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Tajniki wellbeingu

Wellbeing - słowo, funkcjonujące w kontekście zarządzania organizacjami, zasobami ludzkimi, czy 
bezpieczeństwem pracy. Wellbeing to ciągły i dynamiczny wpływ na poczucie dobrostanu pracownika. Fizyczny, 
mentalny oraz emocjonalny stan każdej osoby może mieć ogromny wpływ na to jak się czuje, a w efekcie - jak 
wykonuje swoją pracę. Poziom satysfakcji i samopoczucia ludzi w danej organizacji to rezultat ich codziennych 
doświadczeń (tzw. employee experience) – im lepsze doświadczenia, tym wyższy poziom wellbeingu!
Więcej ciekawych informacji na temat wellbeingu kryje się pod linkami:
https://wellbeingpolska.pl/wellbeing-co-to-znaczy-co-oznacza-pojecie-wellbeing-w-firmie/
https://wellbeinginstitute.com.pl/
oraz w: naszych bibliotecznych zasobach  :
Dobrostan czynnikiem rozwoju pracownika : 3xW, czyli wellbeing, wellnes oraz work-life balance w biznesie / 
Katarzyna Kulig-Moskwa // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 2, s. 16-19.
Mental health and wellbeing in the workplace : a practical guide for employers and employees / Gill Hasson and 
Donna Butler. - Chichester, West Sussex : Wiley-Capstone, 2020. - XVIII, 237 s. [sygn. 55827].
W jak wellbeing / Barbara Makowska // Atest. - 2020, nr 9, s. 4-8.
Wellbeing a sprawa produktywności : od czego zależeć będzie przyszłość programów wspierających optymalizację 
pracy? / Małgorzata Czarnecka, Patrycja Woszczyk // Personel i Zarządzanie. - 2019, nr spec., s. 46-51.
Wellbeing at work : how to design, implement and evaluate an effective strategy / Ian Hesketh, Cary Cooper. - 
London ; Kogan Page, 2019.New York : - VII, 169 s. [sygn. 55829].
Wellbeing, bo ludzie są siłą / Marta Jakubowicz // Personel i Zarządzanie. - 2020, nr specj., s. 54-57.
Wellbeing i zdrowie psychiczne jako filary zarządzania przedsiębiorstwem / Paweł Rozowski // Atest. - 2022, nr 7-8, 
s. 54-55. Wellbeing w czasie pandemii / (pk) // Atest. - 2020, nr 7-8, s. 18-20.
Wellbeing w firmie // Personel i Zarządzanie. - 2019, nr spec., 82 s.
Wellbeing w organizacji : co? jak? dlaczego? / pod red. Katarzyny Kulig-Moskwy. - Warszawa : INFOR, © 2018. - 
223, [1] s. - (Personel & Zarządzanie). [sygn. 54808].
Wellbeingu uczmy się od najlepszych / Barbara Makowska // Atest. - 2021, nr 6, s. 4-10.
Work and wellbeing in the Nordic countries : critical perspectives on the world's best working lives / ed. by Helge 
Hvid, Eivind Falkum. - London ;New York : Routledge, 2019. - VII, 377 s. [sygn. 54910].
Zawody dla ambitnych : co warto wiedzieć, żeby wdrożyć w organizacji strategiczny wellbeing? / Barbara 
Wawrzynek // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 2, s. 20-24.

Zapraszamy do odwiedzin stacjonarnych i online, w celu zgłębiania tajników wellbeingu:



WELLBEING AT WORK !

Strona internetowa Biblioteki: https://www.gbpizs.gov.pl/
Link do Katalogu Online: http://aleph.gbpizs.gov.pl/F 
Link do Biblioteki Cyfrowej: http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra

http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra/collectiondescription/11
https://www.gbpizs.gov.pl/
http://aleph.gbpizs.gov.pl/F
http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra


Zachęcamy do zapoznania się z cotygodniowymi 
zestawieniami polskich artykułów z zakresu pracy 
i zabezpieczenia społecznego (wersja PDF po kliknięciu 
w dany tydzień):

➡ 10 - 16 października 2022 r.

➡ 17 - 23 października 2022 r.

➡ 24 - 31 października 2022 r.

➡ 01 - 06 listopada 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/31-40-2022/40-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/41-50-2022/41-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/41-50-2022/42-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/41-50-2022/43-2022/
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NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE 
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Majowe nabytki Działu Pracy i 
Zabezpieczenia Społecznego są 

dostępne po linkiem:

➡ DPiZS

Nowości Działu Zbioru dla 
Niewidomych znajdują się po linkiem:

➡ DZdN

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:30

Dodatkowo Biblioteka pełni dyżury (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w 
godzinach pracy biblioteki pod nr: 537 838 509 lub 537 841 974):
- we wtorki i czwartki od 15:30 do 18:00
- w I i III sobotę miesiąca od 9:00 do 15:00

mailto:wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl.BIBLIOTEKA
mailto:wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl.BIBLIOTEKA
http://dzdn.pl/catalogs/
https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2022/pazdziernik-2022/
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