 bibliogr. summ. 
 
 1072. WOKÓŁ podstawowych zagadnień pedagogiki pracy / red. 
Ryszard Gerlach, Renata Tomaszewska-Lipiec. - Bydgoszcz : Wydaw. 
Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2017. - 479 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. - ISBN 978-83-8018-128-1. 

 Treść: Gerlach Ryszard: O kondycji polskiej pedagogiki pracy (s. 17-37). - 
Jakubiak Krzysztof: Od idei pracy w wychowaniu człowieka, poprzez wiedzę  
o pracy, do pedagogiki pracy w dziejach polskiej myśli naukowej (s. 38-61). - 
Jeruszka Urszula: Teorie (nie tylko) pedagogiki pracy (s. 62-107). - Sztumski Ja- 
nusz: Zastosowanie metodologii nauk społecznych w pedagogice pracy (s. 108-136). - 
Ostrowska Urszula: Fenomen pracy ludzkiej z perspektywy aksjologicznej  
(s. 138-156). - Kubiak-Szymborska Ewa: Wychowanie ku pracy jako formacja 
dyskursywna pedagogiki pracy (s. 157-184). - Wiatrowski Zygmunt: Praca zawo-
dowa między stałością a zmiennością (s. 185-210). - Wołk Zdzisław: Podstawowe 
zagadnienia poradnictwa zawodowego w Polsce (s. 212-239). - Paszkowska-Ro- 
gacz Anna: Rozwojowe tło poradnictwa kariery dla dzieci i młodzieży (s. 240-263). - 
Krause Ewa: W kierunku całożyciowego doradztwa kariery (s. 264-288). - Po- 
gorzelska Anna: Edukacja zawodowa wobec zmieniającego się rynku pracy  
(s. 290-319). - Plewka Czesław: Nauczyciel w edukacji zawodowej (s. 320-345). - 
Ludwikowska Katarzyna: Szkolnictwo wyższe w pierwszej dekadzie XXI wieku - 
universitas czy fabryki dyplomów? (s. 346-369). - Tomaszewska-Lipiec Renata: 
Zakład pracy - między retrospekcją a przewidywanym kierunkiem rozwoju  
(s. 370-412). - Jakimiuk Beata: Humanizacja pracy jako obszar badań w pedago-
gice pracy (s. 413-440). - Sztumski Wiesław: Środowisko pracy: kondycja i sana-
cja (s. 441-454). - Mandrzejewska-Smól Iwona: Aktywizacja zawodowa seniorów 
(s. 455-479). 
 
 1073. WYCHOWANIE i praca : w trosce o integralny rozwój czło-
wieka = Education and work : for the sake of integral development of 
man = Erziehung und Arbeit : in Sorge um eine integrale Entwicklung des 
Menschen / red. nauk. Zbigniew Marek, Janusz Mółka, Miłosz Mółka. - 
Kraków : Akad. Ignatianum ; Wydaw. WAM, 2017. - 406 s. : wykr. ;  
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24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-263-0 (AIK), ISBN 978-
83-277-1267-7 (WAM). 

 Treść: Błaszczuk Katarzyna: Aksjologiczny wymiar pracy w procesie socjali-
zacji (s. 25-45). - Świtała Ireneusz M.: Bezrobocie i jego wymiar społeczno-
etyczny (s. 47-64). - Musiewicz Piotr: Purytańska etyka pracy a ewolucja angiel-
skiej polityki społecznej (s. 65-82). - Kalinowska-Witek Barbara: Ekspansja za- 
wodowa kobiet z warstw posiadających na przełomie XIX i XX wieku (s. 83-99). - 
Mółka J.: Działalność akademickich sodalicji mariańskich wyrazem pracy na 
rzecz dobra wspólnego (s. 101-119). - Ceglarek Roman: Wychowanie do pracy 
istotnym komponentem programu nauki religii rzymskokatolickiej w szkołach 
zawodowych w Polsce po przewrocie majowym (s. 121-143). - Jarkiewicz Kata-
rzyna: Wokół koncepcji współzawodnictwa (s. 145-179). - Lubieniecka Małgo-
rzata: Przynależność do krakowskich chórów i orkiestr formą spędzania czasu 
wolnego ludzi pracujących (s. 181-194). - Michniak Małgorzata: Praca nad sobą 
źródłem rozwoju duchowego i kulturalnego człowieka na przykładzie Świętego 
Jana od Krzyża (s. 195-213). - Grochmal Stanisław: Ergonomiczny i duchowy 
wymiar pracy w przedsiębiorstwach ekonomii komunii (s. 217-239). - Duraj-
Nowakowa Krystyna: Pedagogika pracy nauczyciela (s. 241-256). - Grzybek Grze- 
gorz, Tobiczyk Paweł: Etos pracy duchownego a założenia etyki rozwoju  
(s. 257- 270). - Sternal Elżbieta: Potrzeba i wartość wykształcenia w świadomości 
słuchaczy szkół dla dorosłych (s. 271-294). - Seredyńska Anna: Praca wolontariu-
sza hospicjum - darmowa czy bezinteresowna? (s. 295-324). - Sztuka Joanna: 
Praca jako środek oddziaływań resocjalizacyjnych w polskim systemie peniten-
cjarnym (s. 325-350). - Mółka M.: Resocjalizacja przez pracę (s. 351-373). - 
Bębas Sylwester: Specyfika pracy resocjalizacyjnej w zakładach resocjalizacyj-
nych dla nieletnich (s. 374-386). - Placha Józef: Znaczenie pracy w procesie 
rewalidacji osób z niepełnosprawnością (s. 387-395). 
 
 
 

VI.  BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY 
 
 

1. Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 1074. ANALIZA kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy  
w wybranym przedsiębiorstwie = Analysis of the costs of accidents at 
work in a selected company / Urszula Nowacka, Martyna Markowska // 
Zesz. Nauk. SGSP. - 2017, nr 2, t. 1, s. 157-184 bibliogr. netogr. summ. 
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 1075. BEHAVIOUR-Based Safety (BBS) : program modyfikacji za- 
chowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie / Marta Znajmiecka-Sikora, 
Katarzyna Boczkowska // Bezp. Pr. - 2017, nr 3, s. 10-14, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1076. BEZPIECZNA praca w każdym wieku // Atest. - 2017, nr 2,  
s. 26. 

 Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na temat 
bezpiecznej i zdrowszej pracy dla pracowników w każdym wieku. 

 Nadto: Bezpieczna praca w każdym wieku // Bezp. Pr. - 2017, nr 6, s. 4-5. - 
Konferencja „Zarządzanie wiekiem i kształtowanie polityki prozdrowotnej w fir- 
mach i organizacjach”, Katowice 31 maja 2017 r. 
 
 1077. BEZPIECZNA współpraca pomiędzy człowiekiem i robotem / 
Adrian Kampa. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 11, s. 24-27, rys. ; nr 12,  
s. 13-16. 
 
 1078. BEZPIECZNY podwykonawca - cel możliwy do osiągnięcia / 
Paweł Żurawski // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 1, s. 49-50. 

 Omów. konferencji „Ryzyka w zarządzaniu podwykonawcami”. 
 
 1079. BUDOWANIE kultury bezpieczeństwa w organizacji, czyli 
praca nad zmianą nawyków utrwalanych latami / Karol Lewandowski, 
Adam Mierzwiński // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 12, s. 13-17, rys. tab. 
bibliogr. 
 
 1080. [DWADZIEŚCIA] 20 razy sztuka / Kamil Jach // Bezp. Pr. - 
2017, nr 11, s. 4-7. 

 Omów. jubileuszowej, XX Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. 
Rzeszów, Mielec 25-26 października 2017 r. 
 
 1081. FILARY kultury bezpieczeństwa pracy w kontekście rzeczy- 
wistości interdyscyplinarnej / Anna Oleszak // Probl. Profes. - 2017, nr 1, 
s. 111-119 bibliogr. netogr. summ. 
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 1082. GMO w aspekcie bhp / Bogdan Solawa // Atest. - 2017, nr 3,  
s. 44-46. 

 Genetycznie Modyfikowane Organizmy w kontekście bezpieczeństwa pracow- 
ników. 
 
 1083. KSZTAŁTOWANIE kultury bezpieczeństwa pracy poprzez 
szkolenia narzędziem bezpiecznych postaw pracowników = Shaping the 
culture of occupational safety through training tool of safe attitudes of 
employees / Wojciech Kazimierz Oleszak, Marcin Wojciech Oleszak // 
Probl. Nauk Stos. - 2016, T. 5, s. 217-224 bibliogr. summ. 
 
 1084. KSZTAŁTOWANIE relacji zewnętrznych istotnych dla bez-
pieczeństwa pracy w świetle badań empirycznych / Konrad Niziołek // 
Stud. Ekon. Reg. Łódz. - 2017, nr 24, s. 217-230 bibliogr. netogr. summ. 
 
 NARZĘDZIE poprawy warunków pracy / R. Kozela = poz. 1168. 

 10. Ogólnopolska Konferencja ATESTU (15-17 listopada 2017 r., Zawiercie), 
poświęcona ocenie ryzyka. 
 
 1085. OCENA poziomu kultury bezpieczeństwa a wybrane aspekty 
BHP / Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz, Jan Rzepecki // Zesz. Nauk. 
Małop. WSE Tarnów. - 2017, nr 2, s. 99-107 bibliogr. summ. 
 
 1086. [PIĘTNAŚCIE] 15 lat Wyższej Szkoły Zarządzania Ochro- 
ną Pracy w Katowicach / Małgorzata Sikorska // Atest. - 2017, nr 12,  
s. 51-53. 
 
 1087. POPRAWA efektywności komunikowania tematyki bhp z za- 
stosowaniem metody design thinking / Agnieszka Szczygielska // Bezp. 
Pr. - 2017, nr 9, s. 8-11 bibliogr. summ. 
 
 1088. SKUTECZNE zmienianie kultury bezpieczeństwa / Jerzy Kar-
czewski, Krystyna Karczewska // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 1, s. 13-15 
bibliogr.  * Skuteczne zmienianie kultury bezpieczeństwa : organizacja 
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projektów BKB / J. Karczewski, K. Karczewska // Tamże, nr 2, s. 14-16, 
tab. bibliogr. 
 
 1089. WIZUALIZACJE w bhp : skuteczne narzędzie czy tylko ozdo-
ba? / Justyna Pokładnik // Atest. - 2017, nr 4, s. 18-20, rys. 
 
 1090. WSPÓŁPRACA ludzi z robotami wymaga szczególnej uwagi 
w kwestiach bezpieczeństwa / Mariusz Michalski // Atest. - 2017, nr 11,  
s. 20-21. 
 
 WYBRANE problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy  
w przedsiębiorstwie / L. Kozioł, Z. Muszyński, A. Kozina = poz. 2147. 
 
 1091. ZARZĄDZANIE dokumentami w obszarze bhp - instruktaż 
stanowiskowy / Dariusz Smoliński // Atest. - 2017, nr 6, s. 4-9. 
 
 1092. ZASTOSOWANIE środków technicznych i działań organiza-
cyjnych w poprawie warunków pracy / Adam Górny // Stud. Ekon. Reg. 
Łódz. - 2017, nr 24, s. 205-216 bibliogr. summ. 
 
 Zob. też Zagadnienia prawne bhp poz. 1498-1513 ; Statystyka warun-
ków pracy poz. 2230. 
 
 

b. Bhp w różnych środowiskach 
 
 1093. BEZPIECZEŃSTWO eksploatacji pomp ciepła i urządzeń 
chłodniczych - w odniesieniu do środowiska naturalnego / Wojciech Tu-
chowski // Bezp. Pr. - 2017, nr 3, s. 18-22, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1094. BEZPIECZEŃSTWO i ergonomia w pracy pielęgniarek opieki 
długoterminowej / Ewa Kułagowska, Maria Kosińska, Izabela Karolak // 
Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2017, nr 3, s. 79-91. 
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 1095. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy, ergonomia i ochrona 
własności intelektualnej / Edwin Tytyk. - Poznań : Wydaw. Politech. Pozn., 
2017. - 150, [1] s. : rys. [w tym kolor.] ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 143-148. - ISBN 978-83-7775-468-9. 
 
 1096. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy podczas wykonywania 
podwodnych robót budowlanych / Andrzej Smoliński // Przyj. przy Pr. - 
2017, nr 1, s. 29-34, rys. 
 
 1097. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy w salonie fryzjerskim / 
Andrzej Smoliński // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 6, s. 5-8. 
 
 1098. BEZPIECZEŃSTWO informacji w telepracy oraz uwarunko-
wania bezpieczeństwa telepracy / Mirosław Kwieciński // Bezp. Pr. - 
2017, nr 1, s. 24-26, tab. bibliogr. summ. 
 
 1099. BEZPIECZEŃSTWO na widoku / Kamil Jach // Bezp. Pr. - 
2017, nr 10, s. 3-5. 

 Niska statystyka wypadkowości i wysokie standardy bezpieczeństwa pracy  
w Asco Numatics Łódź, jednego z członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. 
 
 1100. BEZPIECZEŃSTWO osobiste policjantów podczas legitymo-
wania / Martyna Ostrowska // Bezp. Pr. - 2017, nr 12, s. 18-21, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 1101. BEZPIECZEŃSTWO podczas badań technicznych pojazdów / 
Jan Bożewicz, Marcin Malczewski // Atest. - 2017, nr 3, s. 48-50. 
 
 1102. BEZPIECZEŃSTWO pracowników obsługi naziemnej / Kata-
rzyna Łuczak, Piotr Łuczak // Internet. Kwart. Antymonopol. - 2017, 
[Vol.] 6, nr 2, s. 49-60 bibliogr. netogr. summ. 

 Na lotniskach. 
 
 1103. BEZPIECZEŃSTWO pracy w spawalni / Andrzej Smoliński // 
Przyj. przy Pr. - 2017, nr 5, s. 24-28, rys. bibliogr. 
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 1104. BEZPIECZNA i świadoma praca na wysokości // Atest. - 2017, 
nr 11, s. 18-19. 

 Omów. konferencji „Bezpieczna i świadoma praca na wysokości” Wrocław, 
10 października 2017 r. 
 
 1105. BEZPIECZNA obsługa maszyn do pakowania / Justyna Wola-
nin, Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 3, s. 22-24. 
 
 1106. BEZPIECZNA praca przy usuwaniu azbestu / Andrzej Smoliń-
ski // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 4, s. 34-37. 
 
 1107. BEZPIECZNE konstrukcje układów sterowania maszyn /  
Mariusz Głowicki // Atest. - 2017, nr 12, s. 63-65, rys. 
 
 1108. BEZPIECZNE wykonywanie robót w sąsiedztwie linii kolejo-
wych / Andrzej Smoliński // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 11, s. 22-26, rys. 
 
 1109. BEZPIECZNY kierowca / Norbert Szymkiewicz // Przyj. przy 
Pr. - 2017, nr 9, s. 19-21. 
 
 1110. BHP i produkcja żywności / Norbert Szymkiewicz // Przyj. 
przy Pr. - 2017, nr 12, s. 32-34. 

 Warunki pracy w przemyśle spożywczym. 
 
 1111. BHP podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakłado-
wego materiałów wybuchowych / Norbert Szymkiewicz // Przyj. przy Pr. - 
2017, nr 4, s. 14-16 bibliogr. 
 
 1112. BHP przy budowlanych robotach ziemnych / Justyna Wola- 
nin, Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 12, s. 18-22, tab.  
bibliogr. 
 
 1113. BHP przy pracach w przestrzeniach zamkniętych / Norbert 
Szymkiewicz // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 3, s. 13-16. 
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 1114. BHP w blacharni i lakierni - najpoważniejsze zagrożenia / 
Norbert Szymkiewicz // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 1, s. 5-7. 
 
 1115. BHP w budownictwie drogowym / Justyna Wolanin, Stanisław 
Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 4, s. 5-7 bibliogr. 
 
 1116. BHP w energetyce - praca pod napięciem / Andrzej Smoliński // 
Przyj. przy Pr. - 2017, nr 9, s. 14-18. 
 
 1117. BHP w kopalni - prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne 
w podziemnych zakładach górniczych / Agnieszka Wrońska // Przyj. przy 
Pr. - 2017, nr 10, s. 5-7, rys. bibliogr. 
 
 1118. BHP w przemyśle gumowym / Norbert Szymkiewicz // Przyj. 
przy Pr. - 2017, nr 10, s. 11-13, tab. bibliogr. 
 
 1119. BHP w salonie odnowy biologicznej / Justyna Wolanin, Stani-
sław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 10, s. 16-18. 
 
 1120. BRANŻA wodno-kanalizacyjna: zagrożenia znane ale czy aby 
wszystkie rozpoznane? / Elżbieta Kowalska // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 9, 
s. 5-7. 
 
 1121. DOKUMENTACJA towarzysząca maszynie - dawniej i dzi- 
siaj / Włodzimierz Łabanowski // Inspektor Pr. - 2017, nr 6, s. 22-26. 

 Nazewnictwo i wymagania dotyczące treści dokumentu dla maszyn oraz 
wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych. 
 
 DOSKONALENIE zarządzania BHP terminalu przeładunkowego 
firmy logistycznej / P. Saja = poz. 1266. 
 
 1122. EKSPLOATACJA pojemników na beton / Mirosław Hanuse-
wicz // Inspektor Pr. - 2017, nr 11 s. 28-29. 
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 1123. ELEKTROWNIA wodna - bezpieczna praca przy remontach 
i konserwacji / Agnieszka Wrońska // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 7, s. 34-35 
bibliogr. 
 
 1124. ELEMENT redukcji ryzyka / Krzysztof Okseniuk // Inspektor 
Pr. - 2017, nr 10 s. 22-25. 

 Wyposażanie maszyn i urządzeń w osłony oraz innego rodzaju urządzenia 
ochronne. 
 
 1125. JAK ocenić czy pracownik pracuje na wysokości i jakiego 
zabezpieczenia wymaga podczas tej pracy? / Andrzej Hodyr // Przyj. przy 
Pr. - 2017, nr 10, s. 24-25. 
 
 1126. KONSERWATOR miejskich terenów zielonych / Justyna Wo- 
lanin, Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 9, s. 34-37. 

 Bhp. 
 
 1127. KONTROLA drabin w okresie ich eksploatacji / Marek Ma-
szewski // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 2, s. 24-25. 
 
 1128. MAGAZYNOWANIE i przetwórstwo zbóż / Norbert Szym-
kiewicz // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 6, s. 14-16. 

 Bhp pracowników związanych z przemysłem obróbki ziarna. 
 
 1129. MASZYNY dla przemysłu spożywczego / Włodzimierz Łaba-
nowski // Atest. - 2017, nr 9, s. 59. 

 Normy dotyczące wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny maszyn dla 
przemysłu spożywczego. 
 
 1130. MASZYNY do ciast nadziewanych i tart / Włodzimierz Łaba-
nowski // Atest. - 2017, nr 1, s. 35-40, rys. tab. 

 Lista kontrolna dla maszyn w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych 
zajmujących się produkcją artykułów spożywczych. 
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 1131. MASZYNY do pielęgnacji trawników / Włodzimierz Łaba-
nowski // Atest. - 2017, nr 2, s. 59. 

 Normy regulujące temat bezpieczeństwa użytkowania maszyn do pielęgnacji 
trawników. 
 
 1132. NORMY dotyczące bezpieczeństwa robotów, systemów zrobo-
tyzowanych i zintegrowanych systemów produkcyjnych / Włodzimierz 
Łabanowski // Atest. - 2017, nr 11, s. 30-31. 
 
 1133. NORMY dotyczące miesiarek / Włodzimierz Łabanowski // 
Atest. - 2017, nr 1, s. 59. 

 Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny przy projektowaniu i produk-
cji miesiarek w przemyśle spożywczym. 
 
 1134. NOWE tory kolei / Marcin Jałowiec // Inspektor Pr. - 2017,  
nr 11, s. 25-27. 

 Bezpieczeństwo pracy w branży kolejowej. 
 
 1135. NOWOCZESNE technologie przy pozyskaniu drewna / Krzy- 
sztof Kopała // Inspektor Pr. - 2017, nr 2, s. 25-29 bibliogr. 

 Trudne warunki pracy pilarzy. 
 
 1136. OCHRONA zdrowia pracujących = Health protection of the 
employees / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Małgorzata Czarny-
Działak, Natalia Pawlas. - Warszawa : Inst. Ochr. Środow. - PIB, 2017. - 
221 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60312-13-1. 

 Treść: Marcinkowski Jerzy S.: Kształcenie na kierunku ergonomia edukacją 
specjalistów z zakresu kształtowania warunków pracy (s. 15-27). - Słota Krzysztof, 
Słota Zbigniew: Obciążenie cieplne na wybranych stanowiskach pracy w piekarnic-
twie i cukiernictwie (s. 29-66). - Krause Marcin: Problemy oceny ryzyka zawodo-
wego w aspekcie miejsca i warunków wykonywania pracy oraz pracujących i grup 
szczególnego ryzyka (s. 67-77). - Ergonomiczna ocena postawy podczas pracy  
a występowanie zespołów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa - 
badania pilotażowe / Marek Łyp [i in.] (s. 79-91). - Identyfikacja zagrożeń zawodo-
wych występujących w procesie odbioru i zrzutu ścieków komunalnych / J. Chmie-
lewski [i in.] (s. 93-107). - Detyna Beata: Stres pracowników medycznych - źródła  
i potrzeba monitorowania (s. 109-125). - Wojciechowska Krystyna, Walczyna 
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Anna, Krause Wojciech: Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjne-
go w przedsiębiorstwie handlowym (s. 127-137). - Rutkowski Arkadiusz, Stan- 
kiewicz Sebastian: Zjawisko stresu zawodowego w pracy ratownika medycznego  
(s. 139-148). - Konflikty w pracy jako czynnik bezpieczeństwa i atmosfery społecz-
nej / Halina Pawlak [i in.] (s. 149-157). - Niciejewska Marta, Zyska Aleksandra: 
Znaczenie bezpieczeństwa w pracy rolnika indywidualnego (s. 161-170). - Ko- 
cur Ewelina, Kasznia-Kocot Joanna: Wpływ działań promujących higienę rąk na 
przestrzeganie procedury dezynfekcji rąk przez pracowników ochrony zdrowia  
(s. 171-182). - Krause Marcin, Wojciechowska Krystyna: Percepcja wysiłku głoso-
wego i obciążenia psychicznego na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela aka-
demickiego - studium przypadku (s. 183-194). - Styl życia i nawyki żywieniowe  
a dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego osób aktywnych zawodowo / 
Joanna Głogowska-Ligus [i in.] (s. 195-208). - Wpływ sprawności fizycznej rolni-
ków na ich bezpieczeństwo pracy / Piotr Choina [i in.] (s. 209-221). 
 
 1137. PORADNIK ochrony przeciwpożarowej / Krzysztof T. Kocio-
łek. - Cz. 9-12 [Pocz. = poz. 1241/2016] // Atest. - 2017, nr 1, s. 66-67 ;  
nr 4, s. 33 ; nr 5, s. 38-40 ; nr 10, s. 66-67. 
 Cz. 7-9. Pojęcia dotyczące teorii spalania oraz pożarów ; Cz. 10-11. Przeciw-
pożarowe wymagania budowlane. 
 
 1138. PRACOWNIK zakładu pogrzebowego - najważniejsze zagro-
żenia / Justyna Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 6, s. 36-38. 
 
 1139. PRALNIA chemiczna - najpoważniejsze zagrożenia dla pra-
cowników / Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, 
nr 11, s. 12-14, tab. 
 
 1140. PRASY - bezpieczna eksploatacja / Justyna Wolanin, Stani-
sław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 2, s. 17-20 bibliogr. 
 
 1141. PRZECINARKI taśmowe do kości i mięsa / Włodzimierz  
Łabanowski // Atest. - 2017, nr 3, s. 33-38, rys. tab. 
 Lista kontrolna zagrożeń związnych z przecinarkami. 
 
 1142. PRZEWIJARKI i maszyny pokrewne / Włodzimierz Łabanow-
ski. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 8, s. 45-47, rys. ; nr 9, s. 34-40, rys. tab. 

 Lista kontrolna zagrożeń związnych z maszynami do wytwarzania i wykoń-
czania papieru. 
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 1143. PRZEWÓZ towarów niebezpiecznych / Dariusz Smoliński // 
Inspektor Pr. - 2017, nr 10, s. 26-30. 

 Nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów pracy przy przewozie towa-
rów niebezpiecznych. 
 
 1144. SKŁADOWISKO odpadów - bezpieczna praca / Norbert 
Szymkiewicz // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 11, s. 5-7, tab. 
 Zagrożenia istniejące w przemyśle odpadowym i recyklingu. 
 
 1145. SPAWACZ / Lesław Zieliński. - Cz. 3-7 [Pocz.= poz. 1247/ 
2016] // Atest. - 2017, nr 1, s. 4-6 ; nr 3, s. 39-43 ; nr 4, s. 29-31 ; nr 5,  
s. 13-15 ; nr 7, s. 14-16. 
 Charakterystyka zawodu spawacza, zagrożenia i środki bezpieczeństwa. 
 
 1146. STACJA paliw płynnych - najpoważniejsze zagrożenia dla 
pracowników / Norbert Szymkiewicz // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 7, s. 20-22. 
 Omówiono szereg zagrożeń ogólnych wraz z zastosowaniem środków kon-
trolnych. 
 
 1147. SUBSTANCJE niebezpieczne w drukarni / Jacek Szczepanik // 
Przyj. przy Pr. - 2017, nr 2, s. 31-32. 
 
 1148. ŚRODKI chemiczne to nie zabawa // Atest. - 2017, nr 3, s. 18-19, 
rys. 
 Zagrożenia w środowisku pracy rolnika wynikające ze stosowania środków 
chemicznych. 
 
 1149. ŚRODKI ochrony zbiorowej / Marek Dudek // Inspektor Pr. - 
2017, nr 10, s. 20-21. 

 Bhp na wysokości. 
 
 1150. ŚRODOWISKO pracy personelu medycznego / Małgorzata 
Tarczoń. - Cz. 1-3 // Atest. - 2017, nr 3, s. 13-16, rys. ; nr 4, s. 50-53 ;  
nr 10, s. 50-53. 
 Cz. 1. Czynniki fizyczne ; Cz. 2. Czynniki chemiczne ; Cz. 3. Czynniki biolo-
giczne. 
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 1151. TECHNOLOGIA a bhp w rolnictwie / Bartłomiej Królik // 
Inspektor Pr. - 2017, nr 7/8, s. 44-45. 

 Województwo podlaskie. 
 
 1152. TECHNOLOGIE cięcia - bezpieczna eksploatacja maszyn  
i urządzeń / Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, 
nr 1, s. 16-18. 
 
 1153. TRANSPORT i przeładunek materiałów niebezpiecznych - 
zasady postępowania / Norbert Szymkiewicz // Przyj. przy Pr. - 2017,  
nr 2, s. 11-13 bibliogr. 
 
 1154. TRZECI wymiar kosztów / Dariusz Smoliński, Marcin Ląkocy // 
Inspektor Pr. - 2017, nr 1, s. 20-23, rys. bibliogr. 

 Zagrożenia i wypadki w branży przemysłu drzewnego. 
 
 1155. TYMCZASOWA praca na wysokości - odśnieżanie / Przemy-
sław Rybiński // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 12, s. 7-8. 
 
 1156. URZĄDZENIA do oczyszczania strumieniowo-ściernego / 
Włodzimierz Łabanowski // Atest. - 2017, nr 2, s. 33-40, rys. tab. 

 Lista kontrolna dla maszyn odlewniczych. 
 
 1157. WARUNKI środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 3 / 
red. Iwona Romanowska-Słomka, Szymon Salamon. - Wałbrzych : Wy-
daw. Uczel. PWSZ Wałb., 2017. - 252 s. : il., rys. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. - ISBN 978-83-63839-46-8. 

 Z treści: Uwarunkowania wzrostu dbałości o bezpieczeństwo pracy na stano-
wiskach sfery produkcyjnej (na przykładzie stanowiska stolarza w przedsiębior-
stwie branży meblarskiej / Małgorzata Gableta [i in.] (s. 15-24). - Cierniak-
Emerych Anna: Bezpieczeństwo warunków pracy jako kategoria interesów pra-
cowników (s. 25-34). - Piwowar-Sulej Katarzyna: Innowacje w obszarze warun-
ków pracy - ich znaczenie dla kształtowania sytuacji zatrudnionych (s. 35-44). - 
Zięba Kamil: Ekonomiczne aspekty koncepcji CSR w obszarze bezpieczeństwa 
pracy sektora MŚP (s. 45-52). - Napiórkowski Jerzy, Langer Agnieszka, Zywert 
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Paulina: Analiza zagrożeń w produkcji biopaliw stałych w mikroprzedsiębior-
stwach (s. 55-66). - Romanowska-Słomka I., Mirosławski Janusz, Paukszto Andrzej: 
Zagrożenia zdrowia pracowników pyłem przemysłowym w zakładach usługo-
wych (s. 67-75). - Salamon Sz.: Źródła zagrożeń wypadkowych na stacji paliw 
LPG (s. 77-88). - Tomaszewski Wiesław, Domżał Marta, Romanowska-Słomka I.: 
Biologiczne zanieczyszczenia w zakładach przemysłu spożywczego - źródła  
i działania zapobiegawcze, ochrona pracowników, narzędzia zapewniające bez-
pieczeństwo żywności (s. 89-100). - Berędziak Arkadiusz, Tomaszewski Wiesław, 
Romanowska-Słomka I.: Charakterystyka zagrożeń w Służbie Celnej (s. 101-114). - 
Badania jakości powietrza i prawidłowości oświetlenia w wybranych salach Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa / Patrycja Cyrek  
[i in.] (s. 117-127). - Marzec Kazimiera, Skalska Danuta: Czas pracy a dobrostan 
pracowników dydaktycznych wyższych uczelni (s. 129-138). - Zagrożenia zdro-
wia pracowników pyłem PM10 i PM2,5 w salach dydaktycznych wyższej uczelni / 
Janusz Mirosławski [i in.] (s. 139-145). - Mucha Beata: Czynniki szkodliwe  
w pracy bibliotekarza - na przykładzie biblioteki Karkonoskiej Państwowej Szko-
ły Wyższej w Jeleniej Górze (s. 147-160). - Grodzicka Aneta: Analiza cech 
członków zastępu ratowniczego na podstawie badań ankietowych w zakresie 
wymaganych predyspozycji psychologicznych (s. 163-171). - Grodzicka A., 
Bujara Magdalena: Analiza stanu bezpieczeństwa na stanowisku górnika kombaj-
nisty z uwzględnieniem wykonywania czynności roboczych i stosowania środków 
ochrony indywidualnej (s. 173-184). - Krause Marcin: Analiza percepcji zagrożeń 
w środowisku pracy na przykładzie badań ankietowych wśród ratowników górni-
czych w kopalni węgla kamiennego (s. 185-195). - Krause M., Grodzicka A.: 
Analiza wybranych metod badania ryzykownych zachowań na przykładzie górni-
ków zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego (s. 197-206). - Celban Alek-
sandra: Promieniowanie jonizujące oraz pole elektromagnetyczne w medycynie - 
narażenie zawodowe pracowników radiologicznych (s. 209-216). - Brennensthul 
Marek, Cudzik Anna: Ocena narażenia na hałas emitowany przez wybrane pojaz-
dy użytkowane w gospodarstwach rolnych (s. 217-227). - Jarmułowicz Lidia, 
Romanowska-Słomka I.: Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest. Bezpieczne ponowne wykorzystanie (s. 229-240). 
 
 1158. WYCINARKI ramieniowe / Włodzimierz Łabanowski // Atest. - 
2017, nr 7, s. 45-49, rys. 

 Lista kontrolna zagrożeń związnych z maszynami do produkcji wyrobów 
obuwniczych ze skóry i imitacji skóry. 
 
 1159. WYMAGANIA i warunki pracy ratowników wodnych a ich 
wizerunek w oczach użytkowników kąpielisk / Iwona Michniewicz,  
Romuald Michniewicz // Bezp. Pr. - 2017, nr 7, s. 8-11, tab. bibliogr. 
summ. 
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 1160. ZAGROŻENIA zawodowe pracowników wiedzy wynikające  
z organizacji pracy w zależności od charakteru wykonywanej pracy / 
Małgorzata Lotko // Zesz. Nauk. / AM Gdynia. - 2016, nr 93, s. 152-166 
bibliogr. summ. 
 
 1161. ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym w elektrow-
ni / Agnieszka Wrońska // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 12, s. 11-12 bibliogr. 

 Ochrona pracowników przed porażeniem prądem. 
 
 1162. ZNAKI i barwy bezpieczeństwa na maszynach / Włodzimierz 
Łabanowski // Atest. - 2017, nr 2, s. 18-21, rys. 
 

___________________ 
 
 
P r a c a   p r z y   m o n i t o r a c h 
 
 1163. ERGONOMIA pracy z komputerem - od tabletu do stanowisk 
z wieloma monitorami / Joanna Kamińska, Tomasz Tokarski. - Warszawa : 
CIOP - PIB, 2016. - 32 s. : fot., rys. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 31-32. - ISBN 978-83-7373-223-0. 
 
 OBOWIĄZEK zapewnienia okularów korygujących wzrok /  
M. A. Liwo = poz. 
 
 

c. Ocena ryzyka zawodowego 
 
 1164. DOBRE praktyki przy ocenie ryzyka zawodowego = Good 
practices in risk assessment / Magdalena Gikiewicz // Zesz. Nauk. SGSP. - 
2017, nr 2, t. 1, s. 73-92 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1165. GABINET stomatologiczny - najpoważniejsze zagrożenia dla 
pracowników / Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 
2017, nr 10, s. 30-33, tab. 
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 1166. KONSERWATOR w spółdzielni mieszkaniowej / Piotr Leś- 
niewski. - Cz. 4 [Pocz. = poz. 1257/2016] // Atest. - 2017, nr 1, s. 64-65. 

 Cz. 4. Narażenie na hałas i program działań naprawczych. 
 
 1167. LABORANT, kierownik laboratorium / Piotr Leśniewski. -  
Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 4, s. 64-67, tab. ; nr 5, s. 64-67, tab. 
 
 1168. NARZĘDZIE poprawy warunków pracy : 10. ogólnopolska 
konferencja ATESTU / Robert Kozela // Atest. - 2017, nr 12, s. 46-48. 

 10. Ogólnopolska Konferencja ATESTU (15-17 listopada 2017 r., Zawiercie), 
poświęcona ocenie ryzyka. 
 
 1169. OCENA narażenia zawodowego na pyły drewna pracowników 
przemysłu meblarskiego w Polsce / Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata 
Pośniak // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 45-60, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1170. OCENA ryzyka na stanowisku pracy powtarzalnej z zastoso-
waniem metody OCRA / Patrycja Łach // Bezp. Pr. - 2017, nr 7, s. 16-20, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1171. OCENA ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych 
przez żołnierza wojsk lądowych // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 7, s. 29-33. 
 
 1172. OCENA ryzyka zawodowego dla kierowcy przewożącego 
towary niebezpieczne // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 2, s. 26-29, tab.  
bibliogr. 
 
 1173. OCENA ryzyka zawodowego dla lekarza stomatologa // Przyj. 
przy Pr. - 2017, nr 10, s. 26-29. 
 
 1174. OCENA ryzyka zawodowego dla prac spawalniczych w kana-
łach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych // Przyj. przy Pr. - 
2017, nr 4, s. 27-31. 
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 1175. OCENA ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez 
dekarza / oprac. R. B. // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 11, s. 18-21, tab. 
 
 1176. OCENA ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez 
elektromontera stacji energetycznych / oprac. RB // Przyj. przy Pr. - 2017, 
nr 9, s. 28-31. 
 
 1177. OCENA ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez 
ogrodnika terenów zieleni // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 6, s. 28-33. 
 
 1178. OCENA ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez 
operatora maszyn drogowych // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 3, s. 30-33, tab. 
bibliogr. 
 
 1179. OCENA ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez 
szklarza budowlanego // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 12, s. 29-31, tab. 
 
 1180. OCENA ryzyka zawodowego jako narzędzie prewencji wy-
padkowej / Tomasz Barański // Stud. Mater., Misc. Oecon. - 2016, R. 20, 
nr 2, s. 199-207 bibliogr., wykaz aktów prawnych, summ. 
 
 1181. OCENA ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera // 
Przyj. przy Pr. - 2017, nr 5, s. 20-23, tab. bibliogr. 
 
 1182. OCENA ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samo-
chodowego // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 1, s. 24-27. 
 
 1183. OCENA ryzyka zawodowego w aspekcie miejsca i warunków 
wykonywania pracy / Marcin Krause // Zesz. Nauk. / PŚl., Organ. Zarz. - 
2017, z. 100, s. 209-224 bibliogr. summ. 
 
 1184. PRAKTYCZNE funkcje oceny ryzyka w procesach projekto-
wania, eksploatacji i modernizacji maszyn / Stanisław Kowalewski. -  
Cz. 2 [Pocz. = poz. 1265/2016] // Atest. - 2017, nr 1, s. 22-27, rys. tab. 

 Kształtowanie bezpieczeństwa zawodowego przy eksploatacji maszyn. 
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 PRALNIA chemiczna - najpoważniejsze zagrożenia dla pracowni- 
ków / J. Wolanin, S. Wolanin = poz. 1139. 
 
 1185. PRZYGOTOWANIE oceny zagrożenia wybuchem / Przemy-
sław Rybiński // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 4, s. 21-22.  * Przygotowanie 
oceny zagrożenia wybuchem - przykłady praktyczne / P. Rybiński // Tam-
że, nr 5, s. 10-12. - Zagrożenia wybuchem substancji palnych w przedsię-
biorstwach zajmujących się magazynowaniem w halach wielkokubaturo-
wych. 
 
 1186. RĘCZNE prace transportowe : ocena ryzyka metodą KIM / 
Piotr Kaczmarek. - Cz. 3-4 [Pocz. = poz. 1266/2016] // Atest. - 2017, nr 2, 
s. 42-44, tab. ; nr 9, s. 24-27, tab. 
 
 ROLA służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego / L. Zieliński =  
poz. 1263. 
 
 ŚWIATOWY Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy / 
red. nauk. J. Żywiołek, W. Babicz = poz. 1024. 

 Z treści: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza / E. Siemianow-
ska i in. 
 
 1187. TETRABROMOBISFENOL A - toksyczność, narażenie śro-
dowiskowe i zawodowe / Monika Jarosiewicz, Bożena Bukowska // Med. 
Pr. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 121-134, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

d. Materialne środowisko pracy 
 

1/ Zagadnienia ogólne 
 
 1188. BIURO, które łączy : design i technologia w firmach przyszło-
ści / Bogusz Parzyszek // Personel Zarz. - 2017, nr 5, s. 27-31. 
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 1189. CO zawierają raporty z badań czynników szkodliwych? /  
Andrzej Zwara // Inspektor Pr. - 2017, nr 12, s. 25-28, rys. 

 Czynności kontrolne i pomiary/badania środowiska pracy wykonywane przez 
Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy przy Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Gdańsku. 
 
 ERGONOMIA i kształtowanie środowiska pracy / J. Żywiołek,  
W. Babicz = poz. 1280. 
 
 1190. W INNEJ przestrzeni i w innym czasie : trendy w aranżacji 
współczesnych przestrzeni biurowych / Zuzanna Mikołajczyk // Personel 
Zarz. - 2017, nr 5, s. 22-26. 
 
 

2/ Hałas i wstrząsy 
 
 1191. ADAPTACJA akustyczna pomieszczeń biurowych z zastoso-
waniem dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych / Witold Mikulski // 
Bezp. Pr. - 2017, nr 2, s. 20-24, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1192. ANALIZA warunków pracy w centrach sterowania ruchem 
kolejowym / Jan Radosz // Bezp. Pr. - 2017, nr 6, s. 10-14, rys. tab. bibliogr. 
summ. 

 Badaniami objeto następujace czynniki: hałas, drgania mechaniczne, oświe-
tlenie. 
 
 1193. DWUPŁYTOWA struktura aktywna do ograniczania transmisji 
hałasu przez obudowy i przegrody dźwiękoizolacyjne / Leszek Morzyń- 
ski, Tomasz Krukowicz // Bezp. Pr. - 2017, nr 10, s. 24-28, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 1194. MODEL systemu zdalnego monitoringu parametrów wibroa-
kustycznych środowiska pracy / Leszek Morzyński, Grzegorz Szczepań-
ski // Bezp. Pr. - 2017, nr 4, s. 16-20, il. rys. bibliogr. summ. 
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 1195. SYSTEM aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez prze-
grody szklane, wykorzystujący algorytm rotacyjny / Leszek Morzyński // 
Bezp. Pr. - 2017, nr 11, s. 21-25, rys. bibliogr. summ. 

 Redukcja hałasu m.in w miejscu pracy. 
 
 1196. WPŁYW chronometrażu dnia pracy na wynik pomiarów [hała-
su na stanowiskach pracy] / Andrzej Zwara // Inspektor Pr. - 2017, nr 5, 
s. 26-28. 
 
 

3/ Klimat i czystość powietrza 
 
 1197. 1,2-DIMETOKSYETAN : oznaczenie w powietrzu środowiska 
pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas / Małgorzata 
Kucharska, Wiktor Wesołowski // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 
2017, R. 33, nr 2, s. 133-148 bibliogr. summ. 
 
 1198. 2-ETYLOHEKSAN-1-ol : oznaczenie w powietrzu środowiska 
pracy / Anna Jeżewska // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2017, R. 33, 
nr 2, s. 149-160 bibliogr. summ. 
 
 1199. 2.2'-OKSYDIETANOL : oznaczenie w powietrzu środowiska 
pracy / Anna Jeżewska // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2017, R. 33, 
nr 2, s. 161-172 bibliogr. summ. 
 
 1200. BIOAEROZOLE w budynkach biurowych / Małgorzata Goło-
fit-Szymczak, Rafał L. Górny // Kosmos. - 2017, T. 66, nr 3, s. 491-502 
bibliogr. summ. 
 
 1201. ITR i jego związki : metoda oznaczania w powietrzu na stano-
wiskach pracy / Jolanta Surgiewicz // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 
2017, R. 33, nr 4, s. 143-156, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1202. MIKROKLIMAT zimny w pracy / Przemysław Rybiński // 
Przyj. przy Pr. - 2017, nr 1, s. 11-12, rys. wykr. 
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 1203. NOWA metoda oznaczania tolueno-2,4-diaminy i tolueno-2,6-
diaminy w powietrzu na stanowisku pracy / Joanna Kowalska, Anna  
Jeżewska // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 497-505, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1204. NOWE praktyczne narzędzie do oceny zagrożeń w różnorod-
nym środowisku termicznym / Anna Marszałek // Bezp. Pr. - 2017, nr 9, 
s. 16-19 bibliogr. summ. 
 
 OCENA narażenia zawodowego na pyły drewna pracowników prze-
mysłu meblarskiego w Polsce / M. Szewczyńska, M. Pośniak = poz. 1169. 
 
 OCHRONA zdrowia pracujących / red. nauk. J. Chmielewski, M. Czar- 
ny-Działak, N. Pawlas = poz. 1136. 

 Z treści: Słota K., Słota Z.: Obciążenie cieplne na wybranych stanowiskach 
pracy w piekarnictwie i cukiernictwie. 
 
 1205. OGRZEWANIE w budynkach wielkokubaturowych / Przemy-
sław Rybiński // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 10, s. 34-35. 

 Wymagania dotyczące utrzymania określonej temperatury na stanowisku 
pracy. 
 
 SMOG a ochrony dróg oddechowych = poz. 1253. 
 
 

4/ Promieniowanie i oświetlenie na stanowisku pracy 
 
 1206. CZYNNIKI wpływające na poziom narażenia personelu me-
dycznego podczas zabiegów ortopedycznych pod kontrolą fluoroskopii / 
Maria A. Staniszewska [i in.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 75-83, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1207. MITIGATION measures of electromagnetic field exposure in 
the vicinity of high frequency welders / Bartłomiej Zubrzak, Paweł Bień-
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kowski, Paweł Cała // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 6, s. 693-703, rys. tab. 
bibliogr. summ. 

 Narażenie na zasięg pola elektromagnetycznego w obszarze działania zgrze-
warki wysokiej częstotliwości. 
 
 1208. NARAŻENIE na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy 
podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunika-
cyjnych : metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ - wymaga-
nia szczegółowe / Paweł Bieńkowski [i in.] // Podst. Metody Oceny  
Środow. Pr. - 2017, R. 33, nr 2, s. 89-131 bibliogr. summ. 
 
 1209. NARAŻENIE zawodowe podczas procedur ortopedycznych 
wykonywanych pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej / Edyta  
Owsiak [i in.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 221-227, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1210. NIEZGODNOŚCI z wymogami ochrony radiologicznej wystę-
pujące w rentgenodiagnostyce oraz propozycje ich usunięcia / Monika 
Sergot // Bezp. Pr. - 2017, nr 5, s. 11-15 bibliogr. summ. 
 
 1211. ZABIEG ECPW jako źródło narażenia radiacyjnego dla ga-
stroenterologa / Maria A. Staniszewska [i in.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, 
nr 6, s. 735-741, tab. bibliogr. summ. 
 
 

5/ Czynniki chemiczne i biologiczne 
 
 ANALIZA zmian w obrazie radiologicznym płuc i zaburzeń czynno-
ści wentylacyjnej płuc u pracowników zawodowo narażonych na azbest 
chryzotylowy w przeszłości / E. Cwynar, B. Świątkowska, J. Tomczyk = 
poz. 1298. 
 
 1212. BEZPOMIAROWA ocena narażenia na działanie substancji 
chemicznych przez kontakt ze skórą w środowisku pracy / Agnieszka 



- 232 - 

Jankowska, Sławomir Czerczak, Małgorzata Kupczewska-Dobecka // 
Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 557-569 bibliogr. summ. 
 
 1213. BHP w ogrodnictwie - praca z chemikaliami / Agnieszka 
Wrońska // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 6, s. 24-35. 
 
 1214. BUT-2-ENAL - mieszanina izomerów - E-but-2-enal i Z-but-2-
enal : dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia 
zawodowego / Anna Kilanowicz, Andrzej Sapota, Adam Daragó // Podst. 
Metody Oceny Środow. Pr. - 2017, R. 33, nr 4, s. 5-33, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1215. CHEMIKALIA w przemyśle drzewnym / Justyna Wolanin, 
Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 3, s. 34-36, rys. bibliogr. 
 
 1216. EKSPOZYCJA zawodowa pracowników na czynniki biolo-
giczne w medycznym laboratorium diagnostycznym / Elżbieta Kowal- 
ska // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 2, s. 5-7. 
 
 1217. HEKSAFLUOROPROPEN : dokumentacja proponowanych 
dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / Anna Świdwińska-
Gajewska, Sławomir Czerczak // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 
2017, R. 33, nr 4, s. 35-53, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 KARTA charakterystyki w służbie bhp / A. Łuczak = poz. 1502. 

 Obowiązujące akty prawne dotyczące Karty charakterystyki, dokumentu 
informującego o zagrożeniach chemicznych w przedsiębiorstwach. 
 
 1218. MOCZNIK - frakcja wdychalna : dokumentacja propono- 
wanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / Katarzyna  
Konieczko, Jolanta Skowroń // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2017, 
R. 33, nr 4, s. 89-107, tab. bibliogr. summ. 
 
 1219. N-HYDROKSYMOCZNIK - frakcja wdychalna : dokumenta-
cja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / 
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Małgorzata Kupczewska-Dobecka // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 
2017, R. 33, nr 4, s. 55-87, tab. bibliogr. summ. 
 
 1220. NANOPESTYCYDY - jasna czy ciemna strona mocy? / Mag-
dalena Matysiak, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak // Med. 
Pr. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 423-432, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Narażenie zawodowe w rolnictwie na nanopestycydy. 
 
 1221. NANORURKI węglowe - charakterystyka substancji, działanie 
biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / Anna 
Świdwińska-Gajewska, Sławomir Czerczak // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, 
nr 2, s. 259-276, tab. bibliogr. summ. 
 
 1222. NANOZŁOTO - działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy 
narażenia zawodowego / Anna Świdwińska-Gajewska, Sławomir Czer-
czak // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 545-556 bibliogr. summ. 
 
 1223. OBRÓT chemikaliami a kultura bezpieczeństwa / Karolina 
Kołdys // Atest. - 2017, nr 9, s. 48-49. 
 
 1224. OCCUPATIONAL contact allergy to omeprazole and raniti- 
dine / Inmaculada Herrera-Mozo, Pere Sanz-Gallen, Gabriel Marti-
Amengual // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 433-435, tab. bibliogr. 
summ. 

 Zawodowa alergia kontaktowa z omeprazolem i ranitidyną. 
 
 1225. OCHRONA pracy kobiet w podmiotach leczniczych / Rafał 
Wójcicki // Inspektor Pr. - 2017, nr 3, s. 14-16. 

 Szkodliwe czynniki biologiczne w podmiotach systemu ochrony zdrowia. 
 
 1226. OGNIOTRWAŁE włókna ceramiczne - frakcja respirabilna : 
dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia za-
wodowego / Anna Kilanowicz, Andrzej Sapota, Adam Daragó // Podst. 
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Metody Oceny Środow. Pr. - 2017, R. 33, nr 4, s. 109-141, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1227. 84. POSIEDZENIE Międzyresortowej Komisji do Spraw Naj-
wyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla 
Zdrowia w Środowisku Pracy / Danuta Koradecka // Bezp. Pr. - 2017, nr 2, 
s. 25-27, tab.  * 85. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw 
Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych 
dla Zdrowia w Środowisku Pracy / D. Koradecka, Jolanta Skowroń // 
Tamże, nr 6, s. 23-25, tab. bibliogr. summ.  * 86. posiedzenie Między- 
resortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Na- 
tężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy /  
D. Koradecka // Tamże, nr 8, s. 26-28, tab. 
 
 1228. PRZEMYSŁOWE płyny technologiczne - transport i magazy-
nowanie w zakładzie pracy / Agnieszka Wrońska // Przyj. przy Pr. - 2017, 
nr 9, s. 32-33. 
 
 1229. SUBSTANCJE konserwujące stosowane w przemyśle kosme-
tycznym / Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska // Bezp. Pr. - 2017, nr 11, 
s. 16-20 bibliogr. summ. 

 Narażenie zawodowe pracowników zatrudnionych przy produkcji kosmety-
ków na działanie substancji konserwujących. 
 
 1230. SZKODLIWE czynniki biologiczne w miejscu pracy / Przemy-
sław Rybiński // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 11, s. 27-29. 
 
 ŚRODKI chemiczne to nie zabawa = poz. 1148. 

 Zagrożenia w środowisku pracy rolnika wynikające ze stosowania środków 
chemicznych. 
 
 1231. W PLACÓWKACH weterynaryjnych / Izabela Kaźmierczak // 
Inspektor Pr. - 2017, nr 11 s. 22-24. 

 Czynniki biologiczne. 
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 1232. WIRUSY jako szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku 
pracy biurowej / Agata Stobnicka, Rafał L. Górny // Bezp. Pr. - 2017,  
nr 4, s. 12-15 bibliogr. summ. 
 
 1233. ZAGROŻENIA zdrowotne wynikające z narażenia na cynk  
i jego związki nieorganiczne w przemyśle / Daria Pakulska, Sławomir 
Czerczak // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 6, s. 779-794, tab. bibliogr. summ. 
 
 1234. ZATRUCIE substancją methemoglobinotwórczą o ciężkim 
przebiegu - opis przypadku / Kinga Rośniak-Bąk [i in.] // Med. Pr. - 2017, 
Vol. 68, nr 6, s. 795-801, rys. bibliogr. summ. 
 
 

e. Wypadki przy pracy 
 
 BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy / aut. Maciej Ambroziewicz  
i in. = poz. 1498. 

 Z treści: Wroński J.: Wypadki przy pracy. - Pietrzak A. M. : Pierwsza pomoc 
medyczna w nagłych wypadkach. 
 
 1235. FATAL accidents at work in agriculture associated with alco-
hol intoxication in Lower Silesia in Poland / Tomasz Jurek, Marta Rorat // 
Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 23-30, tab. bibliogr. streszcz. summ. 

 Śmiertelne wypadki przy pracy w rolnictwie na Dolnym Śląsku w Polsce 
związane z upojeniem alkoholowym. 
 
 1236. PORAŻENIE prądem przy pracach instalacyjnych / Wojciech 
Dębski // Atest. - 2017, nr 6, s. 48-49. 
 
 1237. PRZYCZYNY i skutki wypadków przy pracy na budowach / 
Anna Smolarz // Inspektor Pr. - 2017, nr 2, s. 30-33, tab. wykr. 
 
 1238. SPOŁECZNE konsekwencje wypadków przy pracy na przykła-
dzie rodzin pracowników górnictwa węgla kamiennego / Sylwia Jarosław-
ska-Sobór // Polit. Społ. - 2017, R. 44, nr 1, s. 33-39, tab. bibliogr. summ. 
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 1239. ŚMIERTELNY upadek z niekompletnego rusztowania / Jacek 
Żerański // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 7, s. 41-42. 
 
 1240. TRAGICZNE skutki braku instrukcji obsługi / Radosław Za-
jączkowski // Inspektor Pr. - 2017, nr 1, s. 24-25. 

 Normy bezpieczeństwa w zakładzie produkującym opakowania z papieru  
i tektury - opis wypadku przy pracy. 
 
 1241. UNORMOWANIA wypadku przy pracy rolniczej / Grażyna 
Ślawska. - Cz. 1-2 // Inspektor Pr. - 2017, nr 2, s. 20-24 bibliogr. ; nr 3,  
s. 20-24 bibliogr. 
 
 1242. UPADEK z wysokości jako wydarzenie powodujące wypadki 
na budowie / Bogdan Solawa // Atest. - 2017, nr 8, s. 33-35. 
 
 1243. W SZELKACH, ale bez asekuracji / Jacek Żerański // Inspek-
tor Pr. - 2017, nr 5, s. 32-33. 

 Wypadek pracownika firmy budowlanej. 
 
 1244. WYPADEK jako zdarzenie oczekiwane / Andrzej Lelekała // 
Przyj. przy Pr. - 2017, nr 10, s. 14-15. 
 
 1245. WYPADEK podczas załadunku drewna / Jacek Żerański // 
Przyj. przy Pr. - 2017, nr 9, s. 42-44. 
 
 1246. WYPADEK pracownicy młodocianej / Jacek Żerański // Przyj. 
przy Pr. - 2017, nr 4, s. 42-43. 
 
 1247. WYPADKI przy pozyskiwaniu drewna / Adam Sieradzki, 
Jacek Żerański // Inspektor Pr. - 2017, nr 3, s. 26-30. 
 
 WYPADKI w czasie podróży służbowej w świetle orzecznictwa są-
dowego / G. Ślawska = poz. 1662. 
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 1248. WYPADKI w warsztatach samochodowych / Jacek Żerański // 
Inspektor Pr. - 2017, nr 9, s. 32-34.  * Wypadki w warsztatach samocho-
dowych / Andrzej Smoliński // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 1, s. 39-42. 
 
 1249. WYPADKOWOŚĆ w budownictwie w kontekście problemu 
certyfikacji kwalifikacji hakowych / Bogdan Solawa // Atest. - 2017, nr 5, 
s. 48-50. 
 
 Zagadnienia prawne wypadków przy pracy poz. 1510, 1513 ; Statysty-
ka wypadków przy pracy poz. 2229, 2230, 2232. 
 
 

f. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej 
 
 1250. DOBÓR rękawic do ochrony przed zagrożeniami występują-
cymi przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów betonowych / Paulina 
Kropidłowska [i in.] // Bezp. Pr. - 2017, nr 11, s. 8-12, rys. tab. bibliogr. 
summ.  * Rękawice ochronne - więcej o właściwym doborze / Andrzej 
Podgórski // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 12, s. 26-27, rys. 
 
 1251. ISTOTA doboru środków ochrony indywidualnej do warun-
ków pracy w narażeniu na czynniki mierzalne lub niebezpieczne / Elżbie-
ta Kowalska // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 3, s. 5-7, rys. tab. 
 
 1252. NOWE rozporządzenie - wyższe wymagania w obszarze środ-
ków ochrony indywidualnej // Bezp. Pr. - 2017, nr 10, s. 8-9. 

 Posiedzenie Rady Ochrony Pracy z 26 września 2017 r., poświęcone nowej 
europejskiej dyrektywie dot. środków ochrony indywidualnej. 
 
 REWOLUCJA, a może jednak ewolucja? / R. Szefler = poz. 1511. 

 Omów. zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (EU) 2016/425, obowiązujących od 21 kwietnia 2018 r. dot. środków 
ochrony indywidualnej. 
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 1253. SMOG a ochrony dróg oddechowych // Bezp. Pr. - 2017, nr 2, 
s. 11. 
 
 1254. SPECYFIKA zasad doboru środków ochrony indywidualnej do 
ekspozycji na czynniki biologiczne w służbie zdrowia / Elżbieta Kowal-
ska // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 4, s. 32-33. 
 
 1255. STOSOWANIE ochronników słuchu przez pracujących na 
wiertniach gazu z łupków / Izabela Warmiak // Bezp. Pr. - 2017, nr 6,  
s. 19-22, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1256. ŚRODKI ochrony indywidualnej / Marek Dudek // Inspektor 
Pr. - 2017, nr 11 s. 15-17. 
 BHP na wysokości. 
 
 1257. TŁUMIENIE dźwięku nauszników przeciwhałasowych stoso-
wanych jednocześnie ze sprzętem ochrony układu oddechowego / Emil 
Kozłowski, Rafał Młyński // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 349-361, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1258. ZASADNICZE zmiany na rynku środków ochrony indywidu-
alnej. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 7, s. 4-7 ; nr 8 s. 38-40. 
 Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/425 z 9 marca 2016 r. Cz. 2. aut. Jarosław Nyzio. 
 
 

g. Nadzór nad bhp. Służba bhp 
 
 1259. DOKUMENTACJA nieobowiązkowa, ale często niezbędna / 
Lesław Zieliński // Atest. - 2017, nr 1, s. 8-9. 
 Zadania służby bhp. 
 
 1260. DORADZTWO / Lesław Zieliński // Atest. - 2017, nr 2, s. 50-53. 
 Zadania służby bhp. 
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 1261. KONTROLE prac przy budowach i remontach dróg / Marcin 
Giętkowski // Inspektor Pr. - 2017, nr 4, s. 26-29. 

 Kontrole przeprowadzone w 2016 r. przez inspektorów pracy w 35 podmio-
tach wykonujących prace drogowe lub mostowe na terenie działania OIP w War-
szawie. 
 
 1262. I OGÓLNOPOLSKIE Forum Służby BHP : bezpieczeństwo  
w zmieniającym się świecie pracy / Zofia Lejko // Atest. - 2017, nr 11,  
s. 22-23. 
 
 PRAWO ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju / red. 
nauk. T. Wyka, M. A. Mielczarek = poz. 1541. 

 Z treści: Mędrala M.: Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy. 
 
 1263. ROLA służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego / Lesław 
Zieliński // Atest. - 2017, nr 7, s. 42-43 ; nr 10, s. 2-33 ; 2018, nr 1, s. 64-65, 
rys. 
 
 1264. SZYBKO, tanio i wszystko..., czyli czego od służby bhp ocze-
kują pracodawcy / Robert Kozela // Atest. - 2017, nr 1, s. 42-43. 
 
 

h. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
 
 1265. CZYNNIK ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy  
w przedsiębiorstwie : wybrane zagadnienia / Anna Gembalska-Kwiecień. - 
Gliwice : Wydaw. Politech. Śl., 2017. - 142 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 135-142. - ISBN 978-83-7880-416-1. 

 M.in. stres zawodowy, wypalenie zawodowe, mobbing w pracy, motywacja. 
 
 1266. DOSKONALENIE zarządzania BHP terminalu przeładunko-
wego firmy logistycznej / Piotr Saja // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2017, 
nr 25, t. 1, s. 170-177 bibliogr. summ. 
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 1267. DOSTOSOWANIE Systemów Zarządzania BHP do wytycz-
nych wynikających z normy ISO/DIS 45001.2 / Zofia Pawłowska, Anna 
Skład // Bezp. Pr. - 2017, nr 11, s. 13-15, rys. bibliogr. summ. 
 
 1268. KOMPLEKSOWE podejście do zapewnienia bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia pracowników - studium przypadku / Barbara Chomą-
towska, Dorota Molek-Winiarska // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 
2017, nr 4(964), s. 175-190, tab. bibliogr. summ. 

 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. 
 
 1269. KOSZTY zarządzania bezpieczeństwem pracy - badanie po-
ziomu świadomości pracodawców / Katarzyna Boczkowska, Marta Znaj-
miecka-Sikora // Stud. Praw.-Ekon. - 2017, T. 105, s. 177-191, tab. wykr. 
bibliogr. streszcz. summ. 
 
 1270. NOWOCZESNE systemy zarządzania bezpieczeństwem i hi- 
gieną pracy w budownictwie / Andrzej Smoliński // Przyj. przy Pr. - 
2017, nr 3, s. 10-12. 
 
 1271. NOWE podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas 
inwestycji i dużych remontów - obserwatorzy bhp / Grzegorz Garlej // 
Przyj. przy Pr. - 2017, nr 6, s. 12-13. 
 
 1272. PRACOWNICZA ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej 
znaczenie dla ZZL : kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP / 
Marta Stasiła-Sieradzka, Marta Znajmiecka-Sikora // Zarz. Zasob. Ludz. - 
2017, nr 5, s. 39-53, tab. bibliogr. summ. 
 
 1273. SCC/VCA - korzyści ze stosownaia standardu / Karol Lewan-
dowski, Adam Mierzwiński // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 4, s. 10-13  
bibliogr. 

 SCC/VCA - lista kontrolna opisująca wymagania systemu zarządzania bhp 
oraz środowiskiem naturalnym dla firm, w których istnieje zwiększone ryzyko 
powstania wypadku. W artykule zwrócono uwagę na wybrane elementy wymagań 
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SCC/VCA, które wyróżniają ten system od pozostałych, bardziej popularnych  
w Polsce. 
 
 1274. WEBOWA wersja oprogramowania STER wspomagającego 
zarządzanie bhp w przedsiębiorstwach / Andrzej Biernacki // Bezp. Pr. - 
2017, nr 2, s. 8-10, rys. 
 
 1275. WDRAŻANIE programu modyfikacji zachowań niebezpiecz-
nych „PATRZ” w Grupie Ożarów S.A. / Małgorzata Pęciłło, Agnieszka 
Szczygielska, Piotr Pucuła // Bezp. Pr. - 2017, nr 3, s. 15-17, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 1276. WYKORZYSTANIE elementów systemu zarządzania wg nor- 
my SCC:2011 w budowaniu kultury bhp i zaangażowania w sprawy bhp 
pracowników polskich przedsiębiorstw = The use of elements of mana-
gement system according to the SCC:2011 standard for creating a safety 
culture and employees’ commitment to the OHS in Polish enterprises / 
Andrzej Federowicz // Zesz. Nauk. SGSP. - 2017, nr 2, t. 1, s. 93-103 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 1277. ZARZĄDZANIE dokumentami w obszarze bezpieczeństwa  
i higieny pracy - wizualizacja procesu bhp / Dariusz Smoliński // Atest. - 
2017, nr 2, s. 22-25, rys. tab. 
 
 

2. Ergonomia 
 
 BEZPIECZEŃSTWO i ergonomia w pracy pielęgniarek opieki długo-
terminowej / E. Kułagowska, M. Kosińska, I. Karolak = poz. 1094. 
 
 1278. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy, ergonomia i ochrona 
własności intelektualnej / Edwin Tytyk. - Poznań : Wydaw. Politech. 
Pozn., 2017. - 150, [1] s. : rys. [w tym kolor.] ; 24 cm. - Tabele. -  
Bibliogr. s. 143-148. - ISBN 978-83-7775-468-9. 
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 BIURO, które łączy : design i technologia w firmach przyszłości /  
B. Parzyszek = poz. 1188. 
 
 DETERMINANTY ergonomicznej pracy kobiet / L. Kozioł, Z. Mu-
szyński = poz. 467. 
 
 1279. ERGONOMIA a poznanie: odniesienia metodologiczne / Jan 
Jabłoński. - Poznań : Wydaw. Politech. Pozn., 2016. - 195 s. : rys. ;  
24 cm. - Tabela. - Bibliogr. s. 189-195. - ISBN 978-83-7775-417-7. 
 
 1280. ERGONOMIA i kształtowanie środowiska pracy : monografia / 
Justyna Żywiołek, Wojciech Babicz ; Politechnika Częstochowska. Wy-
dział Zarządzania. - Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. Częst., 
2016. - 120 s. : fot., rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 116-119. - ISBN 
978-83-65179-80-7. 
 
 1281. ERGONOMICZNE aspekty kształtowania nowych form pracy / 
Ewa Budniak, Wiesław Grzybowski, Jerzy Olszewski // Zesz. Nauk. Małop. 
WSE Tarnów. - 2017, nr 1, s. 39-53 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1282. O ASPEKTACH estetyczno-wrażeniowych w ergonomii w od- 
niesieniu do budownictwa biurowego / Maciej Złowodzki // Zesz. Nauk. 
Małop. WSE Tarnów. - 2017, nr 3, s. 167-183 bibliogr. summ. 
 
 1283. S jak siedzisko / Zbigniew Jóźwiak. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, 
nr 9, s. 18-21 ; nr 10, s. 42-45. 
 
 1284. SIEDŹ, stój, zmieniaj pozycję przy pracy / Zbigniew Jóźwiak // 
Atest. - 2017, nr 6, s. 42-45. 

 Sposoby na uniknięcie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u pra-
cowników. 
 
 1285. SZKOŁA wobec konieczności wdrażania rozwiązań ergono-
micznych w przestrzeni edukacyjnej - idea czy obowiązek? = School 
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against the need to implement ergonomic solutions in the space of educa- 
tion - the aim or obligation? / Edyta Obodyńska // Pedagog. Przedszk. 
Wczesnoszk. - 2017, nr 1, s. 45-56 bibliogr. netogr. summ. 
 
 W INNEJ przestrzeni i w innym czasie : trendy w aranżacji współ- 
czesnych przestrzeni biurowych / Z. Mikołajczyk = poz. 1190. 
 
 1286. ZRÓWNOWAŻONE budownictwo jako czynnik ergonomii 
miejsc pracy na przykładach realizacji budynków biurowych na terenie 
Polski i Niemiec / Anna Taczalska // Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zarz. - 
2015, nr 67, s. 99-121 bibliogr. netogr. summ. 
 
 

3. Fizjologia pracy 
 
 1287. BADANIE możliwości psychofizycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian spowodowanych wiekiem / Danuta Roman-Liu // 
Bezp. Pr. - 2017, nr 9, s. 20-23 bibliogr. summ. 
 
 1288. CZY kręgosłup to słaby punkt? / Zbigniew Jóźwiak // Atest. - 
2017, nr 4, s. 43-47. 
 
 ERGONOMIA i kształtowanie środowiska pracy / J. Żywiołek,  
W. Babicz = poz. 1280. 
 
 1289. MONITOROWANIE stanów emocjonalnych pracownika za 
pomoca interfejsów mózg - komputer / Karolina Trzyniec // Bezp. Pr. - 
2017, nr 12, s. 23-25, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1290. OBCIĄŻENIE wynikające z presji czasu - ocena i profilakty- 
ka / Joanna Kamińska, Andrzej Najmiec. - Warszawa : CIOP-PIB, 2016. - 
31 s. : il. kolor. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 28-29. - ISBN 978-83-7373-227-8. 
 
 1291. OCENA obciążenia mięśni kończyny górnej podczas użytko-
wania rękawic ochronnych do ochrony przed nożami ręcznymi / Tomasz 
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Tokarski // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2017, nr 3, s. 105-119 
bibliogr. summ. 
 
 1292. OCENA zdolności do pracy pracowników starszych wg WAI - 
wyniki wybranych polskich badań / Marzena Malińska // Bezp. Pr. - 
2017, nr 5, s. 16-20 bibliogr. summ. 

 Analiza polskich badań przeprowadzonych w zakresie zdolności do pracy 
starszych pracowników ocenianych według WAI (Worl Ability Index). 
 
 1293. OCENA zmian przeciążeniowych kręgosłupa u pracowników 
przemysłu motoryzacyjnego / Katarzyna Wegner [i in.] // Zesz. Nauk. 
Małop. WSE Tarnów. - 2017, nr 3, s. 93-103 bibliogr. summ. 
 
 OCHRONA zdrowia pracujących / red. nauk. J. Chmielewski,  
M. Czarny-Działak, N. Pawlas = poz. 1136. 

 Z treści: Krause M., Wojciechowska K.: Percepcja wysiłku głosowego i ob-
ciążenia psychicznego na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela akademickie-
go - studium przypadku. - Wpływ sprawności fizycznej rolników na ich bezpie-
czeństwo pracy / P. Choina i in.. 
 
 1294. OGRANICZANIE obciążenia mięśniowego wynikającego  
z pracy powtarzalnej / Patrycja Łach, Danuta Roman-Liu // Bezp. Pr. - 
2017, nr 4, s. 8-11 rys. bibliogr. summ. 
 
 1295. QUANTIFICATION of lower extremity physical exposures in 
various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand 
workstation / Huining Pei [et al.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 315-327, 
rys. tab. bibliogr. summ. 

 Kwantyfikacja narażenia fizycznego kończyn dolnych w różnych kombina-
cjach czasu siedzenia i stania związanych z siedząco-stojącym stanowiskiem 
pracy. 
 
 1296. SPOSOBY ograniczenia obciążenia i zmęczenia na stano- 
wiskach pracy powtarzalnej / Patrycja Łach. - Warszawa : CIOP-PIB, 
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2016. - 30 s. : rys. kolor. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 28-30. - ISBN 978-83-
7373-226-1. 
 
 TRIADA efektywności : wpływ aktywności fizycznej, snu i zdrowego 
żywienia na efektywność w pracy / E. Chojnowska = poz. 764. 
 
 

4. Medycyna pracy 
 

a. Zdrowie pracowników 
 
 1297. ANALIZA zapadalności na boreliozę z Lyme w wybranych 
grupach pracowników leśnictwa w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2005-2017 / Tomasz Stawicki // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 2, 
s. 211-220, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1298. ANALIZA zmian w obrazie radiologicznym płuc i zaburzeń 
czynności wentylacyjnej płuc u pracowników zawodowo narażonych na 
azbest chryzotylowy w przeszłości / Elżbieta Cwynar, Beata Świątkow-
ska, Jarosław Tomczyk // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 247-258, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 1299. BO zdrowie jest najważniejsze // Bezp. Pr. - 2017, nr 7, s. 4-5. 

 Omów. konferencji „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie - efektywne zarzą-
dzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników” (Warszawa, 13 czerwca 2017 r.). 
 
 BULLYING behavior and mental health in healthcare and educational 
sectors in Kaunas, Lithuania / L. Bernotaite, V. Malinauskiene, P. Leisyte = 
poz. 884. 

 Prześladowanie w miejscu pracy i zdrowie psychiczne w sektorach opieki 
zdrowotnej i oświaty w Kownie na Litwie. 
 
 1300. CZY cukrzycę można traktować jako chorobę pośrednio zwią-
zaną z pracą? / Andrzej Marcinkiewicz [i in.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, 
nr 5, s. 667-675 bibliogr. summ. 
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 1301. DIABETYK w pracy - realne zagrożenia i mity związane  
z pracą osób chorych na cukrzycę / Elżbieta Łastowiecka-Moras, Joanna 
Bugajska // Bezp. Pr. - 2017, nr 2, s. 12-15 bibliogr. summ. 
 
 1302. JAK polscy pracownicy reagują na informacje dotyczące proz-
drowotnego stylu życia? / Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski // 
Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 525-543, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 JAKIE są konsekwencje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy /  
S. Kryczka = poz. 1501. 
 
 1303. CORRELATION between airborne manganese concentration 
at the workstations in the iron foundry and manganese concentration in 
workers’ blood / Seyedtaghi Mirmohammadi [i in.] // Med. Pr. - 2017, 
Vol. 68, nr 4, s. 449-458, tab. bibliogr. summ. 

 Korelacja między stężeniem manganu w powietrzu w stacjach roboczych  
w odlewni żelaza i stężeniem manganu w krwi pracownika. 
 
 KOPENHASKI kwestionariusz psychospołeczny (COPSOQ) - właś- 
ciwości psychometryczne wybranych skal w polskiej wersji / M. Wider-
szal-Bazyl = poz. 778. 

 Narzędzia pomiarowe do badania wpływu pychospołecznych właściwości 
pracy na zdrowie pracownika. 
 
 1304. OCENA wyników programu profilaktycznego „Chroń swój 
głos” przeprowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pra- 
cy w Poznaniu / Magdalena Jałowska, Grażyna Wośkowiak, Bożena 
Wiskirska-Woźnica // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 593-603 bibliogr. 
summ. 
 
 OCENA wpływu rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS na 
stan funkcjonalny pracowników administracyjno-biurowych z zespołem 
bólowym kręgosłupa lędźwiowego / Ł. Szurlej, A. Wiśniowska, A. Kwo-
lek = poz. 1867. 
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 OCHRONA zdrowia pracujących / red. nauk. J. Chmielewski,  
M. Czarny-Działak, N. Pawlas = poz. 1136. 
 Z treści: Ergonomiczna ocena postawy podczas pracy a występowanie zespo-
łów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa - badania pilotażowe / 
M. Łyp i in. - Kocur E., Kasznia-Kocot J.: Wpływ działań promujących higienę 
rąk na przestrzeganie procedury dezynfekcji rąk przez pracowników ochrony 
zdrowia. - Styl życia i nawyki żywieniowe a dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego osób aktywnych zawodowo / Joanna Głogowska-Ligus i in. 
 
 OD kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia  
z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 5 / pod red. nauk.  
P. Graty = poz. 13. 
 Z treści: Szpak E.: Zdrowie ludzi pracy - między propagandą a rzeczywisto-
ścią (1945-1970). 
 
 1305. PADACZKA jako jedna z chorób budzących największe oba-
wy pracodawców / Mariusz Barczak // Przyj. przy Pr. - 2017, nr 1, s. 43-44. 
 
 1306. PERSONAL and occupational risk factors for carpal tunnel 
syndrome in meat processing industry workers in Northern Italy / Matteo 
Riccó, Carlo Signorelli // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 199-209, tab. 
bibliogr. summ. 

 Osobiste i zawodowe czynniki ryzyka zespołu cieśni nadgarstka u pracowni-
ków przemysłu mięsnego w północnych Włoszech. 
 
 1307. PROFILAKTYKA kontaktowych chorób skóry i urazów rąk pod- 
czas produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych // Prew. Rehabil. - 
2017, nr 2, s. 1-19, rys. tab. bibliogr. 
 
 1308. PROFILAKTYKA ukierunkowana na ograniczanie ryzyka 
chorób układu krążenia // Prew. Rehabil. - 2017, nr 1, s. 1-14, rys.  
bibliogr. 
 
 1309. PROMOCJA zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. - 
diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniają- 
cych powyżej 50 pracowników / Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korze-
niowska // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 229-246, tab. bibliogr. summ. 
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 1310. SKUTECZNOŚĆ programów interwencyjnych promujących 
aktywność fizyczną w miejscu pracy / Marzena Malińska // Med. Pr. - 
2017, Vol. 68, nr 2, s. 277-301, tab. bibliogr. summ. 
 
 1311. SPOŁECZNE aspekty ochrony zdrowia pracujących / Jarosław 
Chmielewski // Prew. Rehabil. - 2017, nr 1, s. 15-37, tab. bibliogr. 

 M.in. prawna ochrona zdowia pracujących, statystyka dot. absencji chorobo-
wej, problemów zdrowotnych związanych z pracą oraz wypadków przy pracy. 
 
 1312. STYL życia i zachowania prozdrowotne polskich pracowników 
budowlanych - wyniki badań własnych / Marzena Malińska // Bezp. Pr. - 
2017, nr 12, s. 13-17, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1313. TEMPERAMENTALNY czynnik ryzyka zaburzeń stanu zdro- 
wia pracowników sądownictwa / Katarzyna Orlak, Jan Tylka // Med. Pr. - 
2017, Vol. 68, nr 3, s. 375-390, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1314. URAZ ciśnieniowy zatok w górnictwie podziemnym - analiza 
przypadku / Paweł Panajew // Bezp. Pr. - 2017, nr 7, s. 12-15, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 WARUNKI środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 3 / red.  
I. Romanowska-Słomka, S. Salamon = poz. 1157. 
 
 WPŁYW chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy  
w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce / A. Jakubowska = 
poz. 338. 
 
 1315. WPŁYW stresu i intensywności rozmów przez telefon komór-
kowy na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne pracowników sieci 
GSM / Agata Szyjkowska [i in.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 617-
628 bibliogr. summ. 
 
 1316. WPŁYW turystyki zdrowotnej na kapitał ludzki : wybrane 
aspekty / Nina Andreeva // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2017, nr 47, t. 2, s. 9-18 
bibliogr. netogr. summ. 
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 1317. WYSTĘPOWANIE zakażeń HBV, HCV i HIV wśród persone-
lu więziennego w świetle zawodowych czynników ryzyka / Maria Gań-
czak, Zbigniew Szych // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 507-516 tab. 
bibliogr. summ. 
 
 1318. WYTYCZNE do opieki profilaktycznej nad uczniami szkół 
fryzjerskich / Aleksandra Golińska-Zach, Marta Wiszniewska, Jolanta 
Walusiak-Skorupa // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 678-687 bibliogr. 
summ. 

 Wskazano najistotniejsze czynniki szkodliwe w środowisku pracy fryzjerów 
na podstawie wyników badania prospektywnego dotyczącego nie tylko dolegli-
wości skórnych, ale przede wszystkim obecności objawów ze strony układu odde-
chowego wśród uczniów fryzjerskich. 
 
 1319. ZAPOBIEGANIE chorobom układu krążenia - program profi-
laktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie / Joanna Siedlecka  
[i in.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 6, s. 757-769, tab. bibliogr. summ. 
 
 1320. ZDROWIE pracowników w szerszym kontekście // Atest. - 
2017, nr 2, s. 16. 
 Posiedzenie Rady Ochrony Pracy, 10 stycznia 2017 r. 
 
 

b. Badania lekarskie 
 
 BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy / aut. M. Ambroziewicz i in. = 
poz. 1498. 

 Z treści: Ambroziewicz M.: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracowni-
kami. 
 
 1321. LARYNGEAL manual therapy palpatory evaluation scale :  
a preliminary study to examine its usefulness in diagnosis of occupational 
dysphonia / Ewelina Woźnicka [et al.] // Med. Pr. - 2017, Vol. 68, nr 2,  
s. 179-188, rys. tab. summ. 

 Skala oceny palpacyjnej terapii krtaniowej: wstępne studium mające na celu 
zbadanie jej użyteczności w diagnozowaniu dysfonii zawodowej. 
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 1322. TRAFNOŚĆ diagnostyczna oznaczeń alergenowo-swoistych 
przeciwciał IgE w zawodowej alergii dróg oddechowych na czynniki  
o dużej masie cząsteczkowej / Joanna Zgorzelska-Kowalik [i in.] // Med. 
Pr. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 31-43, tab. bibliogr. summ. 
 
 

c. Choroby zawodowe 
 
 1323. BOLERIOZA to wciąż problem / Elżbieta Tarczoń. - Cz. 1-2 // 
Atest. - 2017, nr 8, s. 4-8, rys. tab. ; nr 9, s. 4-7, rys. tab. bibliogr. 

 M.in. uznanie boreliozy za chorobę zawodową. 
 
 1324. CHOROBY zawodowe i związane z pracą : najważniejsze są 
badania wstępne // Bezp. Pr. - 2017, nr 2, s. 28-29. 

 Omów. posiedzenia Rady Ochrony Pracy dotyczącego chorób zawodowych  
i związanych z pracą, 7 luty 2017 r. 
 
 1325. CZY każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą 
to choroba zawodowa? / Małgorzata Flasza-Bałazińska // Przyj. przy Pr. - 
2017, nr 9, s. 24-25. 
 
 1326. U KOGO należy podejrzewać zawodową chorobę skóry // 
Prew. Rehabil. - 2017, nr 2, s. 27-37, tab. 
 
 Statystyka chorób zawodowych poz. 2231. 
 

d. Służba medycyny pracy 
 
 1327. ANALIZA zadań służby medycyny pracy realizowanych  
w Polsce w latach 1997-2014 : czy w pełni wykorzystujemy potencjał 
badań profilaktycznych? / Andrzej Marcinkiewicz [i in.] // Med. Pr. - 
2017, Vol. 68, nr 1, s. 105-119, tab. bibliogr. summ. 
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