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PRZEDMOWA 
 
 

Prezentujemy kolejny, 47. rocznik Bibliografii Ekonomicznych i Spo-
łecznych Zagadnień Pracy obejmujący piśmiennictwo polskie z 2016 r. oraz 
uzupełnienia z lat poprzednich. Jest to drugi rocznik ukazujący się w 2017 r.  

Akty prawne za dany rok z tej problematyki zostały zebrane w odręb-
nej publikacji pt. Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku 
Ustaw i Monitorze Polskim, wzbogaconej o indeks słów kluczowych, uła-
twiający odszukanie potrzebnego aktu. 

W prezentowanym roczniku, ukazującym się w dwóch częściach, wy-
dawnictwa zwarte i artykuły zostały usystematyzowane w trzynastu działach 
głównych z poddziałami pierwszego i drugiego stopnia oraz hasłami przed- 
miotowymi, uwidocznionymi w spisie treści. Zmiany w systemie zabez- 
pieczenia społecznego spowodowały nieznaczną modyfikacje poddziałów  
w dziale IX zawierającym literaturę dotyczącą tej kwestii.  

W Bibliografii stosuje się numerację ciągłą (numerowane są pozycje 
z opisem głównym). W ramach poszczególnych działów i poddziałów sto-
suje się układ alfabetyczny według pierwszych słów tytułu.  

Bibliografia jest bibliografią częściowo adnotowaną. Zawiera adnota-
cje dwojakiego rodzaju: wyjaśniające i zawartościowe. Adnotacja wyjaśnia-
jąca pojawia się wtedy, gdy z tytułu nie wynika jednoznacznie treść doku-
mentu, albo gdy zachodzi konieczność wyjaśnienia lub dopowiedzenia jego 
treści. Adnotacja zawartościowa występuje natomiast przy publikacjach 
zbiorowych. Ich zawartość, w zależności od przydatności materiału, prezen-
towana 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 znaj-
dują się wybrane rozdziały. Przy opisach artykułów w języku obcym publi-
kowanych w naukowych czasopismach polskich adnotacja zwykle zawiera 
tłumaczenie tytułu. 
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Zrąb główny uzupełniony jest o indeks alfabetyczny, zawierający spis 
autorów, redaktorów i tytułów dzieł zbiorowych. Bibliografia uzupełniona 
jest także o Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, Objaś- 
nienia 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 wydawnictwa. 
Z roczników sprzed tego okresu można korzystać w wersji papierowej na 
miejscu w czytelni. 

Wszystkim chętnym do podzielenia się z nami uwagami o nowym 
kształcie Bibliografii będziemy bardzo wdzięczni. 

 
 
Warszawa, listopad 2017 r. 
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Probl. Zarz. – Problemy Zarządzania 
Prok. Prawo – Prokuratura i Prawo 
Prz. Bad. Eduk. – Przegląd Badań Edukacyjnych 
Prz. Bibl. – Przegląd Biblioteczny 
Prz. Filoz. – Przegląd Filozoficzny 
Prz. Hist.-Ośw. – Przegląd Historyczno-Oświatowy 
Prz. Legisl. – Przegląd Legislacyjny : biuletyn Rady Legislacyjnej 
Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp. – Przegląd Naukowo-Metodyczny. 

Edukacja dla Bezpieczeństwa 
Prz. Organ. – Przegląd Organizacji 
Prz. Pedagog. – Przegląd Pedagogiczny 
Prz. Podat. – Przegląd Podatkowy : podatki, cła, giełdy 
Prz. Polic. – Przegląd Policyjny 
Prz. Politol. – Przegląd Politologiczny 
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Prz. Praw.-Ekon. – Przegląd Prawno-Ekonomiczny. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 
w Stalowej Woli 

Prz. Prawa Egzek. – Przegląd Prawa Egzekucyjnego : czasopismo naukowe 
komorników sądowych 

Prz. Prawa Hand. – Przegląd Prawa Handlowego 
Prz. Prawa Publ. – Przegląd Prawa Publicznego 
Prz. Prawa Wyzn. – Przegląd Prawa Wyznaniowego 
Prz. Sąd. – Przegląd Sądowy 
Prz. Socjol. – Przegląd Socjologiczny : kwartalnik Polskiego Instytutu So-

cjologicznego 
Prz. Strat. – Przegląd Strategiczny 
Prz. Ubezp. dla Ciebie – Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie 
Prz. Ustawod. Gospod. – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 
Prz. Więzien. Pol. – Przegląd Więziennictwa Polskiego 
Prz. Współcz. Probl. Zarz. – Przegląd Współczesnych Problemów Zarzą-

dzania 
Przeds. Przyszł. – Przedsiębiorstwo Przyszłości : kwartalnik Wyższej Szko-

ły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 
Przeds. Współcz. Gospod. – Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : 

teoria i praktyka 
Przedsięb. Międzynar. – Przedsiębiorczość Międzynarodowa 
Przestrzeń, Ekon., Społ. – Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 
Przestrzeń i Forma – Przestrzeń i Forma : kwartalnik naukowo-dydak- 

tyczny 
Przyj. przy Pr. – Przyjaciel przy Pracy 
Psychol. Społ. – Psychologia Społeczna / Polskie Stowarzyszenie Psycholo-

gii Społecznej 
Psychol. Zesz. Nauk. – Psychologiczne Zeszyty Naukowe : półrocznik  

Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Relacje – Relacje : studia z nauk społecznych 
Respublica – Respublica : daje do myślenia 
Resoc. Pol. – Resocjalizacja Polska 
Rocz. Admin. Publ. – Rocznik Administracji Publicznej 
Rocz. Admin. Prawa – Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka 
Rocz. Ekon. Kuj.-Pomor. Szk. Wyż. – Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-

Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 
Rocz. Ekon. Zarz. – Roczniki Ekonomii i Zarządzania 
Rocz. Europeist. – Rocznik Europeistyczny 
Rocz. Kol. Analiz Ekon. – Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 
Rocz. Lubus. – Rocznik Lubuski 
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Rocz. Nauk Praw. – Roczniki Nauk Prawnych 
Rocz. Nauk Społ. – Roczniki Nauk Społecznych 
Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. – Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekono-

mistów Rolnictwa i Agrobiznesu 
Rocz. Nauk. WSWFiT Białyst. – Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wy-

chowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 
Rocz. TN Płock – Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 
Rodz. i Prawo – Rodzina i Prawo : kwartalnik sędziów rodzinnych 
Rozpr. Nauk. AWF Wroc. – Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu 
Rozpr. Społ. / PSW Biała Podl. – Rozprawy Społeczne / Państwowa Szkoła 

Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
Rozpr. Ubezp. – Rozprawy Ubezpieczeniowe 
Rozwój Reg. Polit. Reg. – Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 
Ruch Pedagog. – Ruch Pedagogiczny 
Ruch Praw. Ekon. – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Ekonomicznej  
w Poznaniu 

Rynek Pr. / IPiSS – Rynek Pracy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
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 humani-

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

wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
Społ. i Polit. – Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne / Wydział Na-

uk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora 

Stud. BAS – Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 
Stud. Eduk. – Studia Edukacyjne 
Stud. Ekon. / INE PAN – Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. 

Instytut Nauk Ekonomicznych 
Stud. Ekon. Reg. Łódz. – Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. – Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe 

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

ty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka  
i Ekonometria 

Stud. Ekon., Zarz. – Studia Ekonomiczne. Zarządzanie 
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Stud. Gdań. / Gdań. Seminar. Duch. – Studia Gdańskie / Gdańskie Semina-
rium Duchowne 

Stud. Hist. Oecon. – Studia Historiae Oeconomicae 
Stud. Humanist. AGH – Studia Humanistyczne : kwartalnik Akademii Gór-

niczo-Hutniczej im. St. Staszica 
Stud. Iur. Agrar. – Studia Iuridica Agraria : rocznik Stowarzyszenia Praw- 

ników Agrarystów 
Stud. Iur. Lub. – Studia Iuridica Lublinensia 
Stud. Kalis. – Studia Kaliskie 
Stud. Lovic. – Studia Loviciensia – Łowickie Studia Teologiczne 
Stud. Lubus. – Studia Lubuskie : Prace Instytutu Prawa i Administracji 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 
Stud. Mater., Misc. Oecon. – Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 
Stud. Mater. / Wydz. Zarz. UW – Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. 

Uniwersytet Warszawski 
Stud. Miejskie – Studia Miejskie 
Stud. Migr. Prz. Pol. – Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 
Stud. Obszarów Wiej. – Studia Obszarów Wiejskich 
Stud. Oecon. Posnan. – Studia Oeconomica Posnaniensia 
Stud. Podl. – Studia Podlaskie 
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. Admin. – Studia Prawnicze i Administracyjne / Wyższa Szkoła 

Menedżerska w Warszawie 
Stud. Praw.-Ekon. – Studia Prawno-Ekonomiczne 
Stud. Prawa Publ. – Studia Prawa Publicznego 
Stud. Prawnoustr. – Studia Prawnoustrojowe 
Stud. Soc. Crac. – Studia Socialia Cracoviensia 
Stud. Socjol. – Studia Socjologiczne 
Stud. z Teorii Wych. – Studia z Teorii Wychowania : półrocznik Zespołu 

Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN 
Studen. Pr. Praw. Admin. Ekon. – Studenckie Prace Prawnicze, Administra-

tywistyczne i Ekonomiczne 
Sylwan (Lwów) 
Symbolae Europaeae – Symbolae Europaeae : studia humanistyczne Poli-

techniki Koszalińskiej 
Szk. Zawód, Pr. – Szkoła, Zawód, Praca 
Sztuka i Dokum. – Sztuka i Dokumentacja 
Śl. Prz. Stat. – Śląski Przegląd Statystyczny 
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Transformacje – Transformacje (Warszawa) 
Trzeci Sektor – Trzeci Sektor / [Fundacja Instytut Spraw Publicznych] 
Twój Prz. Stomatol. – Twój Przegląd Stomatologiczny 
Tyg. Solidar. – Tygodnik Solidarność 
Ubezp. Społ. – Ubezpieczenia Społeczne : miesięcznik Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych 
Ubezp. w Rol. – Ubezpieczenia w Rolnictwie : studia i materiały 
Unia Eur. Persp. Społ.-Ekon. – Unia Europejska Perspektywy Społeczno- 

-Ekonomiczne : rocznik naukowy poświęcony zagadnieniom europej-
skiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

Unia Eur.pl – Unia Europejska.pl 
UR J. Humanit. Soc. Sc. – UR Journal of Humanities and Social Sciences 
Wiad. Stat. – Wiadomości Statystyczne 
Wiad. Ubezp. – Wiadomości Ubezpieczeniowe 
Wieś Rol. – Wieś i Rolnictwo 
Wolność i Solidarność – Wolność i Solidarność : studia z dziejów opozycji 

wobec komunizmu i dyktatury 
Wroc. Stud. Sąd. – Wrocławskie Studia Sądowe 
Współcz. Probl. Ekon. – Współczesne Problemy Ekonomiczne : globaliza-

cja, liberalizacja, etyka / Uniwersytet Szczeciński 
Wych. w Rodz. – Wychowanie w Rodzinie 
Z Życia ZUS – Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych 
Zag. Doradz. Rol. – Zagadnienia Doradztwa Rolniczego : biuletyn Centrum 

Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie 
Zag. Inf. Nauk. – Zagadnienia Informacji Naukowej 
Zag. Naukozn. – Zagadnienia Naukoznawstwa 
Zag. Społ. – Zagadnienia Społeczne 
Zamoj. Stud. Mater., Pedagog. – Zamojskie Studia i Materiały. Seria Peda-

gogika 
Zarz. Biblioteką – Zarządzanie Biblioteką 
Zarz. Finan. Rachunkowość – Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 
Zarz. Finanse – Zarządzanie i Finanse 
Zarz. Innow. w Gospod. – Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Bizne-

sie : czasopismo naukowe o problemach współczesnego zarządzania / 
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 Krako-
wie 
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Zarz., Teoria, Praktyka – Zarządzanie, Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła 
Menedżerska w Warszawie 

Zarz. Zasob. Ludz. – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
Zesz. Artyst. – Zeszyty Artystyczne / Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
Zesz. Nauk. / AON – Zeszyty Naukowe – Akademia Obrony Narodowej 
Zesz. Nauk. KSW – Zeszyty Naukowe. Kujawska Szkoła Wyższa we Wło-

cławku 
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 
Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. – Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 

Organizacja i Zarządzanie 
Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zarz. – Zeszyty Naukowe Politechniki Poznań-

skiej. Organizacja i Zarządzanie 
Zesz. Nauk. / PTE Zielona Góra – Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzy-

stwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 
Zesz. Nauk. PWST Kraków – Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szko-

ły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Krakowie 
Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Nauki Ekon. – Zeszyty Naukowe Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne 
Zesz. Nauk. Sąd. Admin. – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyj-

nego 
Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Organ. Gospod. Żywn. – Zeszyty Naukowe 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika  
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 

Zesz. Nauk. SGSP – Zeszyty Naukowe SGSP [Szkoły Głównej Straży Po-
żarnej] 

Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock – Zeszyty Naukowe / Szkoła Wyższa  
im. Pawła Włodkowica w Płocku 

Zesz. Nauk. Uczel. Vistula – Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 
Zesz. Nauk. / Uczel. Warsz. – Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska im. 

Marii Skłodowskiej-Curie 
Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. – Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekono-

miczny w Krakowie 
Zesz. Nauk. Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlce, Admin. Zarz. – Zeszyty Nau-

kowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria 
Administracja i Zarządzanie 

Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej 
we Wrocławiu 
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Zesz. Nauk. / WSEI Krak. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii  
i Informatyki w Krakowie 

Zesz. Nauk. / WSInformat. Warsz. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła 
Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 

Zesz. Nauk., Wydz. Nauk Ekon. / PKoszal. – Zeszyty Naukowe – Wydział 
Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska 

Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szko-
ły Humanitas. Seria Zarządzanie 

Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow. – Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

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

Zesz. Praw. / UKSW – Zeszyty Prawnicze / Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji  

Zesz. Teor. Rachun. – Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 
Życie Duchowe – Życie Duchowe / Prowincja Polski Południowej Towarzy-

stwa Jezusowego 
Życie Wet. – Życie Weterynaryjne : czasopismo społeczno-zawodowe 

i naukowe Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 
 

OBJAŚNIENIA  SKRÓTÓW  NAZW 
INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH 

 
Akad. Finan. Biz. Vistula – Akademia Finansów i Biznesu Vistula 
Akad. Młodych Uczonych PAN – Akademia Młodych Uczonych Polskiej 

Akademii Nauk 
Bernardinum – Bernardinum, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej 
Cdp.pl 
CeDeWu.pl – CeDeWu Spółka z o.o. 
Centrum Rozw. Społ.-Gospod. – Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodar- 

czego 
Currenda – Currenda Sp. z o.o. 
Difin – Centrum Doradztwa i Informacji „Difin” 
Dom Wydaw. Elipsa – Dom Wydawniczy ELIPSA 
Ed. Spotkania – Editions Spotkania 
Exante 
F. Ebert – Friedrich Ebert Stiftung 
Fund. Inicjatyw Społ. Się Zrobi! – Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się 

Zrobi!” 
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Fund. Inst. Spraw Publ. – Fundacja Instytut Spraw Publicznych 
HR Services – HR Services Monika Cieślak 
INFOR – Grupa Wydawnicza INFOR, spółka z o.o., Wydawnictwo Praw-

no-Podatkowe  
Inst. Ekon. NBP – Instytut Ekonnomiczny NBP 
Inst. Med. Pr. – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 
Inst. Rozw. Służb Społ. – Instytut Rozwoju Służb Społecznych 
Inst. Nauk.-Wydaw. Spatium – Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” 
Inst. Politologii Uniw. Gdań. – Instytut Politologii Uniwersytetu Gdań- 

skiego 
Inst. Wydaw. EuroPrawo – Instytut Wydawniczy EuroPrawo 
Komis. Nauk Psychol. PAN – Komisja Nauk Psychologicznych PAN 
Kurhaus Publ. – Kurhaus Publishing 
Of. Wydaw. Aspra-JR – Oficyna Wydawnicza Aspra-JR 
Of. Wydaw. Humanitas – Oficyna Wydawnicza „Humanitas” 
Of. Wydaw. Impuls – Oficyna Wydawnicza „Impuls” 
Of. Wydaw. Politech. Rzesz. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszow-

skiej 
Of. Wydaw. SGH – Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa 
ORGMASZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ 
PIN Inst. Śl. – Państwowy Instytut Naukowy – INSTYTUT ŚLĄSKI  

w Opolu 
Podkarp. Akad. Przedsięb. – Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości 
Pol. Wydaw. Ekon. – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 
Poltext – Poltext, Wydawnictwo, spółka z o.o. 
Pracodawcy RP – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
Presscom – Presscom, spółka z o.o. 
Stat. Publ. Establ. – Statistical Publishing Establishment 
Stow. Księg. w Polsce – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
SW Mentoring 
TNOiK Dom Organizatora – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow-

nictwa „Dom Organizatora” 
Wolters Kluwer – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. [poprzednio Polskie 

Wydawnictwa Profesjonalne] 
Wydaw. A. Marszałek – Wydawnictwo Adam Marszałek 
Wydaw. Akad. J. Długosza – Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego 

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

cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
Wydaw. Akad. Sztuki Woj. – Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej 
Wydaw. AMELIA – Wydawnictwo AMELIA 
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Wydaw. C.H. Beck – Wydawnictwo C.H. Beck 
Wydaw. Eduk. Akapit – Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” (Toruń) 
Wydaw. Helion – Wydawnictwo Helion 
Wydaw. KUL – Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Wydaw. LIBRON – Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner 
Wydaw. Nauk. PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. 
Wydaw. Nauk. Scholar – Wydawnictwo Naukowe Scholar 
Wydaw. Nauk. Śląsk – Wydawnictwo Naukowe Śląsk, spółka z o.o.  
Wydaw. Nauk. UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 
Wydaw. Nauk. UMK – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

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

Szczecińskiego 
Wydaw. Nauk. Wydz. Zarz. UW – Wydawnictwa Naukowe Wydziału Za-

rządzania UW 
Wydaw. Politech. Gdań. – Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 
Wydaw. Politech. Pozn. – Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 
Wydaw. PWSZ Konin – Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Za-

wodowej w Koninie 
Wydaw. SBP – Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Wydaw. Scriptum – Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 
Wydaw. Sejmowe – Wydawnictwa Sejmowe 
Wydaw. SGGW – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
Wydaw. Sigma – Wydawnictwo Sigma 
Wydaw. SIZ – Wydawnictwo SIZ 
Wydaw. Społ.-Praw. – Wydawnictwo Społeczno-Prawne 
Wydaw. Uczel. Politech. Koszal. – Wydawnictwo Uczelniane Politechniki 

Koszalińskiej 
Wydaw. Uczel. PWSZ Wałb. – Wydawnictwo Uczelniane Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 
Wydaw. UKSW – Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego 
Wydaw. UMCS – Wydawnictwa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow- 

skiej 
Wydaw. Uniw. Ekon. Katow. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Katowicach 
Wydaw. Uniw. Ekon. Krak. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie 
Wydaw. Uniw. Ekon. Pozn. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu 
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Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu 

Wydaw. Uniw. J. Kochanowskiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego 

Wydaw. Uniw. Jagiell. – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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Wydaw. Wiedza i Praktyka – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sp. z o.o. 
Wydaw. WSPedagog. Warsz. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej im. Janusza Korczaka 
Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. Częst. – Wydawnictwo Wydziału Zarządza-
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t. – tom 
tab.– tabela 
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tł. – tłumaczenie 
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lizowane 
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I.  PROBLEMY  OGÓLNE  PRACY 
 

1. Zagadnienia ogólne 
 
 1. EKOLOGIA pracy i sozologia pracy / Wiesław Sztumski // Szk. Za-
wód, Pr. - 2016, nr 11, s. 11-21 bibliogr. summ. 

 Autor zwraca uwagę na degradację i depracjację pracy człowieka, postępującą  
w przyspieszonym tempie wraz z komodifikacją w warunkach gospodarki rynkowej. 
 
 2. EMPLOYEE subjectivity as a key value in management / Agnieszka 
Marek // Ann., Etyka Gospod. - 2016, T. 19, nr 4, s. 123-136 bibliogr. 

 Podmiotowość pracowników jako kluczowa wartość zarządzania. 
 
 3. MATERIALNOŚĆ pracy : asamblaż, cegła, kawałek ciasta / Zofia 
Nierodzińska // Czas Kultury. - 2016, R. 32, [nr] 3, s. 49-57 summ. 
 
 NIEDOSKONAŁOŚCI współczesnego rynku pracy / A. Barwińska-
Małajowicz, B. Ślusarczyk, T. Czop = poz. 377. 

 Z treści: Hrynkiewicz J.: Praca wyzwaniem współczesnej polityki społecznej. 
 
 4. PRACA 2.0 : nie ukryjesz się przed rewolucją rynku pracy / Sergiusz 
Prokurat. - Gliwice : Wydaw. Helion, 2016. - 200 s. : rys., wykr. ; 21 cm. - 
Tabele. 
 
 5. PRACA człowieka jako wartość i/czy zniewolenie / Ryszard Gerlach // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 4, s. 26-35. 
 
 6. PRACA i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonorma-
tywnego / Felicjan Bylok, Urszula Swadźba, Danuta Walczak-Duraj. - Ka-
towice : Wydaw. Nauk. Śląsk, 2016. - 273 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 241-273. - ISBN 978-83-7164-937-0. 

 7. PRACA i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej : uwarunkowania - 
specyfika - ewolucja / Kamil Zawadzki. - Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 
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2016. - 285 s. : rys., wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 261-270. - ISBN 
978-83-231-3568-5. 

 Treść: Zakres gospodarki kreatywnej (s. 21-49). - Pracujący w gospodarce krea-
tywnej (s. 51-80). - Praca w gospodarce kreatywnej (s. 81-137). - Wynagrodzenia 
pracowników gospodarki kreatywnej (s. 139-196). - Ubezpieczenia społeczne pra-
cowników gospodarki kreatywnej (s. 197-216). - Bezrobocie w gospodarce kreatyw-
nej (s. 217-245). 
 
 8. PRACA ludzka, wartość ekonomiczna czy etyczna? / Teresa Liszcz // 
Etnolingwistyka. - 2016, Vol. 68, s. 59-80 bibliogr. summ. 
 
 9. PROFESJOLOGIA : nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka / 
Kazimierz M. Czarnecki ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polskie 
Towarzystwo Profesjologiczne w Zielonej Górze. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - 
Sosnowiec : Of. Wydaw. Humanitas, 2016. - 472, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 451-472. - ISBN 978-83-64788-49-9. 
 
 10. PRZEMIANY w pracy współczesnych pracowników i ich konse-
kwencje / Anna Pluta // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12, s. 171-182 bibliogr. 
netogr. summ. 

 Celem opracowania jest próba ukazania istotnej zmiany w charakterystyce pracy 
w związku z funkcjonowaniem organizacji w warunkach przyspieszenia otoczenia 
oraz przedstawienie konsekwencji tej sytuacji. Podstawą do tak ukierunkowanych 
rozważań są badania własne autora i analiza literatury przedmiotu. 
 
 11. SPOŁECZEŃSTWO przeciw abstrakcji : perspektywy świata pracy / 
Michał Smoleń // Respublica. - 2016, nr 3, R. 29, s. 19-23. 
 
 WSPÓŁCZESNE rozumienie pojęcia praca w opinii studentów / I. Kust = 
poz. 1163. 
 
 

2. Historia pracy 
 
 12. AWANS społeczny kobiet w czasach PRL : dynamika struktury  
i sprawczości / Katarzyna Andrejuk // Prz. Socjol. - 2016, T. 65, nr 3,  
s. 157-179 bibliogr. summ. 
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 13. CZY w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej istnia- 
ły zasiłki pieniężne? / Krzysztof Chaczko // Pr. Soc. - 2016, R. 31, nr 2,  
s. 189-201, rys. tab. summ. 
 
 14. EMPLOYEE privileges in the Polish tobbaco industry in a period of 
Polish People's Republic / Andrzej Synowiec // Stud. Hist. Oecon. - 2015, 
Vol. 33, s. 85-105. 

 Uprawnienia pracowników w polskim przemyśle tytoniowym w okresie Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 
 
 15. The FEMALE privilege : on celebrating International's Women Day 
in state enterprises in the Polish People's Republic / Natalia Kosztowna // 
Stud. Hist. Oecon. - 2015, Vol. 33, s. 121-134. 

 Przywilej kobiet: obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w przedsiębior-
stwach państwowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
 
 INSTRUMENTY polityki społecznej / red. nauk. G. Ignatowski, Ł. Suł- 
kowski, Z. Dobrowolski = poz. 2151. 

 Z treści: Chylak K.: Rozwój instrumentarium polityki społecznej na ziemiach 
polskich do połowy XX wieku. 
 
 16. „INTELIGENTNY i zdolny rzemieślnik to przyszłość Państwa Ludo- 
wego” : państwo i Kościół w procesie wychowania młodzieży w la- 
tach 1945-1951 na przykładzie prywatnego salezjańskiego męskiego gimna-
zjum krawieckiego we Wrocławiu / Marcin Musiał // Nasza Przeszłość. - 
2016, T. 126, s. 417-439 bibliogr. summ. 
 
 17. KADRY wojskowej służby wymiaru sprawiedliwości i ich szkolenie 
w Polsce w okresie międzywojennym - podstawy prawne / Tomasz Szczy-
gieł // Stud. Praw.-Ekon. - 2016, T. 99, s. 117-135 bibliogr. summ. 
 
 18. KOBIETA w zakładzie pracy w Polsce Ludowej i po 1990 r. : anali-
za stanu prawnego / Natalia Kosztowna // Ann., Etyka Gospod. - 2016,  
T. 19, nr 2, s. 93-108 bibliogr. netogr. summ. 
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 19. KULTUROWE i polityczne uwarunkowania wzorów osobowych 
urzędnika państwowego w Polsce międzywojennej i ich implikacje dla za-
rządzania w administracji państwowej / Piotr Górski // Stud. Oecon. Posnan. - 
2016, Vol. 4, nr 8, s. 5-15 bibliogr. summ. 
 
 20. OCHRONA pracy w okresie międzywojennym w Polsce : studium 
historyczno-prawne / red. Karol Dąbrowski, Sebastian Kwiecień. - Lublin : 
Wydaw. KUL, 2015. - 285,[3] s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-8061-215-0. 

 Rec.: Grata Paweł // UR J. Humanit. Soc. Sc. - 2016, nr 1, s. 119-132 bibliogr. 
netogr. 
 
 21. OD kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia  
z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 4 / pod red. nauk. Pawła 
Graty. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2016. - 219 s. : wykr. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 199-216. - ISBN 978-83-7996-343-0. 

 Z treści: Jarosz-Nojszewska Anna: Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku 
1922-1939 (s. 29-50). - Grata P.: Działania ratownicze w ramach opieki społecznej 
w tzw. Polsce Lubelskiej (s. 83-104). - Jarosz Dariusz: Sytuacja materialna emery-
tów i rencistów w świetle listów do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej z lat 1981-1989 (s. 105-126). - Cesarski Maciej: Polityka i sytua-
cja mieszkaniowa w Polsce Ludowej (s. 127-144). - Krzyszkowski Jerzy: Ewaluacja 
systemu pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku (s. 145-156). - Kotarba Bogu-
sław: Informowanie organów stanowiących gmin o realizacji zadań z zakresu polity-
ki społecznej. Ujęcie normatywne i praktyka (s. 157-173). - Kołomycew Anna: 
Przedsiębiorstwa społeczne w procesie koprodukcji usług publicznych. Analiza 
uwarunkowań prawno-instytucjonalnych (s. 174-198). 

 
 22. ORGANIZACYJNE formy kształcenia nauczycieli przedszkoli  
w Łodzi w latach 1945-1989 / Aleksandra Feliniak, Wiesława Leżańska // 
Prz. Hist.-Ośw. - 2016, R. 59, nr 3/4, s. 122-143 bibliogr. summ. 
 
 23. POZASZKOLNE formy upowszechniania wiedzy rolniczej wśród 
gospodyń wiejskich 1918-1939 / Jan Wnęk // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, 
nr 2, s. 71-80 summ. 
 
 24. PRACA akuszerek w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku : 
próba oceny historycznej, prawnej i socjologicznej / Waldemar Barszczew-
ski // Stud. Podl. - 2016, T. 24, s. 83-107 bibliogr. rez. summ. 
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 25. PRACA jako obowiązek a praca jako źródło satysfakcji : studium 
historyczne roli i znaczenia pracy w dziejach Polski (po 1945 roku) / Sła-
womir Kamosiński // Ann., Etyka Gospod. - 2016, T. 19, nr 2, s. 63-79  
bibliogr. netogr. summ. 
 
 26. RATOWNICTWO medyczne w działaniach bojowych policyjnych 
sił specjalnych : rys historyczny : współczesne uwarunkowania / Kuba Jało-
szyński // Policja. - 2016, Vol. 17, iss. 1, s. 2-8 summ. 
 
 27. ROLA organizacji dobroczynnych w dziejach opieki nad dzieckiem / 
Edyta Bartkowiak // Probl. Opiek.-Wych. - 2016, R. 56, nr 9, s. 49-61  
bibliogr. summ. 
 
 28. SZKIC do portretu edukacji gdyńskiej : okoliczności powstania  
i rozwój szkół zawodowych w Gdyni w latach Drugiej Rzeczypospolitej / 
Romuald Grzybowski // Prz. Hist.-Ośw. - 2016, R. 59, nr 3/4, s. 87-103 
bibliogr., wykaz aktów prawnych, summ. 
 
 WSPÓŁCZESNE rozumienie pojęcia praca w opinii studentów / I. Kust = 
poz. 1163. 
 
 29. WYPADKI w porcie gdyńskim z 1937 roku w świetle zachowanych 
archiwaliów Kapitanatu Portu : przyczynek do poznania życia codziennego 
w przedwojennej Gdyni / Jan Tymiński // Nautologia. - 2016, R. 51, nr 153, 
s. 53-57 summ. 
 
 30. ZAKRES odpowiedzialności pracodawców wobec rodzin pracowni-
ków w Drugiej Rzeczypospolitej / Paweł Grata // Ann., Etyka Gospod. - 
2016, T. 19, nr 2, s. 51-61 bibliogr. summ. 
 
 

3. Działalność ośrodków naukowych 
i innych placówek 

 
 31. GŁÓWNA Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego : sprawoz-
danie z działalności w 2015 roku. - Warszawa : GBPiZS, 2016. - 36 s. ; 21 cm. 
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 32. INSTYTUT Pracy i Spraw Socjalnych : sprawozdanie z działalno-
ści w roku 2013 / Krzysztof Podwójcic. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, 2014. - 100 k. ; 30 cm. - Tabele. 

 w roku 2014. - 2015. - 86 k. 

 w roku 2015. - 2016. - 83 k. 
 
 33. INSTYTUTY badawcze powinny wspierać służby zatrudnienia / 
Łukasz Arendt ; rozm. Joanna Ćwiek-Świdecka // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, 
nr 2, s. 6-10. 

 Rozmowa z dr. Łukaszem Arendtem, dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw So-
cjalnych. 
 
 34. Z PRAC Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN - po- 
czątek nowej kadencji / Dorota Głogosz // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 4,  
s. 36-38. 
 
 
 

II.  ZARZĄDZANIE  I  ORGANIZACJA PRACY 
 
 

1. Teoria organizacji i zarządzania 
 
 35. AMBIDEXTERITY - światowe trendy eksploracji w naukach o za- 
rządzaniu / Agnieszka Zakrzewska-Bielawska // Prz. Organ. - 2016, nr 1,  
s. 16-23 bibliogr. summ. 

 Identyfikacja trendów badawczych nad zjawiskiem „oburęczności” w obszarze 
nauk o zarządzaniu. 
 
 36. An ANALYTICAL methodology for management research : in-
sights from semiotics / Raquel Sastre // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, 
nr 5, s. 199-218, rys. tab. bibliogr. 

 Metodologia badań analitycznych dla zarządzania, spostrzeżenia z semiotyki.  
W zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, menedżerowie mają tendencję do my-
ślenia w sposób liniowy, który jest ograniczony do przyczyny i skutków. Ten sposób 
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myślenia ogranicza zrozumienie złożonych zjawisk, w których uczestniczą menedże-
rowie i ludzie biznesu. 
 
 37. BENEFITS of management systems integration / Piotr Kafel // Stud. 
Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 10, s. 122-133, rys. tab. bibliogr. streszcz. 

 Korzyści z integracji systemów zarządzania. 
 
 CZY koncepcja pozytywnego przywództwa może stać się paradygma-
tem w naukach o zarządzaniu? / R. Karaszewski, A. Lis = poz. 915. 
 
 38. EKSPERYMENT w psychologii i możliwość jego wykorzystania  
w naukach o zarządzaniu / Elżbieta Kowalczyk // Stud. Oecon. Posnan. - 
2016, Vol. 4, nr 1, s. 89-108 tab. bibliogr. summ. 
 
 39. EWOLUCYJNY nurt w naukach o zarządzaniu : stan wiedzy / Ewa 
Stańczyk-Hugiet, Katarzyna Piórkowska, Sylwia Stańczyk // Prz. Organ. - 
2016, nr 2, s. 7-15 bibliogr. summ. 
 
 40. HIPOTEZY w naukach o zarządzaniu / Jan Długosz // Stud. Oecon. 
Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 1, s. 63-75 bibliogr. summ. 
 
 41. INTEGRACJA nauki i praktyki zarządzania / Marek Brzeziński // 
Prz. Organ. - 2016, nr 4, s. 19-23, rys. bibliogr. summ. 
 
 42. KAIZEN w przedsiębiorstwie = Kaizen in the enterprise / Piotr Kryś // 
Zesz. Nauk. Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlce, Admin. Zarz. - 2016, nr 36,  
s. 135-142 bibliogr. summ. 
 
 43. KONCEPCJA doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarzą-
dzania / Marek Szarucki. - Kraków : Wydaw. Uniw. Ekon. Krak., 2016. - 
207 s. : wykr. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 247). - 
Tabele. - Bibliogr. s. 176-192. - ISBN 978-83-7252-729-5. 
 
 44. MARY Parker Follett : wizjonerka nauk o zarządzaniu = Mary Par-
ker Follett : a visionary of management studies / Anna Korombel, Olim- 
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pia Grabiec // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. - 2016, T. 17, z. 3,  
s. 183-192. 
 
 45. METODY naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu / Marek 
Lisiński // Prz. Organ. - 2016, nr 4, s. 11-19, rys. bibliogr. summ. 
 
 46. METODY zarządzania w świetle nowej ekonomii / Stanisław Mar-
ciniak // Prz. Organ. - 2016, nr 1, s. 4-9 bibliogr. summ. 
 
 47. METODYCZNE aspekty badania zaufania w naukach o zarządza- 
niu / Dagmara Lewicka, Katarzyna Krot, Dawid Książek // Zesz. Nauk. / 
Uniw. Ekon. Krak. - 2016, nr 7(955), s. 41-56 bibliogr. summ. 
 
 48. METODYKA metaanalizy - egzemplifikacja wykorzystania w nau-
kach o zarządzaniu / Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska // 
Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2016, nr 6(954), s. 63-80 bibliogr. summ. 
 
 49. MODELE doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania 
w ujęciu G. Nadlera / Marek Szarucki // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 
2016, nr 6(954), s. 47-62 bibliogr. summ. 
 
 50. MODERN management : beyond traditional managerial practices / 
Wadim Strielkowski, Anatoly Shishkin, Vladimir Galanov // Pol. J. Manage. 
Stud. - 2016, Vol. 14, nr 2, s. 225-231 bibliogr. streszcz. 

 Nowoczesne zarządzanie: poza tradycyjnymi praktykami zarządczymi. 
 
 51. NAUKA i praktyka zarządzania - cztery perspektywy budowania 
tożsamości i użyteczności społecznej / Cezary Suszyński // Prz. Organ. - 
2016, nr 4, s. 24-29, rys. bibliogr. summ. 
 
 52. NAUKI o zarządzaniu i marketing / Stanisław Sudoł // Nierów. Społ. 
Wzrost Gospod. - 2016, z. 1(45), s. 161-172 bibliogr. summ. 
 
 53. NIEDOSTATKI teorii zasobowej w kontekście praktyki i teorii 
zarządzania / Edyta Maria Pieniacka // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 10, 
s. 13-32 bibliogr. summ. 
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 54. OBLICZA pluralizmu metodologicznego w naukach o zarządzaniu - 
z perspektywy instytucjonalnej / Beata Stępień // Stud. Oecon. Posnan. - 
2016, Vol. 4, nr 1, s. 48-62, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 55. OCENA dojrzałości procesowej organizacji zgodnie z modelem 
CMMI / Agnieszka Bitkowska // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 10,  
s. 3-12, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Adaptowanie do zmian zachodzących w otoczeniu organizacji poprzez wdraża-
nie nowych metod koncepcji zarządzania. 
 
 POLSCY menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania / S. Ba-
naszak = poz. 933. 
 
 56. PROBLEMY metodologiczne w naukach o zarządzaniu / Marek 
Ciesielski // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 1, s. 7-17, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 57. PROCEDURY naukowe indukcji zupełnej i niezupełnej w metodo-
logii nauk o zarządzaniu / Marek Lisiński // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 
2016, nr 6(954), s. 23-46 bibliogr. summ. 
 
 58. PUBLIKACJE przeglądowe w naukach o zarządzaniu : istota i ten-
dencje = Literature review in management science : issue and tendency / 
Iwona Zdonek, Beata Hysa, Dariusz Zdonek // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. 
Zarz. - 2016, z. 96, s. 519-533 bibliogr. summ. 
 
 59. ROLA konferencji z cyklu szkoła letnia zarządzania w dyfuzji wie-
dzy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu / Klaudia Migasiewicz, Rafał Trzaska // 
Organ. Kier. - 2016, nr 2, s. 171-185, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 60. SYMULACJA komputerowa jako metoda badań w naukach o za-
rządzaniu / Arkadiusz Kawa, Konrad Fuks, Piotr Januszewski // Stud.  
Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 1, s. 109-127 bibliogr. summ. 
 
 61. SYSTEMY złożone w zarządzaniu / Jerzy Rokita, Agnieszka Dziu-
bińska. - Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2016. - 352 s. : wykr. ; 
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24 cm. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - 
Tabele. - Bibliogr. s. 315-348. - ISBN 978-83-7875-326-1. 
 
 62. TEN pitfalls of research practices in management science = Dziesięć 
pułapek badawczych w naukach o zarządzaniu / Grażyna Wieczorkowska, 
Grzegorz Król // Probl. Zarz. - 2016, Vol. 14, nr 2, t. 2, s. 173-187 bibliogr. 
netogr. streszcz. 
 
 63. W KIERUNKU rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządza-
niu / Wojciech Czakon // Organ. Kier. - 2016, nr 3, s. 41-52 bibliogr. summ. 
 
 64. W POSZUKIWANIU metodologicznego modelu dla nauk o zarzą-
dzaniu / Kazimierz Zimniewicz // Prz. Organ. - 2016, nr 2, s. 4-7 bibliogr. 
summ. 
 
 65. WSPOMAGANIE zarządzania różnorodnością metodami heury-
stycznymi / Waldemar Jagodziński, Henryk Wojtaszek, Patrycja Królak // 
Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 9, s. 19-27, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 66. WYZWANIA i nowe trendy w zarządzaniu w świetle badań /  
Roman Bajor // Stud. Lubus. - 2016, T. 12, s. 83-97 summ. 
 
 67. ZACHOWANIA organizacyjne w perspektywie badawczej - wy-
zwania metodologiczne / Katarzyna Januszkiewicz // Organ. Kier. - 2016,  
nr 1, s. 37-47 bibliogr. summ. 
 
 68. ZARZĄDZANIE jako dyscyplina naukowa / Stanisław Sudoł // Prz. 
Organ. - 2016, nr 4, s. 4-11 bibliogr. summ. 
 
 69. ZMIANA paradygmatu w rozwiązywaniu paradoksów zarządzania? / 
Katarzyna Susabowska // Organ. Kier. - 2016, nr 2, s. 145-158, tab.  
bibliogr. summ. 
 
 70. ZMIANY paradygmatów w zarządzaniu / Ilona Penc-Pietrzak // 
Zesz. Nauk. PŁódz., Organ. Zarz. - 2016, z. 65, s. 93-106 bibliogr. summ. 
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2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 71. AUDYT personalny jako proefektywnościowe narzędzia zarządza-
nia zasobami ludzkimi / Justyna Kaźmierczak // Stud. Pr. WNEiZ US. - 
2016, nr 43, t. 3, s. 135-143 bibliogr. summ. 
 
 72. CREATIVITY in management : correlates symptoms as determi-
nants of success / Monika Wróblewska // Ekon. i Zarz. - 2015, T. 7, nr 4,  
s. 30-38 bibliogr. 

 Kreatywność w zarządzaniu: korelacja symptomów jako wyznaczników sukcesu. 
 
 CZŁOWIEK wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk.  
S. Ciupka, A. Knap-Stefaniuk, A. Sapiński = poz. 365. 

 Z treści: Sapiński A.: Nowoczesne formy rekrutacji jako jedno z wyzwań współ-
czesnego zarządzania zasobami ludzkimi - problemy wybrane. 
 
 73. EFEKTYWNE wykorzystanie zasobów ludzkich jako kluczowy 
warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego w perspektywie dłu- 
goterminowej = Effective usage of human resources as a key determinant of 
a long-term activity of a coal company / Adam Gumiński // Zesz. Nauk. 
PŁódz., Organ. Zarz. - 2016, z. 89, s. 163-176 bibliogr. summ. 
 
 74. ELASTYCZNE zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy inte-
resariuszy / red. nauk. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 
2016. - 339 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 327-339. - ISBN 978-83-
208-2247-2. 

 Rec.: Stor Marzena // Human Resour. Manage. - 2016, nr 6, s. 125-128. 
 
 75. ENDOGENICZNE uwarunkowania zarządzania zasobami ludzki- 
mi w zakładzie pracy / Urszula Jeruszka // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12,  
s. 51-63 bibliogr. summ. 
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 76. GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. Piotr Wa-
chowiak, Sławomir Winch. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, 2014. - 442 s. : 
wykr. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-900-5. 

 Z treści: Janowska Zdzisława: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunach 
niestabilnego rynku pracy (s. 21-30). - Molter Anna, Jaremczuk Kazimierz: Ograni-
czenia w procesie kształtowania stosunków współdziałania (s. 43-49). - Kwiecińska 
Monika: Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania  
(s. 51-60). - Barabasz Adela: Granice organizacji w ujęciu psychoanalitycznym  
(s. 61-69). - Czekaj Janusz, Ziębicki Bernard: Współrządzenie jako nowy paradyg-
mat zarządzania publicznego (s. 71-83). - Kubik Krystyna: Wybrane problemy za-
rządzania organizacją wielokulturową - na przykładzie województwa podlaskiego  
(s. 85-106). - Urbanowska-Sojkin Elżbieta: Społeczne granice zarządzania przedsię-
biorstwem (s. 109-122). - Witczak Hubert: Eksploracja tożsamości zarządzania 
zasobami ludzkimi i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (s. 123-132). - 
Igielski Michał: Identyfikacja i rola pracowników wiedzy w polskich przedsiębior-
stwach (s. 133-142). - Jasiński Zdzisław: Rola zespołów wirtualnych w działalności 
firm (s. 143-147). - Cewińska Joanna: Technologie informatyczne i internet w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi - możliwości i ograniczenia wykorzystania (s. 149-157). - 
Szczepańczyk Maciej: Społeczny potencjał innowacji techniczno-technologicznych 
(s. 159-171). - Glińska-Neweś Aldona, Haffer Rafał: Pozytywne zarządzanie jako 
nowa perspektywa organizacji (s. 173-182). - Karaszewski Robert, Lis Andrzej: 
Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania rozwoju kluczowych obszarów pozytyw-
nego potencjału organizacji (s. 183-198). - Boczkowska Katarzyna: Zarządzanie 
bezpieczeństwem i higieną pracy w wymiarze ekonomiczym (s.199-208). - Niziołek 
Konrad: Ocena kapitału ludzkiego w modelu kapitału wiedzy bezpieczeństwa pracy 
(s. 209-222). - Grzesik Katarzyna: Od rozwoju przywódców do rozwoju modelu 
przywództwa, czyli od rozwoju kapitału ludzkiego do rozwoju kapitału społecznego 
organizacji (s. 225-233). - Sulimowska-Formowicz Monika, Stępień Beata: Składo-
we i granice zarządzania kompetencjami relacyjnymi w organizacji (s. 235-248). - 
Stańczyk Izabela: Problem zarządzania wiekiem i wiedzą w organizacji (s. 249-260). - 
Krot Katarzyna, Lewicka Dagmara: Zarządzanie zaufaniem - pomiędzy stabilnością 
a zmiennością organizacyjną (s. 261-270). - Rutka Ryszard, Czerska Małgorzata: 
Ewolucja nastawień kadry kierowniczej w latach 1984-2013 (s. 285-297). - Aluchna 
Maria, Krejner-Nowecka Anna: Udział kobiet we władzach polskich spółek giełdo-
wych - wstępne wyniki badań (s. 299-309). - Misiak Sandra: Bariery rozwoju ma-
łych firm prowadzonych w Polsce przez kobiety (s. 311-320). - Winch S.: Granice 
zaufania do kierownictwa firmy - wyniki badań empirycznych (s. 321-332). - Juch-
nowicz Marta, Skowron Łukasz: Determinanty zaangażowania pracowników  
w świetle badań (s. 333-342). - Kopertyńska Maria Wanda, Kmiotek Krystyna: 
Granice zmian systemów motywowania określone oczekiwaniami pracowników 
pokolenia Y (s. 343-352). - Pietras Agnieszka: Wykorzystanie technik coachingo-
wych w zarządzaniu zespołem projektowym (s. 353-362). - Wachowiak P., Gregor-
czyk Sylwester, Majewski Bartosz: Konflikty w polskich organizacjach (s. 363-374). - 
Mikołajczyk Zofia: Etyczne aspekty społecznej odpowiedzialności w tworzeniu  
i ocenianiu osiągnięć naukowych kadry akademickiej (s. 377-386). - Bugaj Justyna 
M.: Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - przykłady prak-
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tyk niemieckich i polskich (s. 387-398). - Wykowski Adam: Zarządzanie z pasją, 
czyli chaos twórczy na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej  
w Łomży (s. 399-404). - Roszyk-Kowalska Gabriela: Przedsiębiorczość składową 
kompetencji osób prowadzących działalność - na przykłądzie organizacji z branży 
high-tech (s. 405-416). - Stuss Magdalena M.: Międzynarodowe zarządzanie zaso-
bami ludzkimi - analiza pojęciowa i studium przypadku (s. 417-429). - Czarnecki 
Maciej, Rajchelt Magdalena: Umiejscowienie kontroli głównego zarządzającego 
jako bariera w przezwyciężaniu kryzysu kontroli - studium przypadku (s. 431-442). 
 
 77. INNOWACJE społeczne w kontekście zarządzania kapitałem ludz-
kim w środowisku pracy / Ewa Stawicka // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12,  
s. 116-125 bibliogr. summ. 
 
 78. INSTRUMENTY zarządzania zasobami ludzkimi w świetle zapisów 
ustawy o pracownikach samorządowych i ich implementacja / Aldona Pod-
górniak-Krzykacz, Magdalena Kalisiak-Mędelska // Zarz. Zasob. Ludz. - 
2016, nr 1, s. 57-77, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 79. „INTEGRACJA” i jej znaczenie dla zarządzania kapitałem ludzkim / 
Franciszek Piontek // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2016, z. 2(46), s. 46-56. 
 
 80. KONKURENCYJNE uwarunkowania zarządzania zasobami kadro-
wymi w przedsiębiorstwach w kontekście dostępu do rynku pracy / Beata 
Skowron-Grabowska, Agata Mesjasz-Lech // Prz. Organ. - 2016, nr 10,  
s. 22-28, tab. bibliogr. summ. 
 
 KSZTAŁTOWANIE potencjału nauczycielskiego w kontekście innowa-
cyjności polskich placówek oświatowych / K. Piwowar-Sulej = poz. 295. 
 
 81. KSZTAŁTOWANIE strategii zarządzania zasobami ludzkimi w wy- 
soce efektywnych systemach pracy = Shaping HRM strategy in high per-
formance work systems / Milena Gojny-Zbierowska // Zesz. Nauk. PŚl., 
Organ. Zarz. - 2016, z. 88, s. 115-125 bibliogr. summ. 
 
 82. METODY i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. 
Tadeusz Listwan, Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Difin, 2016. - 276 s. : 
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-157-3. 

 Treść: Sikorski Czesław: Manipulacja w kierowaniu ludźmi (s. 11-26). - List- 
wan T., Sierpowski Tomasz: Szkolenia pracowników z wykorzystaniem outsourcin-
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gu (s. 27-51). - Bieńkowska Jolanta: Pragmatyczne przywództwo jako sposób budo-
wania potencjału organizacji (s. 52-64). - Pomiar cech i zachowań przywódczych 
w kontekście wartości kultury organizacyjnej / Jerzy Mączyński [i in.] (s. 65-86). - 
Sułkowski Ł.: Metody kształtowania kultury organizacyjnej (s. 87-103). - Boh- 
dziewicz Piotr: Zarządzanie karierami pracowniczymi w organizacji: współczesne 
problemy i wyzwania (s. 104-127). - Stroińska Ewa: Kształtowanie satysfakcji  
i zaangażowania pracowników (s. 128-150). - Sołtys Anna: Koncepcje, modele  
i metody zarządzania różnorodnością (s. 151-180). - Cewińska Joanna, Wojtaszczyk 
Katarzyna: Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście wirtuali-
zacji zarządzania (s. 181-217). - Warwas Izabela: Metody zarządzania zasobami 
ludzkimi oparte na kompetencjach (s. 218-233). - Sokołowski Jarosław: Metody 
kształowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie (s. 234-252). - Wiktorowicz Justyna: 
Jak zmierzyć to co niezmierzalne? Zasady konstruowania wskaźników syntetycz-
nych w zarządzaniu zasobami ludzkimi (s. 253-273). 
 
 MOTYWACJA w systemie zarządzania zasobami ludzkimi administra-
cji samorządowej / H. Cichocki, K. Moser = poz. 1014. 
 
 83. OPTYMALIZACJA zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organiza-
cyjnych / Jarosław Marciniak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wolters Kluwer, 
2016. - 246 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
(HR)). - ISBN 978-83-8092-571-7. 
 
 84. PERSONÀLNY manažment = Personal management / Paweł Czar-
necki // Społ. i Eduk. - 2016, nr 4, s. 5-15 bibliogr. summ. 
 
 PERSONAL branding - wyzwanie dla zarządzania kapitałem ludzkim 
we współczesnych organizacjach / M. Sidor-Rządkowska = poz. 247. 
 
 85. PERSONNEL mangement in Slovakia : an explanation of the latest 
issues / Andrea Olsovska, Ladislav Mura, Marek Švec // Pol. J. Manage. 
Stud. - 2016, Vol. 13, nr 2, s. 110-120 bibliogr. streszcz. 
 
 86. POKOLENIA - co się zmienia? : kompendium zarządzania multige-
neracyjnego / Justyna Wiktorowicz [i in.]. - Stan prawny na 1 październi- 
ka 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 332 s. : wykr. ; 25 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8092-513-7. 

 Treść: Wiktorowicz J., Warwas Izabela: Pokolenia na rynku pracy (s. 19-37). - 
Woszczyk Patrycja, Warwas I.: Od zarządzania wiekiem do zarządzania międzypo-
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koleniowego - ujęcie strategiczne (s. 38-55). - Stankiewicz Aleksandra: Stereotypy. 
Młodszy czy starszy - kogo lubimy, a kogo nie? (s. 56-71). - Warwas I., Wiktorowicz J.: 
Nabór pracowników otwarty na różnorodność - rekrutacja, selekcja, adaptacja  
(s. 75-96). - Warwas I., Wiktorowicz J.: Motywowanie zróżnicowanych zespołów 
pracowniczych (s. 97-116). - Warwas I., Wiktorowicz J.: Zaangażowanie w zespole 
multigeneracyjnym (s. 117-129). - Woszczyk P.: Różnorodny rozwój i ścieżki kariery 
w organizacji (s. 130-150). - Woszczyk P., Wiktorowicz J.: Rozwiązania wspierające 
transfer wiedzy w organizacji (s. 151-175). - Kliombka-Jarzyna Justyna: Zbudować 
zespół z tygla pokoleń, czyli jak z pojedynczych liter zbudować alfabet (s. 176-196). - 
Stankiewicz Aleksandra: Konflikty w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo i efek-
tywne sposoby zarządzania nimi (s. 197-218). - Warwas I., Wiktorowicz J.: Wolonta-
riat pracowniczy z perspektywy zarządzania multigeneracyjnego (s. 219-232). - Sta-
szewska Ewa: Wiek jako przesłanka zdolności do bycia pracownikiem (s. 245-257). - 
Staszewska E.: Finansowe wspieranie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne 
wyodrębnione ze względu na wiek (s. 258-284). - Kuba Magdalena: Wiek jako wymóg 
kwalifikacyjny w procesie rekrutacji (s. 285-301). - Kuba M.: Wiek pracownika jako 
kryterium różnicowania jego sytuacji prawnej w zakresie warunków zatrudnienia oraz 
zasad ustalania stosunku pracy (s. 302-326). 
 
 87. POLITYKA kadrowa w urzędach gmin z perspektywy 25 lat / An-
drzej J. Kozłowski // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 8, s. 16-32 
bibliogr. summ. 

 Wyniki badań prowadzonych od 1984 r. wśród kadry urzędniczej. 
 
 88. POLSKA Karta Różnorodności - polskie wyzwania i perspektywy 
dalszego rozwoju / Marzena Strzelczak // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, 
s. 159-171, rys. bibliogr. summ. 

 Zarządzanie różnorodnością w polskich firmach m.in. pod kątem równości płci 
oraz pokazanie uwarunkowań historycznych i polskich wyzwań w tym obszarze. 
 
 89. POSZUKIWANIE nowych rozwiązań zarządzania kapitałem ludz-
kim sił zbrojnych w perspektywie procesu personalnego / Maria Jabłońska-
Wołoszyn // Zesz. Nauk. / AON. - 2016, nr 2, s. 57-66 bibliogr. summ. 
 
 90. PRAKTYKA w zakresie zarządzania wiekiem w wybranych przed-
siębiorstwach / Anna Skład // Bezp. Pr. - 2016, nr 11, s. 16-20 bibliogr. summ. 
 
 91. PROBLEMY zarządzania zasobami ludzkimi w szkole z perspekty-
wy nauczycieli / Aldona Andrzejczak // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 2,  
s. 15-33, tab. bibliogr. summ. 
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 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i zarządzanie w małej i średniej firmie / pod 
red. R. Lisowskiej, J. Ropęgi = poz. 452. 

 Z treści: Cewińska J., Wojtaszczyk K.: Zarządzanie ludźmi w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 
 
 92. RÓŻNORODNOŚĆ płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym / Bo-
żena Gajdzik // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, s. 109-121, rys. tab. wykr. 
bibliogr. summ. 

 Zarządzanie różnorodnością. 
 
 93. SHAPING high-performance work systems through HRM practices / 
Milena Gojny-Zbierowska // J. Positive Manage. - 2015, Vol. 6, nr 4,  
s. 29-38 bibliogr. netogr. 

 Kształtowanie systemów pracy o wysokiej wydajności poprzez praktyki HRM. 
 
 94. SIEDEM powodów dla których warto wdrożyć system zarządzania 
pracownikami / Błażej Migoń // Personel Zarz. - 2016, nr 2, s. 56-59. 
 
 95. SIŁA lidera : jak efektywnie zarządzać : doświadczenia z polskie- 
go rynku / Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel. - Warszawa : 
Wydaw. Nauk. PWN, 2016. - 242 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 239-242. - ISBN 978-83-01-18695-1. 
 
 96. SPECYFIKA zarządzania kadrą wysoko wykwalifikowaną w orga-
nizacjach nastawionych na rozwój / Grażyna Kuś // Zesz. Nauk. / Uczel. 
Warsz. - 2016, nr 3, s. 225-256 bibliogr. summ. 
 
 97. STRATEGICZNE zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrów- 
noważoną kartę wyników / Joanna Żarnik-Żuławska. - Toruń : Wydaw. 
Nauk. UMK, 2016. - 153 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 138-143. - 
ISBN 978-83-231-3748-1. 
 
 98. STRATEGIE kadrowe polskich instytucji naukowych w świetle 
wyników parametryzacji / Ireneusz Sadowski // Nauka. - 2016, nr 3, s. 27-53, 
tab. bibliogr. summ. 

 W art. przyjrzano się różnym przejawom strategii kadrowych, a w szczegól- 
ności takim jak: elastyczność zatrudnienia, relacja pomiędzy wielkością jednost- 
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ki a kategorią naukową czy realne znaczenie liczby pracowników niepublikują-
cych. 
 
 SYSTEM HRM i zaufanie wewnątrzorganizacyjne jako czynniki gene-
rujące pozytywne postawy i zachowania pracowników organizacji sektora 
publicznego / D. Lewicka = poz. 967. 
 
 99. ŚWIATOWY wymiar HRM / Olga Niziołek // Personel Zarz. - 
2016, nr 4, s. 36-38, wykr. 

 Omów. wyników siódmej edycji badania Top Employers 2016 r. 
 
 TECHNOLOGIE informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w or- 
ganizacji / red. nauk. M. Smolarek = poz. 308. 

 Z treści: Filipczyk B.: Ontologie jako metoda organizacji i reprezentacji wiedzy. - 
Zacny B.: Zastosowanie metod odkrywania wiedzy (Data Mining) w zarządzaniu 
kapitałem ludzkim. 
 
 100. UWARUNKOWANIA zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach = 
Conditions of age management in enterprises / Bogusława Ziółkowska // 
Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 88, s. 361-371 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 WORKING group’s value orientation within a construction company / 
A. Giedraitis, R. Stašys = poz. 910. 

 Orientacja wartości grupy roboczej w firmie budowlanej. 
 
 WSPIERANIE produktywności pracowników wiedzy : rola zarządzania 
zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja / A. Wojtczuk-
Turek = poz. 824. 
 
 101. WSPÓŁCZESNE problemy i wyzwania zarządzania zasobami 
ludzkimi w organizacjach międzynarodowych / Agnieszka Raczek // Zesz. 
Nauk. PCzęst., Zarz. - 2016, nr 22, s. 168-184 bibliogr. netogr. summ. 
 
 102. WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania kapitałem ludzkim w or- 
ganizacjach / pod red. Małgorzaty Smolarek. - Sosnowiec : Of. Wydaw. 
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Humanitas, 2016. - 125 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-
83-65682-30-7. 

 Z treści: Dębińska-Rudy Ewa: Ludzie jako wartość nowoczesnej organizacji  
(s. 11-23). - Wójcik Marzena: Kapitał ludzki w strukturze kapitału intelektualnego 
organizacji (s. 25-36). - Książek Dawid, Rożenek Paulina, Warmuz Sabina: Klimat 
HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkim (s. 37-49). - Szeliga 
Małgorzata: Obiektywizm zatrudnienia i traktowania personelu, a wydajność kapita-
łu ludzkiego w przedsiębiorstwie (s. 51-58). - Synowiec Jadwiga: Marketing perso-
nalny i geneza jego koncepcji (s. 67-77). - Woźniak Katarzyna: Wspieranie kapitału 
ludzkiego pracowników w korporacji międzynarodowej McDonald's (s. 79-89). - 
Górka-Chowaniec Agnieszka: Human Resources przedsiębiorstwa sektora gastro-
nomii (s. 91-103). - Gajdzik Bożena: Zarządzanie przez inspirację w organizacjach 
(s. 105-115). - Kocot Damian, Smolarek M.: Wybór partnerów outsourcingowych 
jako determinanta wdrażania innowacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 
(s. 117-125). 
 
 103. WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w or- 
ganizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie Górnicznej. - Dąbrowa Górnicza : Wyż. Szk. Bizn., 2016. - 
155 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-22-1. 
 Treść: Rossa Marta: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w kon- 
tekście specyfiki poszczególnych generacji (s. 13-25). - Dziopak-Strach Ada: Gry-
walizacja - nowe narzędzie wykorzystywane w procesie rekrutacji (s. 27-33). - Bart-
kowiak-Stawska Jolanta: Wykorzystanie Assessment i Development Center w zarzą-
dzaniu kompetencjami pracowników (s. 35- 43). - Kurzeja Monika: Kształtowanie 
młodych pracowników przez organizacje pozarządowe (s. 45-55). - Pec Monika, 
Tereszko Wiesław: Szkolenia na krawędzi chaosu (s. 57-64). - Trętko Monika: Źró-
dła ryzyka w działalności przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne 
(s. 65-73). - Huculak Magdalena: Wybrane czynniki warunkujące osiągnięcie satys-
fakcji z pracy (s. 77-87). - Klaja-Gaweł Beata: Identyfikacja i pomiar zaangażowania 
afektywnego i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie 
pasażerskiego przewoźnika kolejowego (s. 89-98). - Piontek Adam: Teoretyczne 
aspekty zarządzania zaufaniem (s. 99-106). - Kapuścik Edyta: Stres w pracy i jego 
psychospołeczne uwarunkowania (s. 107-125). - Świerkot Jarosław: Style kierowa-
nia menedżerów podmiotów leczniczych (s. 127-133). - Burkat Halina, Słaby Anna: 
Zarządzanie przez cele w szczupłym przedsiębiorstwie (s. 135-143). - Guzik Grze-
gorz: Wpływ menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw na zachowanie rów-
nowagi między życiem prywatnym i zawodowym podwładnych (s. 145-155). 
 
 104. ZALETY i wady demokratycznego zarządzania ludźmi w spół-
dzielniach socjalnych = The development of owners-managers knowledge 
and creation of workplaces in family firms / Michał Sobczak // Społ. i Eduk. - 
2016, nr 2, s. 139-148 bibliogr. summ. 
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 ZARZĄDZANIE kapitałem ludzkim z perspektywy wspierania innowa-
cyjności w organizacji o silnej kulturze korporacyjnej / K. Susabowska = 
poz. 313. 
 
 105. ZARZĄDZANIE ludźmi w organizacjach zorientowanych na pro-
jekty / Katarzyna Piwowar-Sulej. - Warszawa : Difin, 2016. - 282 s. : rys. ; 
23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 252-273. - ISBN 978-83-7930-933-7. 
 
 106. ZARZĄDZANIE personelem w działalności sądów powszechnych / 
Zdzisław Czajka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 
2016. - 245, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 229-236. - (Studia 
i Monografie / IPiSS). - ISBN 978-83-64581-14-4. 

 Rec.: Mroczka Kamil // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 5, s. 141-148. 
 
 107. ZARZĄDZANIE pracą czy/i zasobami ludzkimi? Współczesne 
dylematy sądownictwa i sfery budżetowej / Janusz Rymaniak, Beata Sur-
macz // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 8, s. 105-117, rys. tab.  
bibliogr. summ. 
 
 108. ZARZĄDZANIE pracownikami z pokolenia paradoksów / Agniesz- 
ka Żarczyńska-Dobiesz, Barbara Chomątowska // Nauki o Zarz. - 2016,  
nr 2(27), s. 196-206, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 109. ZARZĄDZANIE różnorodnością kadry nauczycielskiej szkoły / 
Krzysztof Ponchała // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2016, nr 23, t. 2,  
s. 126-141 bibliogr. netogr. summ. 
 
 110. ZARZĄDZANIE różnorodnością - spojrzenie w przyszłość / Anna 
Rogozińska-Pawełczyk // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, s. 139-148, tab. 
bibliogr. summ. 

 Stan wdrożenia i rozwiązania w zakresie zarządzania różnorodnością w organi-
zacjach - laureatach XVI edycji konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. 
 
 111. ZARZĄDZANIE różnorodnością wieku w miejscu pracy / Bożena 
Gajdzik // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, s. 122-138, rys. wykr. bibliogr. 
summ. 
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 112. ZARZĄDZANIE wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego  
w przedsiębiorstwie / Małgorzata Adamska-Chudzińska // Nierów. Społ. 
Wzrost Gospod. - 2016, z. 2(46), s. 334-344. 
 
 113. ZARZĄDZANIE wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierów-
nościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym 
w przedsiębiorstwie / Justyna Pawlak // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 
2016, z. 2(46), s. 408-418. 
 
 114. ZARZĄDZANIE wiekiem w sektorze publicznym - strategia nauki 
międzypokoleniowej / Izabela Warwas // Stud. Oecon. Posnan. - 2016,  
Vol. 4, nr 8, s. 85-104, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 115. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi / Michael Armstrong, Ste-
phen Taylor. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 948 s. : il. ; 
31 cm. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - Tabele. - Bibliogr. - 
ISBN 978-83-264-8162-8. 
 
 116. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w instytucjach kultury - wy-
brane aspekty / Wojciech Witkowski // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 
2016, z. 256, s. 30-45 bibliogr. summ. 
 
 117. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w kancelarii prawnej / Ma-
rzena Syper-Jędrzejak // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 4, s. 64-73, tab. 
bibliogr. summ. 

 Rozwiązania nowoczesnego zzl w kancelarii prawnej X. 
 
 118. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji : 
aspekty organizacyjne i psychologiczne / Izabela Warwas, Anna Rogoziń-
ska-Pawełczyk. - Łodź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2016. - 232 s. : il., wykr. ;  
25 cm. - (Akademia Zarządzania i Finansów). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 
978-83-7969-281-1. 

 Treść: Warwas I.: Organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (s. 13-
92). - Rogozińska-Pawełczyk A.: Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami 
ludzkimi (s. 93-187). - Warwas I.: Organizacyjne wymiary zarządzania zasobami 
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ludzkimi - rozwiązywanie problemów w praktyce (s. 189-200). - Rogozińska-
Pawełczyk A.: Psychologiczne wymiary zarządzania zasobami ludzkimi - rozwią-
zywanie problemów w praktyce (s. 201-227). 
 
 119. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w organizacjach lotniczych / 
Dorota Kurek ; Akademia Sztuki Wojennej. - Warszawa : Wydaw. Akad. 
Sztuki Woj., 2016. - 95 s. : wykr. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 87-92. 
 
 120. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej 
procesowo / Natalia Potoczek. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2016. - 
207 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 200-204. - ISBN 978-83-
01-18638-8. 
 
 121. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w redakcjach prasy katolic-
kiej na przykładzie tygodnika „Niedziela” / Marek Łuczak // Zarz. Zasob. 
Ludz. - 2016, nr 5, s. 69-77 bibliogr. summ. 
 
 122. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w świetle wybranych strate-
gii rozwoju polskich uczelni publicznych / Sławomir Banaszak // Zarz.  
Zasob. Ludz. - 2016, nr 2, s. 73-84 bibliogr. summ. 
 
 123. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach stosowania 
niestandardowych form zatrudnienia / Dominika Bąk-Grabowska. - Wro-
cław : Wydaw. Uniw. Ekon. Wroc., 2016. - 254 s. : rys., w tym kolor. ;  
25 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 230-242. - (Monografie i Opracowania / 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ISSN 2084-6193 ; nr 263). - 
ISBN 978-83-7695-558-2. 
 
 124. ZARZĄDZANIE zasobami niematerialnymi bibliotek w społe-
czeństwie wiedzy / pod red. Mai Wojciechowskiej ; Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2016. - 407 s. : fot., rys., 
wykr. ; 24 cm. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich ; 92). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64203-64-0. 

 Z treści: Szczygłowska Lidia: Zarządzanie niematerialnymi zasobami organiza-
cyjnymi w bibliotece (s. 9-32). - Babik Wiesław: Ekologia informacji w zarządzaniu 
zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie informacji i wiedzy (s. 33-40). - 
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Wojciechowska M.: Wprowadzenie do problematyki zarządzania kapitałem ludzkim 
w bibliotekach (s. 71-79). - Kamińska Joanna: Zarządzanie talentami jako metoda 
wzbogacania zasobów niematerialnych biblioteki (s. 80-89). - Gruszka Zbigniew: 
Biblioteki jako organizacje uczące się (s. 98-111). - Curyło Monika: Cisza w biblio-
tece jako wartość wspierająca kapitał ludzki (s. 112-121). - Dalati Iwona: Znaczenie 
motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi - przykład bibliotek koszalińskich  
(s. 123-139). - Cyrklaff Magdalena J.: O psychologii konfliktów w bibliotece. Me-
diacje i negocjacje jako konstruktywne sposoby rozwiązywania sporów pracowni-
czych (s. 143-155). - Gomułka Magdalena: Rola Międzynarodowej Sieci Biblioteka-
rzy (International Librarians Network) w ich rozwoju zawodowym (s. 156-169). - 
Bernaś Agata: Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami (na podstawie stron internetowych wybranych bibliotek uniwersyteckich  
w Polsce) (s. 207-219). - Rudnicka Ewa: Innowacyjne zarządzanie biblioteką aka-
demicką w kontekście działań Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie  
(s. 303-318). - Kołodziejczyk Edyta: Zarządzanie zmianą w bibliotece akademickiej - 
na przykładzie zmian organizacyjnych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej (s. 319-
328). - Franas-Mirowska Urszula, Wicha Karolina: Kontrola zarządcza i zarządzanie 
ryzykiem jako instrumenty wspomagające doskonalenie biblioteki akademickiej - 
rozwiązania zastosowane w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach (s. 329-352). 
 
 125. ZESPOŁY zróżnicowane wiekowo w organizacji / Anna Lubrań-
ska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, s. 67-80, wykr. tab. bibliogr. summ. 
 
 126. ZMIANY w zarządzaniu zasobami ludzkimi w pomocy społecznej : 
przykład domów pomocy społecznej w Łodzi / Bogusława Urbaniak // Stud. 
Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 8, s. 47-69, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

b. Zarządzanie kompetencjami i talentami 
 
 127. ANTYNOMIES of creative attitudes of employees / Patrycja Mize-
ra-Pęczek // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 4, s. 155-162 bibliogr. 

 Antynomie kreatywnych postaw pracowników. 
 
 128. IDENTYFIKACJA pożądanych kompetencji pracowników na przy- 
kładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego / Janusz 
Berek // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2016, nr 1, s. 13-25 bibliogr. 
summ. 
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 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Sulimowska-Formowicz M., Stępień B.: Składowe i granice zarządza-
nia kompetencjami relacyjnymi w organizacji. 
 
 129. KOMPETENCJE kapitału ludzkiego w ocenie osób zarządzają-
cych organizacją = Competence of human capital in opinion of managers in 
organization / Hanna Soroka-Potrzebna // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, 
Zarz. - 2016, T. 17, z. 3, s. 337-345 bibliogr. summ. 
 
 130. KOMPETENCJE polskiej kadry logistycznej w świetle wyników 
badań = The competence of a Polish logistics staff in the field of research / 
Dagmara Jarosz-Lewandowska // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016,  
z. 92, s. 107-118 bibliogr. summ. 
 
 131. KOPALNIA talentów czyli staże menedżerskie w organizacji / 
Karolina Ignyś // Personel Zarz. - 2016, nr 12, s. 80-82. 
 
 MARKA pracodawcy i jej wizerunkowe znaczenie w zarządzaniu talen-
tami / Z. Malara, J. Kroik = poz. 245. 
 
 132. NA rozwój zawsze jest dobry czas / Nikolay Kirov // Personel 
Zarz. - 2016, nr 3, s. 73-75, rys. 

 Inwestowanie w rozwój talentów w firmie. 
 
 133. NAUCZYCIELSKI model kompetencji - odpowiedź na współcze-
sne wyzwania / Katarzyna Czaja // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 2, s. 61-72, 
tab. bibliogr. summ. 

 Zarządzanie kompetencjami w oświacie. 
 
 134. PARADOKSALNE i nieparadoksalne oksymoronizmy w strate-
giach zarządzania kompetencjami pracowniczymi - refleksje badawcze / 
Marzena Stor // Nauki o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 164-185, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
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 PORADNICTWO zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojo-
wym / red. D. Kukla, W. Duda = poz. 726. 

 Z treści: Zając M.: Rola doradcy zawodowego w procesie zarządzania talentami 
pracowników. 
 
 135. PROGRAMY rozwoju ścieżki kariery jako kluczowy element 
zarządzania talentami / Iwona Otola, Agnieszka Raczek // Zesz. Nauk. 
PCzęst., Zarz. - 2016, nr 23, t. 1, s. 137-147 bibliogr. netogr. summ. 
 
 136. RELATIONSHIPS between talent management and organizational 
performance : the role of climate for creativity / Tomasz Ingram // Entre-
preneurial Bus. Econ. Rev. - 2016, Vol. 4, nr 3, s. 195-205 bibliogr. netogr. 

 Relacje pomiędzy zarządzaniem talentami a wydajnością organizacyjną: rola 
klimatu dla kreatywności. 
 
 137. TALENT jako element pozytywnego potencjału organizacji / Anna 
Mazurkiewicz // Prz. Organ. - 2016, nr 12, s. 18-24 bibliogr. summ. 
 
 138. TALENT kołem zamachowym biznesu : czy warto budować  
systemowe rozwiązania dla identyfikacji i rozwoju pracowników z poten- 
cjałem? / Aneta Kopera // Personel Zarz. - 2016, nr 9, s. 36-41, tab.  
wykr. 
 
 139. UTALENTOWANY pracownik jako klient wewnętrzny w PKO 
Banku Polskim - studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 
2016, nr 2, s. 36-40. 
 
 WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organiza-
cjach / red. nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora = poz. 103. 

 Z treści: Bartkowiak-Stawska J.: Wykorzystanie Assessment i Development 
Center w zarządzaniu kompetencjami pracowników. 
 
 140. WYZWANIE związane z zarządzaniem talentami - porównania 
firm rodzinnych i nierodzinnych / Agnieszka Springer, Alicja Hadryś-
Nowak // E-Mentor. - 2016, nr 3, s. 54-59 bibliogr. netogr. summ. 
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 141. ZARZĄDZANIE kompetencjami : perspektywa firmowa i osobista / 
Grzegorz Filipowicz. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 
2016. - 408 s. : il. ; 24 cm. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). -  
Bibliogr. s. 397-401. - ISBN 978-83-264-9834-3. 
 
 142. ZARZĄDZANIE talentami a zarządzanie twórczością pracowni-
ków / Patrycja Mizera-Pęczek // Stud. Ekon. Reg. Łódz. - 2016, nr 23, s. 87-94 
bibliogr. summ. 
 
 143. ZARZĄDZANIE talentami i pracownikami w dojrzałym wieku  
w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa / Tomasz Ingram. - Ka-
towice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2016. - 200 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace 
Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - Tabele. - Bibliogr. 
s. 165-193. - ISBN 978-83-7875-278-3. 
 
 144. ZARZĄDZANIE talentami w kulturze i sztuce / Tomasz Ingram // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 256, s. 46-55, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 145. ZARZĄDZANIE talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy Pocz-
towski. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 244 s. : il. ; 
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 229-238. - ISBN 978-83-264-9978-4. 

 Z treści: Buchelt Beata Irma: Rosnące znaczenie talentów w gospodarce (s. 13-
37). - Miś Alicja, Pocztowski A.: Istota talentu i zarządzania talentami (s. 38-67). - 
Buchelt B. I.: Strategiczne aspekty zarządzania talentami (s. 68-102). - Pauli Urban: 
Pozyskiwanie pracowników utalentowanych (s. 103-124). - Karwiński Marcin: 
Retencja pracowników utalentowanych (s. 125-141). - Miś A.: Procesy rozwoju 
pracowników utalentowanych (s. 142-155). - Purgał-Popiela Joanna: Pomiar i ocena 
w zarządzaniu talentami (s. 156-182). - Pocztowski A.: Programy zarządzania talen-
tami (s. 183-186). 
 
 146. ZARZĄDZANIE talentami w organizacji / Łukasz Brzeziński // 
Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12, s. 126-143 bibliogr. netogr. summ. 
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c. Zarządzanie wiedzą. Kapitał intelektualny 
 
 BEHAWIORALIZM w teorii i praktyce zarządzania / red. nauk. W. Jęd- 
rzejczyk, P. Kobis, R. Kucęba = poz. 867. 

 Z treści: Matysik S., Jędrzejczyk W.: Modele zarządzania wiedzą w przedsię-
biorstwie. - Kucęba R., Kulej-Dudek E., Turek W.: Rola współczesnego menedżera 
sportu w wymiarach zarządzania wiedzą. 
 
 CAREERS Office at Wroclaw University of Technology as a learning 
organization / A. Sulich = poz. 459. 

 Biuro karier Politechniki Wrocławskiej jako organizacja ucząca się. 
 
 147. The CONCEPT of human capital and its measurement according to 
economic and sociological approach : implication for management / Piotr 
Górski // Prz. Organ. - 2016, nr 6, s. 43-48 bibliogr. streszcz. 

 Koncepcja kapitału ludzkiego i jego pomiar - podejście ekonomiczne i socjolo-
giczne w kontekście zarządzania. 
 
 148. DETERMINANTY skutecznej implementacji zarządzania wiedzą 
w organizacji / Kamil Wiśniewski // Stud. Mater., Misc. Oecon. - 2016,  
R. 20, nr 1, s. 45-56 bibliogr. summ. 
 
 149. EPISTEMOLOGIA społeczna a pojęcie organizacji opartej na 
wiedzy / Lech Kaczmarczyk // Filo-Sofija. - 2016, R. 16, nr 2, s. 205-214 
summ. 
 
 150. HUMAN capital network in the e-economy / Anna Kwiecień // 
Ekon. Probl. Usług. - 2016, nr 123, s. 255-263 bibliogr. netogr. summ. 

 Sieć kapitału ludzkiego w gospodarce elektronicznej. 
 
 151. INTANGIBLE capital, level of economic development, and middle 
income trap / Łukasz Cywiński [et al.] // Stud. Ekon. / INE PAN. - 2016,  
nr 3, s. 439-461 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Kapitał niematerialny, poziom rozwoju gospodarczego i pułapka średniego 
dochodu. 
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 152. INTELLECTUAL capital development of innovative companies in 
open and networked innovation / Małgorzata Dolińska // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2016, z. 287, s. 53-66, tab. bibliogr. streszcz. 

 Rozwój kapitału intelektualnego przedsiębiorstw innowacyjnych w otwartej  
i sieciowej innowacji. 
 
 153. JEDNOSTKOWE korzyści z uczestnictwa w nieformalnych sie-
ciach wiedzy = Individual profit resulting from participation in informal 
knowledge networks / Józef Bendkowski // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 
2016, z. 89, s. 11-23 bibliogr. summ. 

 Nieformalne sieci społeczne jako narzędzie zarządzania wiedzą. 
 
 154. KAPITAŁ intelektualny w organizacji / Dorota Słowik // Stud. 
Mater., Misc. Oecon. - 2016, R. 20, nr 2, s. 155-164 bibliogr. netogr. summ. 
 
 155. KAPITAŁ ludzki jako element kapitału intelektualnego w przed-
siębiorstwie / Radosław Dawidziuk // Nauki o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 46-59, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 156. KAPITAŁ ludzki w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne / Paweł 
Drobny // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2016, nr 5(953), s. 51-69  
bibliogr. summ. 
 
 157. KNOWLEDGE management in private and public organizations : 
comparison and recommendations / Andrzej Pawluczuk // Faces Contemp. 
Manage. - 2016, Vol. 1, s. 155-168 bibliogr. 
 
 158. KNOWLEDGE management systems : issues in enterprise hu- 
man capital management implementation in transition economy / Halyna 
Mishchuk, Yuriy Bilan, Liudmyla Pavlushenko // Pol. J. Manage. Stud. - 
2016, Vol. 14, nr 1, s. 163-173 bibliogr. streszcz. 

 Systemy zarządzania wiedzą: kwestie wdrożenia zarządzania kapitałem ludzkim 
w gospodarce przejściowej (Ukraina). 
 
 159. KSZTAŁCENIE „menedżerów wiedzy” - podstawą tworzenia  
i funkcjonowania przedsiębiorstw inteligentnych / Zofia Mikołajczyk // 
Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2016, z. 148, s. 9-20 bibliogr. summ. 
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 160. KSZTAŁTOWANIE postaw i zachowań w zakresie dzielenia się 
wiedzą w warunkach ekspatriacji / Joanna Purgał-Popiela // Eduk. Ekon. 
Menedż. - 2016, nr 1, s. 67-83, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 161. MEDIACYJNY efekt zaufania zależności między organizacyjnym 
uczeniem a innowacjami / Monika Stelmaszczyk // Organ. Kier. - 2016,  
nr 3, s. 25-40, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Identyfikacja zależności między organizacyjnym uczeniem a innowacjami  
z uwzględnieniem mediacyjnej roli zaufania. 
 
 162. MOODLE platform as a knowledge management system: results of 
a questionnaire research / Mariia Rizun // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 
2016, z. 296, s. 49-63, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Platforma Moodle jako system zarządzania wiedzą: wyniki badania ankietowe-
go. Artykuł przedstawia dwa cele badawcze: analizę nauczyciela jako pracownika 
wiedzy oraz analizę systemów zarządzania wiedzą, które wspierają działalność 
pracowników wiedzy. 
 
 163. PARADOKSY organizacyjnego uczenia się na przykładzie proce-
sów wykorzystania doświadczeń / Andrzej Lis // Organ. Kier. - 2016, nr 2, 
s. 61-71, tab. bibliogr. summ. 

 Proces organizacyjnego uczenia się jako obszar łączący zarządzanie wiedzą  
i zarządzanie zmianą. 
 
 164. POCZUCIE podmiotowości pracowników w organizacjach opar-
tych na wiedzy : gotowość do rezygnacji z podmiotowości wśród menedże-
rów korporacji międzynarodowych / Andrzej Zygadło // Szk. Zawód, Pr. - 
2016, nr 11, s. 73-85 bibliogr. summ. 
 
 165. PRAKTYKI gromadzenia oraz dzielenia się wiedzą w przedsię-
biorstwie branży kreatywnej / Agata Pietroń-Pyszczek, Natalia Selinger // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 280, s. 132-142 bibliogr. summ. 
 
 166. PROCESY zarządzania wiedzą w projektach badawczo-rozwojo- 
wych / Paulina Szczepaniak // Stud. Ekon., Zarz. - 2016, nr 7, s. 30-41  
bibliogr. summ. 
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 167. REGION nordycki jako przykład gospodarki opartej na wiedzy / 
Ryszard M. Czarny // Stud. Mater., Misc. Oecon. - 2016, R. 20, nr 1,  
s. 277-296 summ. 
 
 168. RODZAJE wiedzy i źródła jej pozyskiwania we współczesnym 
przedsiębiorstwie w aspekcie organizacji uczącej się = Types of knowledge 
and source of their acquisition in the modern enterprise in aspect of the 
learning organization / Ewelina Franke // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 
2016, z. 87, s. 105-118 bibliogr. summ. 
 
 ROLA lidera w innowacyjnej organizacji / W. Świątek = poz. 938. 
 
 169. WIEDZA i kapitał intelektualny w bibliotece / Agnieszka Wasi-
lewska // Fol. Bibliol. - 2016, Vol. 58, s. 107-117 bibliogr. summ. 
 
 WIEDZOCHŁONNOŚĆ obszarów wiejskich w warunkach zrównowa-
żonego rozwoju / M. Kozera-Kowalska, S. Kalinowski = poz. 702. 

 Celem rozważań jest wskazanie na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę wśród 
ludności zamieszkującej obszary wiejskie w dobie gospodarki opartej na wiedzy. 
 
 170. WYBRANE modele kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki 
opartej na wiedzy w Polsce // Zbigniew Dokurno // Nierów. Społ. Wzrost 
Gospod. - 2016, z. 2(46), s. 374-384. 
 
 171. ZARZĄDZANIE kapitałem ludzkim w procesie kształtowania 
kapitału intelektualnego / Karolina Beyer // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2016,  
nr 43, t. 3, s. 89-97 bibliogr. netogr. summ. 
 
 172. ZARZĄDZANIE wiedzą w logistyce organizacji uczących się na 
wybranych przykładach / Agnieszka Predygier // Stud. Mater., Misc. Oecon. - 
2016, R. 20, nr 1, s. 135-147 bibliogr. summ. 
 
 173. ZARZĄDZANIE wiedzą w Służbie Celnej : wybrane aspekty 
problematyki / Andrzej Halicki // Monit. Prawa Cel. Podat. - 2016, R. 21,  
nr 12, s. 464-466. 



- 30 - 

 174. ZASOBY ludzkie jako kluczowy czynnik sukcesów w przedsię-
biorstwach przyszłości / Monika Michna // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 
2016, nr 23, t. 1, s. 130-136 bibliogr. summ. 
 
 175. ZASOBY ludzkie jako składnik zintegrowanych narzędzi zarzą-
dzania wynikami organizacji / Joanna Samul // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016,  
nr 1, s. 106-115, tab. bibliogr. summ. 
 
 ZNACZENIE umiejętności menedżerów i nowych technologii komu- 
nikacyjnych w przedsiębiorstwie inteligentnym / B. Bojewska, C. Sołek-
Borowska = poz. 236. 
 
 176. ZNACZENIE wiedzy w procesie umiędzynarodowienia małych  
i średnich przedsiębiorstw / Roman Kmieciak, Anna Michna // Stud. Ekon. / 
Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 280, s. 58-68, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

3. Funkcja personalna 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 177. JAK stworzyć firmę, w której praca to czysta przyjemność? / Anna 
Węgrzyn // Personel Zarz. - 2016, nr 11, s. 36-39. 

 Strategia HR w firmie Google. 
 
 178. METODA oceny ryzyka personalnego w organizacji / Małgorzata 
Czerska, Ryszard Rutka // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 280, 
s. 21-33, tab. bibliogr. summ. 
 
 179. OCZEKIWANIA pracowników i działania w obszarze HR jako 
wynik zmian otoczenia organizacji / Maria W. Kopertyńska // Stud. Pr. Kol. 
Zarz. - 2016, z. 148, s. 51-62 bibliogr. summ. 
 
 180. REALIZACJA funkcji personalnej w przedsiębiorstwach hotelar-
skich województwa opolskiego - rozwiązania organizacyjne, planowanie  
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i alokacja zasobów ludzkich / Maja Zagórna-Goplańska, Agnieszka Gawlik // 
Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 1, s. 116-127, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 181. TRANSFER (nie)pożądany : czyli jak zarządzać rotacją pracowni-
ków? / Sylwester Pietrzyk // Personel Zarz. - 2016, nr 7, s. 50-53. 
 
 182. WYBRANE aspekty doboru pracowników na wolne stanowiska 
pracy w instytucjach integracji i pomocy społecznej = Selected aspects of 
the selection of employees for vacancies in integration and welfare institu-
tions / Małgorzata Smolarek, Joanna Dzieńdziora // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. 
Humanitas, Zarz. - 2016, T. 17, z. 4, s. 25-41 bibliogr. summ. 
 
 183. Z ROZSĄDKIEM i elastycznie czyli strategia personalna w MSP / 
Bożena Janowska // Personel Zarz. - 2016, nr 3, s. 34-37. 
 
 184. ZNACZENIE ryzyka kadrowego w realizacji funkcji personalnej  
w przedsiębiorstwie = The importance of risk in the implementation of the 
HR function in the enterprise / Marcin Gołembski, Grzegorz Wojtkowiak // 
Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 88, s. 127-137 bibliogr. summ. 
 
 

b. Rekrutacja i selekcja 
 
 BEHAWIORALIZM w teorii i praktyce zarządzania / red. nauk. W. Jęd- 
rzejczyk, P. Kobis, R. Kucęba = poz. 867. 

 Z treści: Wrzalik A., Niedbał R., Sokołowski A.: Hierarchiczny model decyzyjny 
w procesie wyboru systemu rekrutacji i selekcji personelu. - Michalik A.: Rozmowa 
kwalifikacyjna w procesie rekrutacji. 
 
 185. BŁĘDY w czasie rekrutacji pracowników / Andrzej Romanik // 
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2016, nr 11, s. 31-33.  * Co powinno się zrobić po 
rekrutacji pracownika / A. Romanik // Tamże, nr 12, s. 31-33. 
 
 CZŁOWIEK wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk.  
S. Ciupka, A. Knap-Stefaniuk, A. Sapiński = poz. 365. 

 Z treści: Sapiński A.: Nowoczesne formy rekrutacji jako jedno z wyzwań współ-
czesnego zarządzania zasobami ludzkimi - problemy wybrane. 
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 186. CZY można ulegać kandydatom do pracy? // Personel Zarz. - 
2016, nr 5, s. 13-17. 

 Jak powinna przebiegać rekrutacja w sytuacji gdy firmie zależy na kandydacie, 
który stawia warunki przekraczające reguły przyjęte przez rekrutującego. 
 
 187. DOSKONALENIE procesu rekrutacji i selekcji kandydatów oraz 
adaptacji pracowników na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśne-
go Lasy Państwowe / Gabriela Roszyk-Kowalska, Stanisław Łazowy // 
Rocz. Ekon. Zarz. - 2016, T. 8, nr 2, s. 185-205 bibliogr. netogr. summ. 
 
 188. GRYWALIZACJA jako element marketingu personalnego na 
przykładzie sił zbrojnych USA / Paweł Kocoń // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2016, z. 270, s. 112-120 bibliogr. summ. 

 Wprowadzenie do opisu zjawiska grywalizacji w rekrutacji osób pełniących 
służbę w siłach zbrojnych na przykładzie armii USA. 
 
 189. MEDIA społecznościowe w procesie rekrutacji - perspektywa 
pracodawców i przyszłych pracowników / Beata Hysa, Anna Mularczyk, 
Iwona Zdonek // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 5, s. 59-70, rys. tab.  
bibliogr. summ. 
 
 190. NARZĘDZIA dla rekrutera : rola testów psychometrycznych w pro- 
cesie rekrutacji / Bożena Roczniak, Monika Jagodzińska // Personel Zarz. - 
2016, nr 10, s. 46-50. 
 
 191. NIE ufaj intuicji : behawioralna rewolucja w HR / Michał Prota-
siuk // Personel Zarz. - 2016, nr 8, s. 36-39. 
 
 192. NIEETYCZNE zachowanie się rekruterów wobec kandydatów do 
pracy i jego uwarunkowania / Agata Chudzicka-Czupała, Anna Gałka // 
Czas. Psychol. - 2016, T. 22, nr 2, s. 283-290 bibliogr. netogr. summ. 
 
 193. OBOWIĄZKI informacyjne osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
pracownicze / Michał Barański // Pr. Zabezp. Społ. - 2016, nr 4, s. 25-30. 

 Analiza przepisów kodeksu pracy określających uprawnienia potencjalnych 
pracodawców do pozyskiwania informacji od kandydata do pracy, z uwzględnieniem 
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problematyki przetransponowania na grunt prawa pracy przedkontraktowych obo-
wiązków informacyjnych uregulowanych w kodeksie cywilnym. 
 
 POKOLENIA - co się zmienia? : kompendium zarządzania multigenera-
cyjnego / J. Wiktorowicz [i in.] = poz. 86. 

 Z treści: Warwas I., Wiktorowicz J.: Nabór pracowników otwarty na różnorod-
ność - rekrutacja, selekcja, adaptacja. - Kuba M.: Wiek jako wymóg kwalifikacyjny 
w procesie rekrutacji. 
 
 194. PRACOWNIK z polecenia : programy referencyjne w zgodzie  
z prawem / Łukasz Kuczkowski, Robert Stępień // Personel Zarz. - 2016,  
nr 8, s. 56-59. 
 
 PROBLEMATYKA stanowczych form udziału zakładowej organizacji 
związkowej w polityce zwolnień z perspektywy pracodawcy / J. Gołaś = 
poz. 2438. 
 
 195. REKRUTACJA i selekcja menedżerów i specjalistów w grupach 
kapitałowych w świetle badań empirycznych / Czesław Zając // Nauki  
o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 186-195, tab. bibliogr. summ. 
 
 196. REKRUTACJA i selekcja oparta na dowodach : 33 zasady sku-
tecznego naboru pracowników / Piotr Prokopowicz. - Warszawa : Wolters 
Kluwer, 2016. - 245 s. : il. ; 24 cm. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
(HR)). - Tabele. - Bibliogr. s. 229-245. - ISBN 978-83-264-8963-1. 
 
 197. REKRUTACJA i selekcja personelu w procesie kadrowym nowo-
czesnej organizacji / Maciej Marczyk, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik // Prz. 
Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp. - 2015, R. 8, nr 2, s. 197-208 bibliogr. summ. 
 
 198. REKRUTACJA liderów zespołów w fabryce IKEA Industry Lu-
bawa / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2016, nr 2, s. 50-54. 
 
 199. REKRUTACJA w cieniu dyskryminacji : jak rekrutować, żeby nie 
narazić firmy na roszczenia kandydatów? / Patrycja Caban, Urszula Ką-
dziołka // Personel Zarz. - 2016, nr 9, s. 68-71. 
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 RYNEK pracy w Polsce - szanse i zagrożenia / pod red. K. Pujer =  
poz. 401. 

 Z treści: Kowalik P.: Rola internetu w procesie rekrutacji online. - Pujer K.: 
Miejsce i rola odbytych szkoleń w ocenie kandydata w trakcie rekrutacji pracowni-
czej na stanowisko kierownicze. - Pujer K.: Rozmowa kwalifikacyjna w ocenie 
kandydata aplikującego na stanowisko trenera szkoleniowca. 
 
 SIŁA lidera : jak efektywnie zarządzać : doświadczenia z polskiego ryn- 
ku / A. Kozak, A. Sowińska-Wróbel = poz. 95. 

 M.in. proces rekrutacji i selekcji. 
 
 STRATEGIA społecznej odpowiedzialności a proces rekrutacji pracow-
ników w praktyce przedsiębiorstw ujętych w „X rankingu odpowiedzialnych 
firm” / M. Sobczyk = poz. 2254. 
 
 200. W POSZUKIWANIU błyszczących oczu czyli jak zrekrutować 
pracownika do pracy zdalnej / Aneta Chybicka, Malwina Puchalska // Per-
sonel Zarz. - 2016, nr 3, s. 48-51, tab. 
 
 WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organiza-
cjach / red. nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora = poz. 103. 

 Z treści: Dziopak-Strach A.: Grywalizacja - nowe narzędzie wykorzystywane  
w procesie rekrutacji. 
 
 201. WYBRANE media społecznościowe jako narzędzie wspierające 
rekrutację / Wioleta Gzowska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 5, s. 79-92, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 202. WYCZEKIWANA zmiana miejsc : jak przyciągać do pracy kan-
dydatów spoza miejsca, w którym działa firma? / Waldemar Dziwniel // 
Personel Zarz. - 2016, nr 11, s. 44-47. 
 
 203. WYMAGAJĄCY kandydat vs świadomy pracodawca // Personel 
Zarz. - 2016, nr 1, s. 23-25, rys. 
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c. Oceny pracownicze 
 
 204. OCENA zintegrowana - Assessment i Development Center : nowa 
metodologia sytuacyjnej oceny kompetencji w świetle nowatorskiej koncep-
cji potencjału / Kinga Padzik. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 446 s : 
il., rys., wykr. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 429-433. - ISBN 978-83-
8092-052-1. 
 
 205. OCENY pracowników : realna potrzeba czy wymysł zarządzają-
cych? = Employee assessment : a real need or an exaggeration of managers? / 
Janusz Karwot // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz.- 2016, z. 95, s. 147-158 
bibliogr. summ. 
 
 206. OKRESOWE oceny pracowników samorządowych : analiza uregu-
lowań prawnych = Periodical opinions about self-government employees : the 
analysis of the legal regulations / Robert Kosiedowski // Przestrzeń, Ekon., 
Społ. - 2016, nr 1, s. 233-242 bibliogr. summ. 
 
 207. ORGANIZATIONAL practice and employee expectations in the 
processes of preparation and implementation of evaluation systems / Karoli-
na Jakubowska // Ann. Market. Manage. - 2016, Vol. 2, nr 2, s. 25-34  
bibliogr. 

 Praktyki organizacyjne i oczekiwania pracowników w procesie przygotowania 
i wdrażania systemów ocen. 
 
 208. PERFORMANCE management - nowa wizja czy rewizja? : wąt-
pliwości wokół skali ocen pracowników / Katarzyna Stasińska // Personel 
Zarz. - 2016, nr 10, s. 52-55. 

 Wątpliwości co do ratingu - jednego z elementów oceny pracowników. 
 
 209. POLSKA praktyka stosowania Assessment Center / Agnieszka 
Lipińska-Grobelny // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 1, s. 128-140, tab.  
bibliogr. summ. 
 
 WARTOŚCIOWANIE pracy i ocena pracownicza jako narzędzia różni-
cowania wynagrodzeń / W. Ulrych = poz. 1905. 



- 36 - 

 WYBRANE obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków 
zawodowych / red. nauk. H. Szewczyk = poz. 1698. 

 Z treści: Szewczyk H.: Obowiązek pracodawcy obiektywnego i sprawiedliwego 
oceniania pracownika. 
 
 210. ZASADNOŚĆ okresowych ocen dziennikarzy telewizyjnych na 
przykładzie Telewizji Katowice / Aleksandra Fudala-Barańska // Zarz.  
Zasob. Ludz. - 2016, nr 5, s. 29-41, tab. bibliogr. summ. 
 
 211. „ŻYWE” systemy ocen pracowniczych : w jaki sposób poprawnie 
je budować? / Jacek Olkowski // Personel Zarz. - 2016, nr 6, s. 58-62. 
 
 

d. Działy personalne 
 
 212. ANALITYK czy lider zaufania : w poszukiwaniu dobrego  
HR-owca / Joanna Leszczuk // Personel Zarz. - 2016, nr 9, s. 18-22. 

 Kompetencje pracownika działu HR. 
 
 213. BIZNES - dział HR : dwa światy - dwa języki / Robert Reinfuss // 
Personel Zarz. - 2016, nr 2, s. 14-17. 

 Nadto: komentarz ekspertów // Tamże, s. 15-17. 
 
 214. DZIAŁ HR to więcej niż partner biznesowy / David Taylor ; rozm. 
Halina Guryn // Personel Zarz. - 2016, nr 4, s. 16-19. 
 
 215. HR biznes partner facylitatorem w Siemens Polska / Paweł Ber-
łowski // Personel Zarz. - 2016, nr 4, s. 69-72. 
 
 216. JAK budować działy HR w rodzimych firmach? / Izabella Nali-
wajko // Personel Zarz. - 2016, nr 4, s. 56-60. 
 
 217. JAK nie wypaść z gry? : data analytics kluczowym narzędziem dla 
działów HR / Jan Karasek, Agnieszka Emerling // Personel Zarz. - 2016,  
nr 4, s. 44-47, rys. 

 Ocena działów HR przez menedżerów. 
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 218. MIĘDZY profitem pracodawcy a profitem pracowników : rola 
menedżera HR w zarządzaniu relacjami ze związkami zawodowymi / Sła-
womir Paruch, Robert Stępień // Personel Zarz. - 2016, nr 6, s. 68-71. 
 
 219. (NIE)rzeczywisty partner : czy HRBP faktycznie przyczyniają się 
do realizacji celów biznesowych firm? / Grzegorz Filipowicz // Personel 
Zarz. - 2016, nr 12, s. 18-22, wykr.  * Porównaj się z najlepszymi : efektyw-
ność procesów HR biznes partneringu w polskich firmach / Paweł Kopijer, 
G. Filipowicz // Tamże, nr 12, s. 24-27, rys. 

 Model HR biznes partnera w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. 
 
 220. PRIORYTETY dla działów HR / Katarzyna Klimek-Michno // 
Personel Zarz. - 2016, nr 2, s. 30-33. 
 
 221. RZECZYWISTOŚĆ VUCA z perspektywy działów personalnych / 
Małgorzata Majcherczyk // Personel Zarz. - 2016, nr 3, s. 44-47. 

 Poziom zmienności, złożoności oraz stopień przewidywalności zewnętrznego 
otoczenia biznesu. 
 
 222. STARE wskaźniki, nowe wyzwania : kierunki zmian dla dzia- 
łów HR w organizacjach / Michał Strzelec // Personel Zarz. - 2016, nr 9,  
s. 12-16. 
 
 

e. Dokumentacja pracownicza. Ochrona danych osobowych 

 
 223. CZY polskie prawo pozwala na zbieranie danych osobowych w pro- 
cesie rekrutacji / Weronika Papucewicz // Prawo Eur. Prakt. - 2016, nr 11, 
s. 9-14. 
 
 224. DYLEMATY wynikające z prawa dostępu do informacji publicz-
nej i ochrony danych osobowych - sprawozdanie z konferencji / Magdalena 
Kuba, Marcin A. Mielczarek // Pr. Zabezp. Społ. - 2016, nr 11, s. 15-19. 

 Omów. konf., która odbyła się w Łodzi 15 czerwca 2016 r. 
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 225. KONTROLOWANIE przez GIODO przetwarzania danych osobo-
wych / Marlena Sakowska-Baryła // Kontr. Państ. - 2016, R. 61, nr 2, s. 28-46. 
 
 WYBRANE obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków 
zawodowych / red. nauk. H. Szewczyk = poz. 1698. 

 Z treści: Jadwiszczok A.: Obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem 
dokumentacji pracowniczej. 
 
 226. Z PROBLEMATYKI zatrudnienia administratora bezpieczeństwa 
informacji / Jacek Borowicz // Pr. Zabezp. Społ. - 2016, nr 12, s. 16-25 
bibliogr. summ. 
 
 ZGODA pracownika na pobieranie i przetwarzanie danych biometrycz-
nych a brak równowagi stron stosunku pracy / M. Bąba = poz. 1534. 
 
 227. ZMIANA ustawy o ochronie danych osobowych : administrator 
danych osobowych jako podmiot zbiorowy / Monika Tarnawa-Zajączkow- 
ska // Casus. - 2016, nr 80, s. 46-48. 
 
 

4. Kadra kierownicza 
 
 228. DYSFUNKCJE pracy kierowniczej w organizacjach / Waldemar 
Jędrzejczyk // Prz. Organ. - 2016, nr 12, s. 42-48, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 229. FUNKCJE i znaczenie menedżerów w zarządzaniu jednostkami 
kultury w dobie kryzysu gospodarczego / Beata Reformat // Stud. Ekon. / 
Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 256, s. 20-29, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 230. JAK przygotować grupę menedżerów do przejęcia zarządzania 
firmą / Joanna Bilecka, Błażej Jurewicz // Personel Zarz. - 2016, nr 5, s. 40-44. 
 
 231. MENEDŻER do zadań specjalnych = Special task manager / Hen-
ryk Dźwigoł // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 89, s. 95-106  
bibliogr. summ. 
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 232. ROLA menedżera we współczesnych organizacjach / Leszek Kieł-
tyka // Prz. Organ. - 2016, nr 8, s. 4-11, tab. bibliogr. summ. 
 
 233. SZEF wizjoner : szansa czy zagrożenie dla organizacji? / Nadejda 
Kirova // Personel Zarz. - 2016, nr 6, s. 12-14. 
 
 234. UWARUNKOWANIA pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-
2000 i 2011-2014 : struktura i kierunki zmian / Ryszard Rutka, Małgorzata 
Czerska // Nauki o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 139-150, rys. bibliogr. summ. 
 
 235. ZMIANY w postrzeganiu ról zawodowych menedżerów medycz-
nych w publicznym szpitalu / Małgorzata Striker // Eduk. Ekon. Menedż. - 
2016, nr 2, s. 135-150, tab. bibliogr. summ. 
 
 236. ZNACZENIE umiejętności menedżerów i nowych technologii 
komunikacyjnych w przedsiębiorstwie inteligentnym / Barbara Bojewska, 
Celina Sołek-Borowska // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2016, z. 148, s. 145-159 
bibliogr. summ. 
 
 

5. Wizerunek pracodawcy. 
Komunikacja wewnętrzna 

 
 237. DOBRA i zła reputacja - jeden czy dwa wymiary? / Ewa Głuszek // 
Organ. Kier. - 2016, nr 1, s. 9-24, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Reputacja przedsiębiorstwa. 
 
 238. DOSTĘP do informacji o organizacji na przykładzie sprzężenia 
zwrotnego z badania opinii pracowników / Dawid Jan Szostek // Nierów. 
Społ. Wzrost Gospod. - 2016, z. 1(45), s. 322-333, rys. tab. wykr. bibliogr. 
summ. 

 Znaczenie dostępu do informacji w zarządzaniu współczesną organizacją. 
 
 239. DOŚWIADCZENIA relacyjne w szkolnictwie wyższym i ich 
wpływ na wizerunek uczelni oraz lojalność studentów / Katarzyna Dziewa-
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nowska // Hand. Wewn. - 2016, R. 62, nr 3, s. 126-137, tab. bibliogr. rez. 
summ. 
 
 240. EFFICACY of the cloud computing technology in the management 
of communications and business processes of the companies / Olena Ko-
pishynska [et al.] // Pol. J. Manage. Stud. - 2016, Vol. 14, nr 2, s. 104-114 
bibliogr. streszcz. 

 Skuteczność technologii cloud computing w zarządzaniu procesami komunika-
cyjnymi i biznesowymi firm. 
 
 241. EMPLOYER branding : strategia sukcesu organizacji w nowocze-
snej gospodarce = Employer branding : strategy of organization’s success in 
modern economy / Józef Ober // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016,  
z. 95, s. 345-356 bibliogr. summ. 
 
 GRYWALIZACJA jako element marketingu personalnego na przykła-
dzie sił zbrojnych USA / P. Kocoń = poz. 188. 
 
 242. INFORMATION technologies in supporting communication proces-
ses in human capital management in an organization / Andrzej Sołtysik // Stud. 
Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 296, s. 122-135, rys. bibliogr. summ. 

 Technologie informatyczne we wspieraniu procesów komunikacyjnych w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. 
 
 243. INNOWACYJNOŚĆ usług marketingowych w procesie zarządza-
nia przedsiębiorstwem / Robert Nowacki // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 
2016, z. 1(45), s. 204-213, tab. bibliogr. summ. 

 Poziom innowacyjności usług marketingowych wykorzystywanych przez przed-
siębiorstwa oraz jej wpływ na procesy zarządcze. 
 
 244. JAK budować dobrą markę i reputację firmy? : rola compliance  
w budowaniu kultury organizacyjnej / Dominika Stępińska-Duch, Jakub 
Lasek // Personel Zarz. - 2016, nr 7, s. 54-57. 
 
 245. MARKA pracodawcy i jej wizerunkowe znaczenie w zarządza- 
niu talentami / Zbigniew Malara, Janusz Kroik // Prz. Organ. - 2016, nr 8,  
s. 33-40, tab. bibliogr. summ. 
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 246. MOC employer brandingu : jak zbudować skuteczną strategię 
marki pracodawcy? / Anna Macnar // Personel Zarz. - 2016, nr 8, s. 12-16. 
 
 NARZĘDZIA społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu wize-
runku banku spółdzielczego / M. Idasz-Balina, R. Balina = poz. 2234. 
 
 247. PERSONAL branding - wyzwanie dla zarządzania kapitałem ludz-
kim we współczesnych organizacjach / Małgorzata Sidor-Rządkowska // 
Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 2, s. 13-27, rys. bibliogr. summ. 

 Personal branding a rozwój zawodowy pracowników. 
 
 248. PIERWSZE kroki w EB : co robić żeby kandydaci o nas dobrze 
myśleli? / Marta Siudak // Personel Zarz. - 2016, nr 8, s. 17-21. 
 
 ROZWÓJ organizacji pozarządowych jako czynnik ryzyka reputacyjne-
go / T. J. Dąbrowski = poz. 2275. 
 
 249. SILNA marka pracodawcy : dlaczego opłaca się budowanie atrak-
cyjnego wizerunku firmy? / Anna Macnar, Julia Bojanowska // Personel 
Zarz. - 2016, nr 8, s. 22-26. 
 
 USE of coaching to improve the skills of young engineers and improve 
the company’s image / M. Hordyńska = poz. 814. 

 M.in. wizerunek przedsiębiorstwa. 
 
 250. W POSZUKIWANIU informacji i emocji : blog firmowy a strate-
gia komunikacji marki / Katarzyna Kłobukowska // Personel Zarz. - 2016, 
nr 12, s. 84-88. 
 
 

6. Organizacja pracy 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 251. DIAGNOZOWANIE stanowiska pracy i możliwości jego doskona-
lenia : (na przykładzie gminnych ośrodków pomocy społecznej) / Andrzej 
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Balasiewicz [i in.] // Zamoj. Stud. Mater., Pedagog. - 2016, T. 18, z. 1,  
s. 183-198 bibliogr. summ. 
 
 252. ZARZĄDZANIE procesami a poziom organizacji pracy / Katarzy-
na Kulig-Moskwa [i in.] // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 5, s. 15-28, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 

b. Praca zespołowa 

 
 253. EFEKTYWNOŚĆ zespołu : analiza jakości działania grupy pra-
cowniczej / Henryk Puszcz, Michał Zaborek // Personel Zarz. - 2016, nr 10, 
s. 34-37. 
 
 254. FLEXIBILITY in the context of project teams' human potential / 
Katarzyna Piwowar-Sulej // Prz. Organ. - 2016, nr 6, s. 48-54, tab. bibliogr. 
streszcz. 

 Elastyczność w kontekście rozważań nad potencjałem ludzkim zespołu projek-
towego. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Jasiński Z.: Rola zespołów wirtualnych w działalności firm. 
 
 255. RODZAJE negocjacji w zarządzaniu projektami / Andrzej Kozina // 
Organ. Kier. - 2016, nr 4, s. 39-55, tab. bibliogr. summ. 

 M.in. praca zespołowa. 
 
 256. SYSTEMATYKA wymiarów różnorodności zespołów ludzkich = 
Systematics of human team diversity dimensions / Katarzyna Tworek,  
Janusz Martan // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 88, s. 343-350 
bibliogr. netogr. summ. 

 Organizacja pracy zespołowej. 
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 257. ZESPOŁY pracownicze w ewolucji zarządzania środowiskowego 
przedsiębiorstwa - analiza empiryczna / Oksana Serocka-Stolka // Prz. Organ. - 
2016, nr 2, s. 60-67, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

c. Organizacja pracy i zarządzanie w poszczególnych 
organizacjach i firmach 

 
 258. BIBLIOTEKI na Antypodach : zarys zarządzania i organizacji 
bibliotekami w Nowej Zelandii na przykładzie biblioteki publicznej w Auck- 
land / Anna Biazik // Zarz. Biblioteką. - 2016, nr 1, s. 122-134 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 DETERMINANTY zarządzania efektywnością pracy w wybranych po- 
wiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych / W. Ulrych = poz. 820. 
 
 259. DOSKONALENIE procesów w administracji publicznej z zasto-
sowaniem lean government / Maciej Walczak // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. 
Krak. - 2016, nr 11(959), s. 39-52 bibliogr. summ. 
 
 260. DOSKONALENIE zarządzania organizacjami publicznymi w Pol- 
sce / Beata Piasny // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2016, z. 4(48), s. 336-346. 
 
 261. FUNKCJA „compliance” w zakładzie ubezpieczeń / Beata Mro-
zowska-Bartkiewicz, Aldona Wnęk // Prawo Asek. - 2016, nr 1, s. 69-81 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Czekaj J., Ziębicki B.: Współrządzenie jako nowy paradygmat zarzą-
dzania publicznego. 
 
 262. The IMPACT of information technology and knowledge-oriented 
management on the operational effectiveness in Polish hospitals = Wpływ 
technologii informacyjnych i zarządzania zorientowanego na wiedzę na 
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efektywność działalności polskich szpitali / Andrzej Chluski // Informat. 
Ekon. - 2016, nr 1, s. 23-32 bibliogr. streszcz. 
 
 263. MOTYWY i cele zastosowania benchmarkingu w transporcie 
lotniczym na przykładzie polskich linii lotniczych LOT S.A. / Beata Gier-
czak-Korzeniowska // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 7, s. 77-90, 
rys. tab. bibliogr. 
 
 264. NOWE wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach lecz-
niczych - szpitalach / Jolanta Chluska // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2016, 
nr 23, t. 2, s. 69-78 bibliogr., wykaz aktów prawnych, summ. 
 
 265. PARADYGMATY zarządzania a zmiana kultury organizacyjnej 
urzędu administracji publicznej / Katarzyna Szymańska // Organ. Kier. - 
2016, nr 2, s. 117-129, rys. bibliogr. summ. 
 
 266. PRAKTYCZNE zastosowanie 5S w wybranych fabrykach branży 
motoryzacyjnej / Aleksandra Kamińska // Stud. Oecon. Posnan. - 2016,  
Vol. 4, nr 10, s. 134-144, rys. bibliogr. summ. 
 
 267. PROJEKTOWANIE procesu zarządzania w jednostce samorządu 
terytorialnego / Elżbieta Paliga // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 4, s. 74-82, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 268. SKUTECZNOŚĆ polityki zarządzania kapitałem ludzkim prowa-
dzonej w przedsiębiorstwach sektora obronnego / Ludmiła Stemplewska // 
Dylematy. - 2016, z. 6, s. 85-97 bibliogr. rez. summ. 
 
 SPRZĘŻENIE pomiędzy kulturą organizacyjną a proinnowacyjnym 
zarządzaniem w publicznych szpitalach - wyniki badań / J. A. Jończyk = 
poz. 906. 
 
 269. STRATEGICZNA karta wyników w zarządzaniu obiektami hote-
larskimi / Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam Szromek // Ekon. 
Probl. Turyst. - 2016, nr 2, s. 131-141 bibliogr. summ. 
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 270. SUKCESJA w przedsiębiorstwach rodzinnych - od planowania po 
wybór sukcesora / Elżbieta Roszko-Wójtowicz // Eduk. Ekon. Menedż. - 
2016, nr 2, s. 45-64, rys. tab. bibliogr. summ.  * Następca potrzebny  
od zaraz : jak jest realizowane zarządzanie sukcesją w polskich firmach? / 
Joanna Pisanko-Grabowska // Personel Zarz. - 2016, nr 12, s. 38-42. 
 
 271. ZARZĄDZANIE procesami w administracji samorządowej zgodne 
z koncepcją dobrego rządzenia / Witold Szumowski // Nauki o Zarz. - 2016, 
nr 4(29), s. 133-145, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 ZARZĄDZANIE wiedzą w Służbie Celnej : wybrane aspekty problema-
tyki / A. Halicki = poz. 173. 
 
 272. ZASTOSOWANIE techniki LCA do wspomagania i doskonalenia 
zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach górniczych = Applica-
tion of LCA techniques to support and improvement environmental mana-
gement in mining enterprises / Dorota Burchart-Korol [i in.] // Zesz. Nauk. 
PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 87, s. 63-76 bibliogr. summ. 
 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi w poszczególnych organizacjach i fir-
mach poz. 73, 78, 87, 89, 91, 92, 98, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 114, 116, 
117, 119, 121, 122, 124, 126. 
 
 

d. Systemy organizacji a czas pracy 
 

1/ Zarządzanie czasem pracy 

 
 ANALIZA satysfakcji z pracy oraz potrzeb szkoleniowych z zakresu 
zarządzania czasem : wyniki badań wśród lektorów / B. Detyna, J. Detyna, 
A. Dudek-Kajewska = poz. 975. 
 
 

2/ Elastyczny czas pracy 
 
 METODYKA humanizowania telepracy / M. Makowiec = poz. 959. 
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 273. PRACA zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy / 
Agnieszka Jeran // Opus. Sociol. - 2016, nr 2, s. 49-61 bibliogr. summ. 
 
 274. TELEWORK as a form of limiting human and social capital depre-
ciation among parents with young children / Baha Kalinowska-Sufinowicz // 
Ekon. Menedż. - 2015, T. 16, nr 2, s. 127-136 bibliogr. 

 Telepraca jako forma ograniczenia ludzkiego i deprecjacja kapitału społecznego 
wśród rodziców z małymi dziećmi. 
 
 275. WORK at home, home at work : difficulties in achieving work-life 
balance in selected European countries / Dominika Polkowska // Pol. Sociol. 
Rev. - 2016, nr 2, s. 191-208 bibliogr. netogr. 

 Praca w domu, dom w pracy: trudności w osiągnięciu równowagi między pracą  
a życiem prywatnym w wybranych krajach europejskich. 
 
 WYBRANE obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków 
zawodowych / red. nauk. H. Szewczyk = poz. 1698. 

 Z treści: Zielony M.: Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem telepra-
cowników. 
 
 

3/ Równowaga praca-życie 
 
 276. FIRMA na odsiecz rodzicom : programy wakacyjnego wspar- 
cia dzieci pracowników / Karolina Andrian // Personel Zarz. - 2016, nr 7,  
s. 17-19. 

 Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci pracowników w ramach pro-
gramu równowaga praca-rodzina. 
 
 277. POSZUKIWANIE Świętego Graala : czy work-life balance to już 
przeszłość? / Monika Sadowska // Personel Zarz. - 2016, nr 7, s. 12-16. 
 
 278. RÓWNOWAGA czy równość? : jak dopasować program work-life 
balance do potrzeb pracownika? / Waldemar Dziwniel // Personel Zarz. - 
2016, nr 7, s. 20-23. 
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 RÓŻNORODNOŚĆ płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym / B. Gaj-
dzik = poz. 92. 

 Problematyka różnorodności płci z uwzględnieniem programu praca - życie oraz 
rozwiązania dla kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwie hutniczym ArcelorMittal 
Poland. 
 
 279. TEMAT równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami 
pracodawców / Katarzyna Hildt-Ciupińska // Bezp. Pr. - 2016, nr 6, s. 8-11, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 280. UPODMIOTOWIENIE strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej 
i zawodowej u pielęgniarek / Agnieszka Orłowska, Mariola Łaguna // Med. 
Pr. - 2016, Vol. 67, nr 6, s. 787-800, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 281. WORK-life balance - niewykorzystany potencjał / Joanna Kotzian. - 
Cz. 1-2 // Personel Zarz. - 2016, nr 2, s. 18-23, rys. ; nr 3, s. 24-28, rys. 
 
 WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organiza-
cjach / red. nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora = poz. 103. 

 Z treści: Guzik G.: Wpływ menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw na 
zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym podwładnych. 
 
 

7. Ekonomiczne i społeczne skutki innowacji  
i postępu technicznego 

 
 282. CYFRYZACJA pracy - szanse i zagrożenia // Bezp. Pr. - 2016,  
nr 4, s. 10-11. 
 
 283. DETERMINANTY innowacyjności polskich przedsiębiorstw / Ma-
ria Romanowska // Prz. Organ. - 2016, nr 2, s. 29-35, rys. bibliogr. summ. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Cewińska J.: Technologie informatyczne i internet w zarządzaniu zaso-
bami ludzkimi - możliwości i ograniczenia wykorzystania. - Szczepańczyk M.: 
Społeczny potencjał innowacji techniczno-technologicznych. 
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 ICT [Information and Communication Technologies - technologie infor- 
macyjno-telekomunikacyjne], a zapotrzebowanie na umiejętności na współ-
czesnych rynkach pracy - wyzwania i szanse dla krajów Europy Środkowo-
Wschodniej / Ł. Arendt = poz. 372. 
 
 INFORMATION technologies in supporting communication processes 
in human capital management in an organization / A. Sołtysik = poz. 242. 

 Technologie informatyczne we wspieraniu procesów komunikacyjnych w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. 
 
 284. INNOWACJA jako proces biznesowy w przedsiębiorstwie - anali-
za i ocena wyników badań / Robert Blażlak, Konstanty Owczarek // Prz. 
Organ. - 2016, nr 9, s. 33-38, tab. bibliogr. summ. 
 
 285. INNOWACJE - kręta droga na szczyt : jak zwiększyć poziom 
innowacji i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw? / Monika Dawid-
Sawicka // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 3, s. 46-49 summ. 
 
 INNOWACJE społecznie odpowiedzialne a kompetencje miękkie pra-
cowników przedsiębiorstwa / R. Kozubek = poz. 2227. 
 
 286. INNOWACJE w przedsiębiorstwie w kontekście kompetencji 
miękkich pracowników = Innovation in the enterprise in the context of soft 
skills of employees / Katarzyna Katana // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 
2016, z. 95, s. 159-173 bibliogr. summ. 
 
 287. INNOWACJE w sektorze usług - motywy, bariery oraz wsparcie 
działalności innowacyjnej / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Hand. Wewn. - 
2016, R. 62, nr 5, s. 115-127, rys. tab. bibliogr. rez. summ. 
 
 288. INNOWACYJNOŚĆ a zatrudnienie w kontekście strategii „Europa 
2020” / Andrzej Wójcik // Europa Reg. - 2016, T. 27, s. 241-256 bibliogr. 
summ. 
 
 289. INNOWACYJNOŚĆ gospodarek opartych na wiedzy w latach 
1995-2010 / Małgorzata Madrak-Grochowska // Stud. Praw.-Ekon. - 2016, 
T. 100, s. 249-264, tab. wykr. bibliogr. summ. 
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 290. INNOWACYJNOŚĆ i konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego 
sektora technologii informacyjnych na tle europejskich liderów / Jakub 
Swacha // Prz. Organ. - 2016, nr 1, s. 37-44 bibliogr. summ. 
 
 291. INNOWACYJNOŚĆ jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw  
z sektora MSP / Anna Lemańska-Majdzik // Prz. Organ. - 2016, nr 9,  
s. 39-43, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 292. INNOWACYJNOŚĆ przedsiębiorstw działających w Polsce / 
Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak // Prz. Organ. - 2016, nr 5, s. 17-23, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 293. INNOWACYJNOŚĆ ZZL w sektorze ochrony zdrowia - wybrane 
aspekty / Wojciech Głód // Nauki o Zarz. - 2016, nr 1(26), s. 44-51 bibliogr. 
summ. 
 
 KAPITAŁ ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między 
krajami / D. Firszt, Ł. Jabłoński = poz. 341. 
 
 294. KOMPLEMENTARNY wpływ technologii informacyjnych i za-
rządzania wiedzą na innowacyjność organizacji = Complementary impact of 
information technology and knowledge management on innovation / Kata-
rzyna Tworek, Katarzyna Walecka-Jankowska, Janusz Martan // Zesz. Nauk. 
PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 88, s. 351-360 bibliogr. summ. 
 
 295. KSZTAŁTOWANIE potencjału nauczycielskiego w kontekście in- 
nowacyjności polskich placówek oświatowych / Katarzyna Piwowar-Sulej // 
Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 2, s. 47-59, tab. bibliogr. summ. 
 
 296. NOWA gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji / Ryszard Boro-
wiecki, Marek Dziura // Prz. Organ. - 2016, nr 5, s. 9-16, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 NOWE cechy i formy przedsiębiorstw przyszłości / A. Wilk = poz. 897. 



- 50 - 

 297. OCENA innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce / Jan Brzóska, 
Justyna Cierkosz // Prz. Organ. - 2016, nr 10, s.12-22, tab. bibliogr. summ. 
 
 PARTYCYPACJA bezpośrednia pracowników a innowacje i innowa-
cyjność organizacji / K. I. Szelągowska-Rudzka = poz. 878. 
 
 298. POSTAWY przedsiębiorcze wspierające innowacyjność małych  
i średnich przedsiębiorstw / Małgorzata Okręglicka // Prz. Organ. - 2016,  
nr 9, s. 26-32, rys. bibliogr. summ. 
 
 299. POSTRZEGANIE innowacyjności oraz jej związku z sukcesem 
firmy przez kadrę menedżerską polskich przedsiębiorstw wcześnie umię-
dzynarodowionych = Innovativeness and success perception of Polish Inter-
national New Ventures (INVs) from managerial perspective / Ewa Baranow-
ska-Prokop, Tomasz Sikora // Market. Rynek. - 2016, R. 23, nr 8, s. 25-31 
bibliogr. summ. 
 
 300. POSZUKIWANIE wzorców analitycznego myślenia menedżera  
z wykorzystaniem eye trackingu / Jerzy Korczak, Adrian Kaźmierczak // 
Prz. Organ. - 2016, nr 9, s. 44-49, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Przedstawienie możliwości szerszego wykorzystania narzędzia eye-trackingu 
(techniki badawczej zorientowanej na pomiar, rejestrację i analizę danych o ruchach 
gałek ocznych) do identyfikacji wiedzy użytkowników systemów informatycznych 
zarządzania przez odkrywanie wzorców sekwencji patrzenia, czyli schematów anali-
tycznego myślenia menedżerów. 
 
 301. POZYSKIWANIE technologii a kreowanie przedsiębiorczości 
technologicznej / Zbigniew Chyba // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 4,  
s. 96-107, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Rola technologii w kreowaniu innowacyjności. 
 
 PROINNOWACYJNA kultura organizacyjna a wyniki przedsiębiorstw / 
T. Kraśnicka, W. Głód, M. Wronka-Pośpiech = poz. 900. 
 
 302. PROJEKTOWANIE systemu informatycznego do wspomagania 
twórczości organizacyjnej / Celina M. Olszak, Tomasz Bartuś, Paweł Lorek // 
Prz. Organ. - 2016, nr 9, s. 50-58, rys. bibliogr. summ. 
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 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i zarządzanie w małej i średniej firmie / pod 
red. R. Lisowskiej, J. Ropęgi = poz. 452. 

 Z treści: Ratalewska M., Stawasz E.: Innowacje w małych i średnich przedsię-
biorstwach. 
 
 303. ROLA standardów w kontekście oprogramowania wspomagające-
go zarządzanie / Jędrzej Wieczorkowski // Rocz. Kol. Analiz Ekon. - 2016,  
z. 40, s. 189-199 bibliogr. netogr. summ. 
 
 304. SPOŁECZNOŚCI wirtualne i otwarte innowacje - perspektywa 
organizacji publicznych / Regina Lenart-Gansiniec // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2016, z. 280, s. 82-93, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 305. ŚWIT robotów : czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? / 
Martin Ford ; tł. Katarzyna Łuniewska. - Warszawa : Cdp.pl, 2016. - 350, 
[1] s. : wykr. ; 21 cm. - ISBN 978-83-642-5473-4. 
 
 306. TECHNOLOGICAL progress and unemployment : luddism and 
beyond / Adam Koronowski // Gospod. Nar. - 2016, R. 27, nr 4, s. 5-22 
bibliogr. summ. 

 Postęp technologiczny a bezrobocie : od ludyzmu po współczesność. 
 
 307. TECHNOLOGIE informacyjne i komunikacyjne a produktywność 
w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. Łukasza Arend-
ta i Elżbiety Kryńskiej. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2015. - 213 s. : rys., 
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 165-174. - ISBN 978-83-7969-965-0. 

 Z treści: Arendt Ł.: Produktywność jako kategoria badawcza (s. 13-18). - Arendt Ł., 
Skorupińska Aleksandra: Paradoks produktywności - poszukiwania odpowiedzi  
w ramach pierwszej fali badań (s. 19-24). - Arendt Ł.: Druga fala badań paradoksu 
produktywności (s. 37-52). - Arendt Ł., Skorupińska A.: Przegląd literatury - badania 
nad produktywnością w krajach EŚW (s. 53-58). - Arendt Ł.: Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki cyfrowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  
(s. 59-68). - Skorupińska A.: Czynniki komplementarne wobec TIK a produktyw-
ność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (s. 69-81). - Skorupińska A.: TIK  
i czynniki komplementarne a produktywność - analiza ekonometryczna (s. 82-89). - 
Arendt Ł.: Technologie Informacyjne i Komunikacyjne oraz innowacyjność przed-
siębiorstw (s. 91-115). - Kukulak-Dolata Iwona: Zasoby ludzkie wobec TIK. - Gra-
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bowski Wojciech, Skorupińska A.: TIK i czynniki komplementarne - ujęcie mode-
lowe (s. 138-156). - Arendt Ł., Kukulak-Dolata I.: TIK a produktywność: próba 
syntezy teoretycznej i empirycznej (s. 157-164). 
 
 308. TECHNOLOGIE informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim 
w organizacji / red. nauk. Maria Smolarek ; [aut. Barbara Filipczyk i in.]. - 
Katowice : Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2016. - 149, [1] s. : rys., wykr. ; 
24 cm. - (Praca Naukowa). - Tabele. - Bibliogr. s. 133-142. - ISBN 978-83-
7875-347-6. 

 Treść: Smolarek M.: Wzrost znaczenia technologii informatycznych w zarządza-
niu kapitałem ludzkim w organizacji (s. 11-30). - Filipczyk B.: Ontologie jako meto-
da organizacji i reprezentacji wiedzy (s. 31-65). - Kania Krzysztof: Big Data i anali-
tyka kadrowa w zarządzaniu kapitałem ludzkim (s. 66-85). - Zacny Bogna: Zastoso-
wanie metod odkrywania wiedzy (Data Mining) w zarządzaniu kapitałem ludzkim 
(s. 86-109). - Kempa Anna, Michalik Krzysztof: Wybrane technologie sztucznej 
inteligencji we wspomaganiu zarządzania kapitałem ludzkim (s. 110-130). 
 
 309. UWARUNKOWANIA aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych / Alfreda Kamińska // Nauki o Zarz. - 2016, nr 1(26), s. 77-90, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 WPŁYW zmiany technologicznej na przyszłość pracy : czy działanie 
platform internetowych zmieni rozumienie pojęcia zatrudnienia? / B. Surdy-
kowska = poz. 474. 
 
 310. WSPÓŁPRACA przedsiębiorstw w zakresie działalności innowa-
cyjnej na przykładzie sektora usług / Grażyna Węgrzyn // Zesz. Nauk. / 
Uniw. Ekon. Krak. - 2016, nr 12(960), s. 41-52 bibliogr. summ. 
 
 311. ZACHOWANIA pracowników sprzyjające innowacyjności orga-
nizacji w świetle badań / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // Prz.  
Organ. - 2016, nr 2, s. 36-43, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 312. ZARZĄDZANIE czynnikami wspomagającymi proces generowa-
nia innowacyjnego pomysłu / Julita Mlaskawa // Ekon. Organ. Przeds. - 
2016, nr 3, s. 32-39, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Proces generowania innowacyjnych pomysłów przez odpowiednio wykwalifi-
kowany zespół projektowy. 
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 313. ZARZĄDZANIE kapitałem ludzkim z perspektywy wspierania 
innowacyjności w organizacji o silnej kulturze korporacyjnej = Human 
capital management as a driver for enhancing innovations in culted organi-
zations / Katarzyna Susabowska // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016,  
z. 87, s. 403-413 bibliogr. summ. 
 
 314. ZNACZENIE wiedzy akademickiej dla wynalazczości przedsię-
biorstw w Polsce = The importance of academic knowledge for the inven-
tiveness of enterprises in Poland / Małgorzata Wachowska // Ekonomia  
XXI Wieku. - 2016, nr 2, s. 77-88 bibliogr. summ. 
 
 315. ŹRÓDŁA i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości 
organizacyjnej / Celina M. Olszak, Jerzy Kisielnicki, Mariusz Bratnicki // 
Prz. Organ. - 2016, nr 3, s. 9-16, rys. bibliogr. summ  
 
 
 

III.  RYNEK  PRACY 
 
 

1. Polityka rynku pracy 
 
 316. ANALIZA form i instrumentów aktywnej polityki rynku pracy  
w Polsce / Iwona Kukulak-Dolata // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 48-59, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 317. CELOWOŚĆ wprowadzenia koncepcji flexicurity w Polsce / Mateusz 
Guzikowski // Optimum - Stud. Ekon. - 2016, nr 1, s. 135-148 bibliogr. summ. 
 
 318. DYLEMATY rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzy-
kowska, Marcin Janusz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. - Warszawa : IPiSS ; Olsz-
tyn : UWM, 2013. - 201 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-
83-61125-90-7. 

 Treść: Jarmołowicz Wacław, Knapińska Magdalena: Polityka gospodarcza pań-
stwa wobec bezrobocia w Polsce w latach 2004-2011 (s. 11-31). - Kwiatkowski 
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Eugeniusz, Kucharski Leszek: Bezrobocie krótko- i długookresowe a wahania ko-
niunktury gospodarczej - analiza na przykładzie polskiej gospodarki w latach 1998-
2011 (s. 32-45). - Klembowska Dorota: Ekonomiczne uwarunkowania zmian stopy 
bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim (s. 46-67). - Bednarski Marek: 
Zatrudnienie w szarej strefie a dobre rządzenie (GOOD GOVERNANCE) (s. 68-77). - 
Dorożyński Tomasz: Rola unijnej polityki spójności w promocji zatrudnienia. Wnio-
ski z badań w regionie łódzkim (s. 78-91). - Wysocka Magdalena, Walkowiak Ry-
szard: Elastyczne formy pracy w podmiotach ekonomii społecznej Warmii i Mazur 
(s. 92-104). - Czepulis-Rutkowska Zofia: Reformy emerytalne w Polsce - uwarun-
kowania i konsekwencje (s. 107-119). - Domańska Lidia: Dyskryminacja ze względu 
na wiek. Ageizm na rynku pracy (s. 119-141). - Piotrowski Marek: Wpływ procesu 
starzenia demograficznego na kształtowanie się zasobów pracy w Polsce (s. 142-
164). - Furmańska-Maruszak Agnieszka: Aktywność zawodowa nieformalnych 
opiekunów osób starszych w Polsce (s. 165-175). - Jończy Romuald: Przedakcesyjna 
migracja zarobkowa Ślązaków pochodzenia niemieckiego a nowa poakcesyjna mi-
gracja Polaków. Różnice w świetle wyników badań (s. 176-186). - Szczebiot-
Knoblauch Lucyna, Kisiel Roman, Lizińska Wiesława: Plany migracyjne przyszłych 
absolwentów UWM w Olsztynie w latach 2007-2012 (s. 187-199). 
 
 319. EUROPEJSKI filar praw socjalnych : krytyczne wprowadzenie do 
dyskusji nad nową inicjatywą Jean-Claude Junckera / Barbara Surdykow- 
ska // Dialog. - 2016, nr 3, s. 44-49. 

 Potrzeba zintensyfikowania prac nad uczciwym i paneuropejskim rynkiem pracy 
według przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. 
 
 320. FLEXICURITY and corporate social responsibility (CRS) = Model 
flexicurity a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Justyna Suska // 
Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. - 2016, T. 17, z. 4, s. 79-93 bibliogr. 
streszcz. 
 
 321. INSTYTUCJE rynku pracy w krajach transformacyjnych : dyna-
mika, interakcje, prawidłowości empiryczne / Mateusz Guzikowski. - War-
szawa : Of. Wydaw. SGH, 2016. - 310 s. : rys. kolor., wykr. kolor. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 217-234. - ISBN 978-83-8030-045-3. 
 
 322. INSTYTUCJONALNE uwarunkowania polskiego rynku pracy : 
studium teoretyczno-empiryczne / Beata Woźniak-Jęchorek. - Poznań : 
Wydaw. Uniw. Ekon. Pozn., 2016. - 382 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. -  
Bibliogr. s. 346-372. - ISBN 978-83-7417-881-5. 

 Rec.: Ostoj Izabela // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 305, s. 150-154. 
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 323. KRAJOWY Fundusz Szkoleniowy instrumentem polityki rynku 
pracy w obszarze edukacji ustawicznej / Brygida Solga // Stud. Śl. - 2016,  
T. 78, s. 219-229. 
 
 324. MAKROEKONOMICZNA polityka zatrudnienia w gospodarce 
polskiej w latach 2000-2015 / Ryszard Barczyk // Stud. Pr. WNEiZ US. - 
2016, nr 44, t. 2, s. 33-46 bibliogr. summ. 
 
 325. NOWELIZACJA ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy - dwa lata funkcjonowania / Jerzy Kędziora // Rynek Pr. / IPiSS. - 
2016, nr 2, s. 60-67, tab. bibliogr. summ. 
 
 326. POLSKI rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie 
badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / pod red. Jarosława Górniaka. - 
Warszawa ; Kraków : PARP, 2015. - 105 s. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. - 
ISBN 978-83-7633-309-0. 

 Treść: Kocór Marcin: Niedopasowanie kompetencyjne (s. 12-26). - Czarnik 
Szymon, Kasparek Krzysztof, Magierowski Mateusz: Sytuacja kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy w kontekście sytuacji rodzinnej (s. 27-40). - Jelonek Magdalena: Młodzi 
na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji 
zawodowej osób młodych (s. 41-54). - Turek Konrad: Wydłużenie okresu kariery 
zawodowej - polityka organizacyjna wobec wyzwań związanych z procesem starze-
nia się ludności (s. 55-79). - Worek Barbara, Turek K.: Uczenie się przez całe życie - 
„akcelerator” rozwoju (s. 80-98). 
 
 327. PRZEOBRAŻENIA rynku pracy z perspektywy procesów deindu-
strializacji i reindustrializacji / Piotr Sieradzki // Zarz. Innow. w Gospod. - 
2015, nr 1, s. 143-153 bibliogr. netogr. summ. 
 
 328. ROZWÓJ elastycznego rynku pracy : uwarunkowania prawno-
ekonomiczne / Maria Majewska, Sebastian Samol. - Poznań : Wydaw. Nauk. 
UAM, 2016. - 172 s. ; 24 cm. - (Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, ISSN 0083-4262 ; nr 193). - Tabele. - Bibliogr. s. 161-170. - 
ISBN 978-83-232-3038-0. 
 
 329. USTAWA o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : 
komentarz / red. nauk. Zbigniew Góral ; [aut.] Edyta Bielak-Jomaa [i in.]. - 
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2. wyd., stan prawny na 1 marca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 
2016. - 1121, [1] s. ; 21 cm. - (Komentarze Praktyczne). - Bibliogr. s. 1101-
1111. - ISBN 978-83-8092-375-1. 
 
 330. ZRÓŻNICOWANIE warunków zatrudnienia w warunkach globa-
lizacji / Tomasz Gajderowicz // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016,  
z. 271, s. 189-198 bibliogr. summ. 

 Rynek pracy. 
 
 

2. Prognozy rynku pracy. Siła robocza 
 

a. Prognozowanie pracy 
 
 331. The FORECASTING of labour force participation and the unem-
ployment rate in Poland and Turkey using fuzzy time series methods / Ufuk 
Yolcu, Eren Bas // Comp. Econ. Res. - 2016, Vol. 19, nr 2, s. 22-25 bibliogr. 
streszcz. 

 Prognozowanie aktywności zawodowej i stopy bezrobocia w Polsce i Turcji przy 
użyciu metody rozmytych szeregów czasowych. 
 
 332. LUDNOŚĆ, zatrudnienie, migracje wśród ludności wiejskiej Ślą-
ska Opolskiego w latach 1995-2017-2035 = Population, employment and 
migration of the Opolskie voivodship’s rural population in years 1995-2017-
2035 / Robert Rauziński, Kazimierz Szczygielski // Stud. Obszarów Wiej. - 
2016, T. 41, s. 245-262 bibliogr. summ. 
 
 333. PODSTAWY skutecznej strategii na rzecz rozwoju lokalnego 
rynku pracy / Agnieszka Ziomek // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4,  
nr 9, s. 136-152, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Próba weryfikacji możliwości zastosowania foresightu do planowania długo- 
okresowej polityki samorządowej rynku pracy. 
 
 334. PROGNOZY rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyj-
nym / Halina Świeboda // Ekon. Probl. Usług. - 2016, nr 123, s. 337-343 
bibliogr. netogr. summ. 
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b. Zasoby pracy w gospodarce 
 
 335. CYWILIZACYJNE determinanty i zagrożenia kapitału ludzkiego / 
Władysław Miś // Przeds. Przyszł. - 2016, R. 8, nr 2, s. 55-66 bibliogr.  
netogr. summ. 
 
 336. DILEMMAS of human potential management from the viewpoint 
of employment security / Andrzej Bodak [et al.] // Management. - 2016, 
Vol. 20, nr 1, s. 8-26 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Dylematy zarządzania potencjałem ludzi z perspektywy bezpieczeństwa zatrud-
nienia. 
 
 337. INSTYTUCJONALNE uwarunkowania wykorzystania zasobów 
kapitału ludzkiego / Maciej Miszewski // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2016, nr 44, 
t. 3, s. 49-63 bibliogr. summ 

 
 338. INTERNET as the source of information used in the process of 
labour resources allocation = Internet jako źródło informacji wykorzystywa-
nej w procesie alokacji zasobów pracy / Maria Parlińska, Łukasz Pietrych // 
Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet., Oecon. - 2016, [nr] 4, s. 107-114 bibliogr. 
netogr. streszcz. 
 
 339. KAPITAŁ ludzki a innowacyjność gospodarki Chin / Tomasz 
Bieliński. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2016. - 211, [1] s. : wykr. ;  
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 183-206. - ISBN 978-83-208-2233-5. 
 
 340. KAPITAŁ ludzki a nierówności społeczne w szkolnictwie wyż-
szym w ujęciu regionalnym w Polsce / Katarzyna Woźniak// Zesz. Nauk. / 
PTE Zielona Góra. - 2016, nr 4, s. 288-301 bibliogr. netogr. summ. 

 
 341. KAPITAŁ ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej mię- 
dzy krajami / Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński. - Warszawa : CeDeWu.pl, 
2016. - 159 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 143-155. - ISBN 
978-83-7556-722-9. 
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 342. KAPITAŁ ludzki i wzrost gospodarczy w podregionach / Barbara 
Dańska-Borsiak, Iwona Laskowska // Wiad. Stat. - 2016, R. 61, nr 6, s. 31-44 
bibliogr. rez. summ. 

 Celem artykułu jest analiza związków pomiędzy PKB per capita i poziomem 
kapitału ludzkiego w podregionach, a także zbadanie zależności przestrzennych  
w kształtowaniu się każdej z miar. 
 
 343. KAPITAŁ ludzki mieszkańców miast : ujęcie generacyjne = Human 
capital of the residents of urban area's : generational approach / Justyna 
Wiktorowicz // Stud. Miejskie. - 2016, T. 21, s. 85-99 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 344. KAPITAŁ ludzki na tle wyzwań globalizacji / Władysław Miś // 
Przeds. Przyszł. - 2016, R. 8, nr 1, s. 65-74 bibliogr. summ. 
 
 345. KONSEKWENCJE globalnego kryzysu finansowego dla konku-
rencyjności międzynarodowej Europy Środkowo-Wschodniej / Wojciech 
Kosiedowski // Prz. Organ. - 2016, nr 3, s. 25-33, tab. bibliogr. summ. 

 M.in. stopień wykorzystania kapitału ludzkiego, zmiany liczby zatrudnionych  
i bezrobotnych w latach 2008-2014. 
 
 NIEDOSKONAŁOŚCI współczesnego rynku pracy / A. Barwińska-
Małajowicz, B. Ślusarczyk, T. Czop = poz. 377. 

 Z treści: Mroczkowska-Białasek I.: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału edu-
kacyjnego jako podstawa budowania kapitału ludzkiego województw w kontekście 
migracji. 
 
 346. PRZESTRZENNE zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce / 
Małgorzata Podogrodzka // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 1, s. 85-104, rys. 
tab. bibliogr. summ. 
 
 347. WPŁYW zmian w strukturze pracujących na konwergencję kapita-
łu ludzkiego w Polsce i Europie / Ewa Kusideł, Artur Gajdos // Acta UL, 
Fol. Oecon. - 2016, z. 3(321), s. 71-88, tab. wykr. bibliogr. summ. 

 Siła robocza a wzrost gospodarczy. 
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 348. ZMIANY regionalnego zróżnicowania zasobów kapitału ludzkiego 
w Polsce / Eugeniusz Zdzisław Zdrojewski, Maria Sasin ; Politechnika  
Koszalińska. - Koszalin : Wydaw. Uczel. Politech. Koszal., 2016. - 170 s. : 
il., rys., wykr. ; 24 cm. - (Monografia / Wydział Nauk Ekonomicznych, 
ISSN 0239-7129 ; nr 313). - Tabele. - Bibliogr. s. 155-161. - ISBN 978-83-
7365-425-9. 
 
 349. ZNACZENIE kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regio-
nalnym na przykładzie Finlandii / Katarzyna Maria Bartnik // Stud. Oecon. 
Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 6, s. 7-26, rys. bibliogr. summ. 
 
 Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach poz. 73, 76, 80, 83, 86, 102, 115, 123. 
 
 

c. Czynniki demograficzne a zasoby pracy 
 
 350. DEMOGRAFICZNE uwarunkowania wydłużania aktywności zawo- 
dowej / Małgorzata Król // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2016,  
nr 12(960), s. 71-88 bibliogr. summ. 
 
 DYLEMATY rynku pracy / red. nauk. A. Organiściak-Krzykowska,  
M. Janusz = poz. 318. 

 Z treści: Piotrowski M.: Wpływ procesu starzenia demograficznego na kształto-
wanie się zasobów pracy w Polsce. 
 
 351. EKONOMICZNO-społeczne skutki zmian demograficznych w Pol- 
sce / Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech // Stud. Pr. WNEiZ US. - 
2016, nr 45, t. 2, s. 341-353 bibliogr. summ. 
 
 352. POLITYKA emerytalna jako element zarządzania wiekiem - teoria 
i praktyka / Anna Lubrańska // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 4, s. 14-21, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 353. PRZEMIANY demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekono- 
miczne konsekwencje / red. nauk. Bożena Kłos, Piotr Russel. - Warszawa : 



- 60 - 

Wydaw. Sejmowe, 2016. - 262, [2], 43 s. : mapy kolor., rys., wykr. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 251-262. - ISBN 978-83-7666-440-8. 

 Treść: Gałązka Andrzej: Zróżnicowanie przestrzenne wybranych długookreso-
wych procesów zmienności sytuacji demograficznej Polski - determinanty rozwo- 
ju regionalnego i lokalnego (s. 11-48). - Roeske-Słomka Iwona: Ruch naturalny  
w Polsce i w europejskich państwach grupy G-7 (s. 49-86). - Fihel Agnieszka: De-
mograficzne i społeczno-ekonomiczne skutki migracji zagranicznych (s. 87-108). - 
Adamiec Jolanta: Wpływ starzenia się społeczeństwa na rynek pracy (s. 109-133). - 
Malinowska-Misiąg Elżbieta: Konsekwencje zmian demograficznych dla budżetu 
państwa (s. 135-172). - Russel P.: Demografia a powszechny system emerytalny  
w Polsce (s. 173-199). - Szukalski Piotr: Polityka aktywnego starzenia się (s. 201-
219). - Szymborski Janusz: Zdrowie publiczne i polityka senioralna (s. 221-249). 
 
 354. STARZENIE się zasobów pracy na obszarach wiejskich : analiza 
regionalna = Aging of the labour forces in rural areas : regional analysis / 
Agnieszka Jakubowska // Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. - 2016, T. 18, z. 5,  
s. 54-59 bibliogr. netogr. summ. 
 
 355. W KIERUNKU „srebrnej gospodarki” - konieczność czy szansa  
na rozwój / Bogusława Urbaniak // Stud. Praw.-Ekon. - 2016, T. 98,  
s. 275-291, tab. bibliogr. summ. 

 Rozwój gospodarczy w krajach objętych procesami starzenia się demograficz- 
nego. 
 
 356. WPŁYW wydatków budżetu województwa na strukturę wiekową 
ludności na przykładzie województwa wielkopolskiego / Michał Wesołek // 
Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 3, s. 55-58 summ. 

 Rola uwarunkowań demograficznych w polityce gospodarczej. 
 
 

d. Koszty pracy 
 
 357. FEATURES of formation labor costs in Ukraine and the EU coun-
tries = Cechy formacji kosztów pracy na Ukrainie i w krajach UE = Oso-
bennosti formirovaniˆa rashodov na raboˇcuˆu sily v Ukraine i stranah ES / 
Natalia Samoliuk // Int. J. New Econ. Soc. Sc. - 2016, nr 1, s. 72-81 bibliogr. 
streszcz. summ. 
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 358. JEDNOSTKOWE koszty pracy w rolnictwie w układzie prze-
strzennym / Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Aleksandra Pawłowska // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 301, s. 187-202, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 359. KOSZTY pracy we współczesnych przedsiębiorstwach / Ewelina 
Papaj // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 305, s. 94-108 bibliogr. 
summ. 
 
 360. ZMIANY wydajności pracy i kosztów pracy w Polsce a konkuren-
cyjność gospodarki Polski / Joanna Wyrobek // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. 
Krak. - 2016, nr 3(951), s. 99-113, tab. rys. bibliogr. summ. 
 
 

3. Analiza rynków pracy 
 
 361. AKTYWIZACJA zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemo-
bilnym / Małgorzata Baron-Wiaterek // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 
2016, z. 290, s. 74-82, tab. bibliogr. summ. 
 
 362. BADANIE ankietowe rynku pracy : raport 2016 / Michał Gradze-
wicz [i in.] ; Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Inst. Ekon. NBP, 2016. - 
68 s. : rys., wykr. ; 17x23 cm. 
 
 363. BIERNOŚĆ zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów 
unijnych / Marek Kunasz // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2016, z. 2(46), 
s. 345-357. 
 
 364. CHALLENGES of the labor market for SME in rural areas of West 
Pomeranian province / Bogusław Stankiewicz // Europa Reg. - 2016, T. 27, 
s. 163-174 bibliogr. summ. 

 Wyzwania rynku pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiej-
skich w woj. zachodniopomorskim. 
 
 365. CZŁOWIEK wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. 
nauk. Stanisław Ciupka, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Aleksander Sapiński. - 
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Kraków : Wydaw. Scriptum, 2015. - 173 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. -  
Bibliogr. - ISBN 978-83-65432-05-6. 

 Z treści: Biernat Marcin: Lokalny rynek pracy, instytucje rynku pracy a globali-
zacja. Krótka refleksja socjologiczna (s. 7-21. - Knap-Stefaniuk A.: Współczesny 
rynek pracy - oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji kandydatów (s. 23-
40). - Słoniec Robert: Prawne oraz pozaprawne uwarunkowania dialogu społecznego 
i społecznej odpowiedzialności biznesu determinujące rynek pracy (s. 41-71). - 
Kolenda Maria, Kolenda Agnieszka: Nowe formy zatrudnienia jako szansa dla osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy (s. 73-86). - Sapiński A.: Nowoczesne formy 
rekrutacji jako jedno z wyzwań współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi - 
problemy wybrane (s. 87-98). - Ciupka S.: Psychologia na usługach coachingu  
(s. 99-116). - State regulation of labor migration / Prokopenko Olha [i in.] (s. 117-
130). - Jakubiková Marta, Kapová Slavka: The concept of current nursing education 
in the Slovak Republic (s. 163-170). 
 
 366. DECYZJE karierowe wobec destabilizujących praktyk rynku pracy / 
Elwira Litaszewska // Stud. Eduk. - 2016, nr 38, s. 97-107 bibliogr. summ. 
 
 367. DRUGI kwartał pod hasłem stabilnego optymizmu na rynku pracy // 
Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 75-78 summ. 
 
 368. DYNAMIKA zatrudnienia w aspekcie zmian sektorowych w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie poakcesyjnym / Maria 
Balcerowicz-Szkutnik // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 289,  
s. 7-19, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 369. DYSKRYMINACJA w ofertach pracy w przemyśle spożywczym / 
Agnieszka Tyburcy, Izabela Sokal // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 1,  
s. 170-181, rys. tab. wykr. bibliogr. summ. 

 Skala dyskryminacji w ogłoszeniach o pracę. Przeanalizowano 201 ofert w prze- 
myśle spożywczym. 
 
 ELASTYCZNOŚĆ zatrudnienia a sytuacja na rynku pracy w warunkach 
negatywnego szoku ekonomicznego / J. Wąsowicz = poz. 482. 
 
 370. EXCESS of offers and insufficient employment : precarization of 
employment in local markets in the light of job offers analysis / Joanna 
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Frątczak-Müller // Rocz. Lubus. - 2016, T. 42, cz. 2a, s. 195-212 bibliogr. 
netogr. 

 Nadmiar ogłoszeń i brak pracy. 
 
 371. FORMY zatrudnienia stosowane na współczesnym rynku pracy  
w Polsce / Katarzyna Zioło-Gwadera // Współcz. Probl. Ekon. - 2016, nr 13, 
s. 81-90 bibliogr. netogr. summ. 
 
 372. ICT [information and communication technologies - technologie 
informacyjno-telekomunikacyjne], a zapotrzebowanie na umiejętności na 
współczesnych rynkach pracy - wyzwania i szanse dla krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej / Łukasz Arendt // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 3, s.19-28 
summ. 
 
 373. INSTITUTIONAL determinants of regional diversity of labor 
market in Poland / Beata Woźniak // Equilibrium (Toruń). - 2015, Vol. 10, 
iss. 1, s. 129-151 bibliogr. netogr. 

 Instytucjonalne determinanty zróżnicowania regionalnego rynku pracy w Polsce. 
 
 374. KATEGORIA „zielonych” miejsc pracy w strategii zrównoważo-
nego rozwoju Unii Europejskiej / Łukasz Kozar // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, 
nr 3, s. 37-45, tab. bibliogr. summ. 
 
 KONKURENCYJNE uwarunkowania zarządzania zasobami kadrowymi 
w przedsiębiorstwach w kontekście dostępu do rynku pracy / B. Skowron-
Grabowska, A. Mesjasz-Lech = poz. 80. 
 
 375. LABOUR market as determinant of functioning of local production 
systems - the case of Lodzkie Region and Novosibirsk Oblast / Łukasz Arendt // 
Acta UL, Fol. Oecon. - 2016, z. 2(320), s. 5-22, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Rynek pracy jako determinanta funkcjonowania lokalnych systemów produkcyj-
nych - na przykładzie regionu łódzkiego i obwodu nowosybirskiego. 
 
 MINIMUM wage and its impact on the job market in Germany /  
K. Nyklewicz = poz. 1867. 
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 376. MONITORING rynku pracy w województwie śląskim w kontekście 
aktualnych potrzeb zatrudnienia = Monitoring the labour market in Silesia 
Province in the context of the current employment needs / Justyna Wandasie-
wicz // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 369-382 bibliogr. netogr. summ. 
 
 NIEDOPASOWANIE kompetencji na polskim rynku pracy w wynikach 
badań Bilansu Kapitału Ludzkiego / M. Dawid-Sawicka, B. Michorowska = 
poz. 687. 
 
 377. NIEDOSKONAŁOŚCI współczesnego rynku pracy : niedoskona-
łości - możliwości - prawidłowości / Anna Barwińska-Małajowicz, Bogu-
sław Ślusarczyk, Tomasz Czop. - Rzeszów : Wydaw. AMELIA, 2016. -  
200 s. : rys., wykr. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63359-89-8. 

 Z treści: Hrynkiewicz Józefina: Praca wyzwaniem współczesnej polityki spo-
łecznej (s. 13-29). - Mazur-Wierzbicka Ewa: Rynek pracy w kontekście zrównowa-
żonego rozwoju (s. 30-39). - Puchalska Katarzyna: Rynek pracy w Unii Europejskiej - 
współczesne wyzwania (s. 40-47). - Sołek Karol: Wpływ środków Unii Europejskiej 
na rynek pracy w regionie podkarpackim (s. 48-61). - Turczyn Magdalena: Wpływ 
środków finansowych z budżetu UE na rynek pracy w woj. Podkarpackim w latach 
2004-2013 (s. 62-84). - Leśniak-Moczuk Krystyna: Ciągłość i zmiana edukacji  
w perspektywie globalizacji (s. 87-101). - Mroczkowska-Białasek Izabela: Prze-
strzenne zróżnicowanie potencjału edukacyjnego jako podstawa budowania kapitału 
ludzkiego województw w kontekście migracji (s. 102-117). - Majewska Maria: 
Bariery w zatrudnianiu młodych ludzi w krajach rozwiniętych (s. 118-136). - 
Krochmal Dominika, Szydło Agnieszka, Górka Małgorzata: Aktywność ludzi mło-
dych na rynku pracy (s. 137-147). - Jakubiak Monika, Mazur-Sokół Anna: Aktyw-
ność zawodowa absolwentów szkoły wyższej - raport z badań (s. 148-162). - Rzepka 
Agnieszka: Rozwój MŚP a postawa przedsiębiorcza w aspekcie rynku pracy. Anali-
za porównawcza na podstawie badań własnych (s. 165-182). - Bosak Maria, Skóra 
Michał: Terminowe zatrudnianie pracownicze jako przykład niedoskonałości prawa 
pracy? (s. 183-189). - Lechwar Małgorzata, Wisz Grzegorz: Klastry w procesie 
kierowania zmian na rynku pracy (s. 190-198). 
 
 NIEMIECKI model Społecznej Gospodarki Rynkowej : perspektywa 
rynku pracy / M. Moszyński = poz. 2235. 
 
 378. NIEPEWNOŚĆ pracy - norma? / Sławomir Kalinowski // Liberté! - 
2016/2017, nr 24, s. 68-73. 

 Rynek pracy. 
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 379. NIERÓWNOŚCI płci na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach 
kryzysu finansowego / Marek Sobolewski // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 
2016, z. 3(47), s. 492-503. 
 
 380. NOWA perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodnio-
pomorskim rynku pracy / Karolina Drela // Ekon. Probl. Usług. - 2016,  
nr 125, s. 123-136 bibliogr. netogr. summ. 
 
 381. OCCUPATIONAL segregation on the Polish labour market in the 
years 2004-2014 / Baha Kalinowska-Sufinowicz, Wiktoria Domagała // 
Stud. Praw.-Ekon. - 2016, T. 99, s. 257-274, rys. tab. bibliogr. streszcz. 
summ. 

 Zjawisko segregacji zawodowej na polskim rynku pracy w latach 2004-2014. 
 
 382. The PHENOMENON of underemployment in Poland / Katarzyna 
Cymbranowicz // Ann., Etyka Gospod. - 2016, T. 19, nr 4, s. 137-151  
bibliogr. netogr. 

 Zjawisko niedostatecznego zatrudnienia w Polsce. 

 
 383. PŁEĆ i miejsce zamieszkania jako determinanty sytuacji na rynku 
pracy = Gender and place of residence as determinants of the situation on 
the labour market / Baha Kalinowska-Sufinowicz // Zesz. Nauk. / PTE Zie-
lona Góra. - 2016, nr 5, s. 31-41 bibliogr. netogr. summ. 
 
 384. PODLASKA mapa zawodów i kwalifikacji 2016 : analiza podaży  
i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym / 
red. nauk. Adam Ustrzycki ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. - 
Białystok : WUP Białystok, 2016. - 321 s. : wykr. ; 30 cm + dysk optyczny 
(CD-ROM). - Tabele. - Bibliogr. s. 309. - ISBN 978-83-62258-54-3. 
 
 385. The POLISH regional labour market welfare indicator and its links 
to other well-being measures / Marek Ręklewski, Maciej Ryczkowski // 
Comp. Econ. Res. - 2016, vol. 19, nr 3, s. 113-132 bibliogr. streszcz. 

 Wskaźnik dobrostanu polskiego regionalnego rynku pracy i jego związek z in- 
nymi miernikami dobrostanu. 
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 POKOLENIA - co się zmienia? : kompendium zarządzania multigenera-
cyjnego / J. Wiktorowicz [i in.] = poz. 86. 

 Z treści: Wiktorowicz J., Warwas I.: Pokolenia na rynku pracy. 
 
 386. POKOLENIE Z wkracza na rynek pracy / Małgorzata Świerkosz-
Hołys // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 439-447 bibliogr. netogr. summ. 
 
 387. POTRZEBY i obszary zaangażowań osób w wieku średnim : im-
plikacje dla organizacji rynku pracy / Ewa Rzechowska, Monika Dacka // 
Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 7-30 bibliogr. netogr. 
 
 388. PRACA tymczasowa drogą do etatu / Krzysztof Inglot // Personel 
Zarz. - 2016, nr 5, s. 46-47. 

 Rynek pracownika. 

 
 389. PROCESS efficiency searching and matching on the labour market 
in Poland and Portugal : comparative analysis / Maria Parlińska, Łukasz 
Pietrych // Acta Sci. Pol., Oecon. - 2016, [R.] 15, [z.] 4, s. 147-155 bibliogr. 
netogr. streszcz. 

 Elastyczność mechanizmu dopasowania na rynku pracy w Polsce i Portugalii: 
analiza porównawcza. 
 
 390. PRÓBA określenia znaczenia portu morskiego w Kołobrzegu dla 
lokalnego rynku pracy / Piotr Nowaczyk // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 
2016, z. 286, Ekonomia, nr 6, s. 107-119, tab. bibliogr. summ. 
 
 391. PRZYSZŁOŚĆ śląskiego rynku pracy w opinii ekspertów : bada-
nia pilotażowe / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Stud. 
Ekon. / Uniw. Ekon. Katow., Informat. - 2016, nr 7, s. 68-83 bibliogr. summ. 
 
 392. RAPORT o pracy : Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej : War-
szawa, 2016 / [red. Monika Gładoch]. - Warszawa : Pracodawcy RP, 2016. - 
103 s. : wykr. ; 29 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-943960-1-5. 

 Syntetyczne ujęcie najważniejszych aktualnych problemów rynku pracy. 
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 393. RÓŻNICE pokoleń na rynku pracy? : nowe spojrzenie na znane 
zjawisko = Generational differences on the labor market? : a new look at the 
familiar phenomenon / Michał Brol // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 41-50 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 394. RYNEK pracy : rozważania teoretyczne / Marek Gębski // Stud. 
Mater., Misc. Oecon. - 2016, R. 20, nr 1, s. 579-588 bibliogr. summ. 
 
 395. RYNEK pracy : wybrane zagadnienia / Anna Skórska. - Katowice : 
Wydaw. Uniw. Ekon. Katow., 2016. - 216, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - (Pod-
ręcznik). - Tabele. - Bibliogr. s. 201-214. - ISBN 978-83-7875-311-7. 
 
 RYNEK pracy, kariera zawodowa / red. nauk. N. G. Pikuła, K. Jagiel-
ska, K. Białożyt = poz. 1062. 
 
 396. RYNEK pracy młodzieży w regionie podkarpackim : możliwości  
i bariery / Anna Barwińska-Małajowicz, Tomasz Czop, Bogusław Ślusar-
czyk. - Rzeszów : Wydaw. AMELIA, 2016. - 125 s. : rys. kolor. ; 25 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 120-122. - ISBN 978-83-63359-85-0. 
 
 397. RYNEK pracy na Warmii i Mazurach - strategie i działania lokalne / 
Majka Łojko // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 286, Ekonomia, 
nr 6, s. 56-71, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 398. RYNEK pracy regionu piotrkowskiego w opinii pracodawców  
w perspektywie Unii Europejskiej / Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk. - Cz. 1-3 // 
Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 5, s. 85-100, wykr. bibliogr. summ. ; nr 7,  
s. 91-110, wykr. bibliogr. summ. ; nr 8, s. 61-81, wykr. bibliogr. summ. 

 Cz. 2 pt. Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii osób bezrobotnych  
w perspektywie Unii Europejskiej ; Cz. 3 pt. Analiza preferencji uczniów szkół 
średnich regionu piotrowskiego wobec rynku pracy w warunkach Unii Europejskiej. 
 
 399. RYNEK pracy w dobie innowacji / red. nauk. Anna Organiściak-
Krzykowska, Krzysztof Nyklewicz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. - Warszawa : 
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IPiSS ; Olsztyn : UWM, 2014. - 251 s. : wykr., il. ; 24 cm. - Tabele. -  
Bibliogr. - ISBN 978-83-64581-05-2. 

 Treść: Skrętowicz Biruta, Jarmoszewicz Magdalena: Zatrudnienie w działalności 
B+R w Polsce (s. 11-27). - Doryń Wirginia: Innowacje a zatrudnienie. Analiza empi-
ryczna (s. 28-38). - Podogrodzka Małgorzata: Struktura zatrudnienia a sytuacja na 
lokalnym rynku pracy w Polsce w 2010 roku (s. 38-52). - Nyklewicz K., Cicha-
Nazarczuk Marlena: Reakcje przedsiębiorstw niemieckich na przemiany demogra-
ficzne (s. 53-74). - Wysocka Magdalena, Walkowiak Ryszard: Strategia personalna 
jako determinanta rynku pracy (s. 75-84). - Skorwider-Namiotko Jarosław, Skorwi-
der-Namiotko Anna: Biogospodarka jako determinanta rozwoju regionalnych ryn-
ków pracy (s. 85-98). - Kobus-Ostrowska Dorota: Fundusze Unii Europejskiej 
wsparciem w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce (s. 101-
115). - Sitek Magdalena: Problemy prawne i etyczne rynku pracy klubów sporto-
wych piłki nożnej z perspektywy unijnej polityki zatrudnienia (s. 116-126). - Janusz 
Marcin, Organiściak-Krzykowska A.: Sytuacja osób młodych na europejskim rynku 
pracy oraz jej społeczno-ekonomiczne konsekwencje (s. 126-139). - Włodarczyk 
Przemysław: Polityka pieniężna a produkcja, zatrudnienie i bezrobocie w krajach 
Unii Europejskiej w latach 2000-2012 (s. 140-151). - Piotrowski Marek, Machnis-
Walasek Joanna: Zróżnicowanie kierunków napływu cudzoziemców na rynek pracy 
w Polsce (s. 152-162). - Stępniak-Kucharska Anna: Zatrudnienie i wydajność pracy 
polskiego sektora MSP w okresie dekoniunktury gospodarczej (s. 165-177). - Cicha-
Nazarczuk M., Nyklewicz K.: Program aktywizacji bezrobotnych w Polsce - analiza 
wydatków oraz ocena efektywności (s. 178-192). - Skonieczek Andrzej: Rola i zna-
czenie kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstwa (s. 193-
201). - Piłat Katarzyna: Płaca minimalna i stopa zastępowalności dochodowej  
a bezrobocie. Wyniki badania empirycznego (s. 202-211). - Milewska Anna, Szy-
mańska Monika: Kapitał ludzki a dobrobyt materialny - wyzwania dla społeczeństwa 
polskiego (s. 212-225). - Kawa Jerzy: Czynniki konkurencyjności a procesy migra-
cyjne regionu (s. 225-249). 

 
 400. RYNEK pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. - 
Wyd. 2 uaktual. i poszerz. - Warszawa : Difin, 2016. - 371 s. : rys., wykr. ; 
23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 352-371. - ISBN 978-83-8085-115-3. 
 
 401. RYNEK pracy w Polsce - szanse i zagrożenia / pod red. Klaudii 
Pujer. - Wrocław : Exante, 2016. - 129 s. : wykr. ; 24 cm. - (Ekonomia). - 
Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65374-16-5. 

 Treść: Dębek Sylwia: Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce - per-
spektywy i bariery rozwoju (s. 13-25). - Kowalik Patrycja: Rola internetu w procesie 
rekrutacji online (s. 27-35). - Pujer K.: Miejsce i rola odbytych szkoleń w ocenie 
kandydata w trakcie rekrutacji pracowniczej na stanowisko kierownicze (s. 37-51). - 
Pujer K.: Rozmowa kwalifikacyjna w ocenie kandydata aplikującego na stanowisko 
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trenera szkoleniowca (s. 53-67). - Dahlke Michał: Aktywna polityka rynku pracy  
i jej znaczenie (s. 71-80). - Balicka Alina: Grupy problemowe na polskim rynku 
pracy (s. 81-92). - Potapenko Khrystyna: Wpływ imigrantów z Ukrainy na stan 
rynku pracy w Polsce (s. 93-103). - Tekielak Jakub: Notariat jako element rynku 
zawodów prawniczych w Polsce - szanse i zagrożenia (s. 105-118). - Czerwiń- 
ska Karolina: Zasady rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego  
i rentowych (s. 119-129). 
 
 402. RYNEK pracy w Polsce w okresie transformacji : szanse i zagro-
żenia / Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński // Zesz. Nauk. PWSZ 
Płock, Nauki Ekon. - 2016, T. 23, s. 9-18 bibliogr. summ. 
 
 403. RYNKI pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : proce-
sy dostosowawcze i działania antykryzysowe / Piotr Maleszyk. - Lublin : 
Wydaw. UMCS, 2016. - 448 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele - Bibliogr.  
s. 419-438. - ISBN 978-83-7784-854-8. 
 
 404. RYNKI pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz 
Kwiatkowski. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2016. - 170 s. : wykr. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 167-170. - ISBN 978-83-8088-018-4. 

 Z treści: Gabrielczak P., Kwiatkowski E.: Kryzys gospodarczy a rynek pra- 
cy - ujęcie teoretyczne (s. 11-40). - Kwiatkowski E.: Bezrobocie w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej (s. 41-60). - Kucharski L.: Aktywność zawodowa w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2014 (s. 61-80). - Gabrielczak P.: 
Zatrudnienie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2014 (s. 81-
119). - Kucharski L.: Grupy problemowe na rynku pracy w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej (s. 121-142). - Kwiatkowski E., Kucharsk L.: Dekompozycja zmian 
stóp bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (s. 143-161). 
 
 405. SKUTKI kryzysu 2008-2009 dla rynku pracy w wybranych krajach 
Unii Europejskiej / Maria Fic, Daniel Fic, Mariusz Malinowski // Stud. Pr. 
WNEiZ US. - 2016, nr 44, t. 1, s. 95-105 bibliogr. netogr. summ. 
 
 406. STATUS i pozycja społeczno-ekonomiczna żołnierzy zawodowych 
na polskim rynku pracy / Wacław Jarmołowicz, Tomasz Sikora // Stud. 
Praw.-Ekon. - 2016, T. 100, s. 211-231, tab. bibliogr. summ. 

 Analiza i ocena statusu społeczno-ekonomicznego żołnierzy zawodowych, 
zwłaszcza w zakresie zasad i form oraz wielkości i struktury zatrudnienia, a także 
wynagrodzenia wraz ze wskazaniem na poziom, relację i strukturę wynagrodzeń. 
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 407. SYTUACJA na rynku pracy w Polsce jest coraz bardziej optymi-
styczna [raport ManpowerGroup] / Małgorzata Sacewicz-Górska // Rynek 
Pr. / IPiSS. - 2016, nr 3, s. 64-67 summ. 
 
 408. SYTUACJA na rynku pracy w województwie podlaskim w 2015 
roku / Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wydział Badań i Analiz. - 
Białystok : WUP Białystok, 2016. - 333 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 
978-83-62258-55-0. 
 
 409. SYTUACJA osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy 
Pomorza Środkowego / Agnieszka Jakubowska, Anna Rosa // Zesz. Nauk., 
Wydz. Nauk Ekon. / PKoszal. - 2016, nr 20, [cz.] 2, s. 25-38 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 410. TEORIA stabilnych alokacji jako narzędzie projektowania rynku 
pracy = The theory of stable allocations as a tool of design economics / 
Łukasz Pietrych // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 88, s. 265-275 
bibliogr. summ. 
 
 TRANSFORMACJE : przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicz- 
nych w Polsce / red. nauk. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska =  
poz. 1187. 

 Z treści: Sztandar-Sztanderska U.: Rynek pracy. 
 
 411. TRANSGRANICZNE partnerstwo na rzecz rynku pracy / Lidia 
Domańska // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 79-83 bibliogr. summ. 
 
 412. TRANSITION from education to employment : a specific charac-
ter of rural youth of the selected post-communist countries / Krystyna Sza-
franiec, Paweł Szymborski // Wieś Rol. - 2016, nr 4, s. 101-121 bibliogr. 
summ. 

 Przejście z edukacji do zatrudnienia - specyficzny charakter młodzieży wiejskiej 
w wybranych krajach postkomunistycznych. 
 
 413. UWARUNKOWANIA współczesnego rynku pracy w Polsce / 
Wiesław Tomczyk // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 1, s. 30-38, tab.  
bibliogr. summ. 



- 71 - 

 414. WPŁYW polityki konkurencyjności Unii Europejskiej na rynek 
pracy w Polsce / Renata Popiołek // Unia Eur. Persp. Społ.-Ekon. - 2015,  
nr 7, s. 39-48 bibliogr. netogr. summ. 
 
 415. WSPÓŁCZESNE społeczeństwo w kontekście kreowania rynku 
pracy / Daniel Kukla // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 11, s. 63-72 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 416. WZROST gospodarczy a zapotrzebowanie na pracę : teoria i rze-
czywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014 / Jerzy Czesław Ossow-
ski // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2016, nr 45, t. 2, s. 367-382 bibliogr. summ. 
 
 417. ZASTOSOWANIE przestrzennego taksonomicznego miernika roz- 
woju (pTMR) w analizie rynku pracy w Polsce / Michał Bernard Pietrzak // 
Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 291, s. 47-58, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 ZAWÓD czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspieranie roz-
woju kariery / red. nauk. V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny = poz. 1067. 
 
 418. ZRÓŻNICOWANIE rozwoju współczesnej Europy / red. Andrzej 
Nowosad, Rafał Wisła. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiell., 2016. - 433,  
[3] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (EKONPOLIS Zróżnicowanie Rozwoju Współ-
czesnego Świata). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4029-4. 

 Z treści: Dykas Paweł: Teoretyczne podstawy zróżnicowania sytuacji na rynku 
pracy (s. 231-256). - Dykas P., Misiak Tomasz: Zróżnicowanie bezrobocia i zatrud-
nienia a zmiany PKB w krajach europejskich (s. 257-273). - Filipowicz Katarzyna, 
Tokarski Tomasz: Zróżnicowanie wydajności pracy w Europie - na podstawie grawi-
tacyjnego modelu wzrostu gospodarczego (s. 311-367). 

 
 419. ŹRÓDŁA i konsekwencje wzrostu elastyczności rynku pracy / 
Izabela Łucjan // Ann., Etyka Gospod. - 2016, T. 19, nr 2, s. 7-15 bibliogr. 
summ. 
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4. Bezrobocie 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 ABSENCJA chorobowa a bezrobocie na rynku pracy w Polsce / E. Ku-
sideł, M. Striker = poz. 621. 
 
 420. ANALIZA problemu zjawiska bezrobocia w powiecie zgierskim / 
Łukasz Zgierski // Stud. Ekon. Reg. Łódz. - 2016, nr 20, s. 45-54 bibliogr. 
summ. 
 
 421. ANALIZA zmiany rozmiarów bezrobocia w powiecie suwalskim  
i mieście Suwałki / Mariusz Szmidt // Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Nauki Ekon. - 
2016, T. 23, s. 19-29 bibliogr. summ. 
 
 422. BEZROBOCIE w Kaliszu w latach 2006-2015 : syntetyczna ana- 
liza / Edyta Kulawiecka // Stud. Kalis. - 2016, T. 4, s. 229-245 bibliogr.  
netogr. summ. 
 
 423. CZY to już rynek pracownika? Poziom bezrobocia w Polsce / Mi-
chał Dobrołowicz // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 72-74 bibliogr. summ. 
 
 424. CZYNNIKI warunkujące poziom bezrobocia rejestrowanego w Pol- 
sce w latach 2005-2015 : model poziomu bezrobocia / Katarzyna Himstedt // 
Stud. Ekon. Reg. Łódz. - 2016, nr 22, s. 25-46 bibliogr. summ. 
 
 425. DIFFERENCES in unemployment among persons in a special 
situation on the labour market based on the example of Polish provinces / 
Anna Murawska // Oecon. Copern. - 2016, Vol. 7, iss. 3, s. 375-388 bibliogr. 

 Różnice w bezrobociu wśród osób w specyficznej sytuacji na rynku pracy na 
przykładzie polskich województw. 
 
 DYLEMATY rynku pracy / red. nauk. A. Organiściak-Krzykowska,  
M. Janusz = poz. 318. 

 Z treści: Kwiatkowski E., Kucharski L.: Bezrobocie krótko- i długookresowe  
a wahania koniunktury gospodarczej - analiza na przykładzie polskiej gospodarki  
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w latach 1998-2011. - Klembowska D.: Ekonomiczne uwarunkowania zmian stopy 
bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim. 
 
 DYNAMIKA płac a długotrwałe bezrobocie w polskiej gospodarce /  
K. Bartosik, J. Mycielski = poz. 1891. 
 
 426. ECONOMIC features of monetary policy of countries in and their 
influence on unemployment rate of Ukraine = Ekonomiczne właściwości 
pieniężno-kredytowej polityki i ich wpływu na stopę bezrobocia Ukrainy / 
Iryna Navrotska // Studen. Pr. Praw. Admin. Ekon. - 2016, nr 19, s. 16-26 
bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 The FORECASTING of labour force participation and the unemploy-
ment rate in Poland and Turkey using fuzzy time series methods / U. Yolcu, 
E. Bas = poz. 331. 

 Prognozowanie aktywności zawodowej i stopy bezrobocia w Polsce i Turcji przy 
użyciu metody rozmytych szeregów czasowych. 
 
 427. KRAJOWY deficyt miejsc pracy / Wiesław Iskra // Przeds.  
Przyszł. - 2016, R. 8, nr 3, s. 32-45 bibliogr. netogr. summ. 
 
 428. NIE-praca i dobre bezrobocie technologiczne / Marcin Zaremba, 
Szymon Szymczyk // Liberté! - 2016/2017, nr 24, s. 144-149. 
 
 429. PŁEĆ jako determinanta bezrobocia / Karolina Drela // Stud. 
Praw.-Ekon. - 2016, T. 101, s. 193-207, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 PRACA i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej / K. Zawadzki =  
poz. 7. 

 Z treści: Bezrobocie w gospodarce kreatywnej. 
 
 430. PROFILOWANIE bezrobotnych : problemy i wyzwania / Agata 
Łukasiewicz // Kwart. Kol. Ekon.-Społ. - 2016, nr 1, s. 217-237 bibliogr. rés. 
rez. summ. 
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 RYNEK pracy, kariera zawodowa / red. nauk. N. G. Pikuła, K. Jagiel-
ska, K. Białożyt = poz. 1062. 

 Z treści: Lukianova L.: Kwestia bezrobocia na Ukrainie - problemy i sposoby ich 
rozwiązywania. 
 
 RYNEK pracy w dobie innowacji / red. nauk. A. Organiściak-Krzy- 
kowska, K. Nyklewicz = poz. 399. 

 Z treści: Włodarczyk P.: Polityka pieniężna a produkcja, zatrudnienie i bezrobo-
cie w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2012. - Cicha-Nazarczuk M., Nykle-
wicz K.: Program aktywizacji bezrobotnych w Polsce - analiza wydatków oraz ocena 
efektywności. - Piłat K.: Płaca minimalna i stopa zastępowalności dochodowej  
a bezrobocie. Wyniki badania empirycznego. 
 
 RYNEK pracy w Polsce - szanse i zagrożenia / pod red. K. Pujer =  
poz. 401. 

 Z treści: Balicka A.: Grupy problemowe na polskim rynku pracy. - Grupy zagro-
żone bezrobociem. 
 
 RYNKI pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej / P. Gabrielczak, L. Kucharski, E. Kwiatkowski = poz. 404. 

 Z treści: Kwiatkowski E.: Bezrobocie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. - 
Kwiatkowski E., Kucharski L.: Dekompozycja zmian stóp bezrobocia w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
 431. SEZONOWOŚĆ bezrobocia w małych miastach w Polsce / Maria 
Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska // Stud. Ekon. Reg. Łódz. - 2016,  
nr 21, s. 239-249 bibliogr. netogr. summ. 
 
 432. SOCJALNE traktowanie bezrobocia / Katarzyna Jaworska. - Olsz-
tyn : Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur., 2016. - 238 s. ; wykr. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 219-233. - ISBN 978-83-7299-987-0. 

 Bezrobocie w ujęciu ekonomicznym i prawnym, bezrobocie w świetle prawa 
międzynarodowego i europejskiego, świadczenia dla bezrobotnych. 
 
 433. STOPA bezrobocia równowagi w Polsce / Leszek Kucharski // 
Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 3, s. 9-18, wykr. summ. 
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 434. SZCZEGÓLNY status osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia 
(zarys problematyki) = The special status of unemployed people over the 
age of 50 (outline issues) / Katarzyna Alicja Michajłow // Stud. Iur. Lub. - 
2016, Vol. 25, [nr] 2, s. 143-159 bibliogr. netogr. summ. 
 
 435. TABLICE trwania : nieparametryczny model czasu trwania w bez- 
robociu w Szczecinie / Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz // Stud. Pr. 
WNEiZ US. - 2016, nr 45, t. 1, s. 41-52 bibliogr. summ. 
 
 TECHNOLOGICAL progress and unemployment : luddism and beyond / 
A. Koronowski = poz. 306. 

 Postęp technologiczny a bezrobocie : od ludyzmu po współczesność. 
 
 436. UNEMPLOYMENT in selected EU countries = Bezrobocie w wy- 
branych krajach UE / Biruta Skrętowicz, Michał Wójcik // Olsztyn Econ. J. - 
2016, [R.] 11, [nr] 3, s. 211-226 bibliogr. netogr. 
 
 437. UNEMPLOYMENT as a threat to society : an analysis of the situa-
tion in Poland and selected countries of the European Union / Tomasz Ła-
chacz, Sylwester Zagulski // Internal Secur. - 2016, Vol. 8, iss. 1, s. 265-281 
bibliogr. netogr. rez. streszcz. 

 Bezrobocie jako zagrożenie dla społeczeństwa: analiza sytuacji w Polsce i wy-
branych krajach Unii Europejskiej. 
 
 438. WPŁYW bezrobocia na przyporządkowanie grupowe powiatów / 
Monika Hadaś-Dyduch // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 270, 
s. 77-90, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 439. ZALEŻNOŚCI między inflacją a bezrobociem w największych 
gospodarkach świata / Tomasz Grabia // Ekonomista. - 2016, nr 4, s. 520-545, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 440. ZALEŻNOŚĆ między wiekiem a czasem pozostawania bez pracy 
bezrobotnych w Polsce / Anna Turczyk // Rocz. Ekon. Zarz. - 2016, T. 8,  
nr 2, s. 207-224 bibliogr. summ. 
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 441. ZRÓŻNICOWANIE sezonowości bezrobocia w dużych miastach  
w Polsce / Jerzy Rembeza // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016,  
nr 258, s. 199-208 bibliogr. netogr. summ. 
 
 

b. Bezrobocie młodzieży 
 
 442. BIERNOŚĆ i bezrobocie młodzieży w Polsce / Kamila Kaczmar-
czyk. - Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2016. - 138 s. : rys. (w tym 1 kolor.), 
wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 129-135. - ISBN 978-83-231-3762-7. 
 
 443. NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) : 
kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej / Maria Balcerowicz-Szkutnik, 
Jarosław Wąsowicz // Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 3, cz. 1, s. 239-256 
bibliogr. summ. 
 
 444. OKUN’S law and youth unemployment in Germany and Poland / 
Sophie Dunsch // Int. J. Manage. Econ. - 2016, nr 49, s. 34-57 bibliogr. netogr. 

 Prawo Okuna a bezrobocie młodzieży w Niemczech i Polsce. 
 
 445. PRZESTRZENNE zróżnicowanie sytuacji młodzieży z grupy NEET 
na rynku pracy Unii Europejskiej / Anna Skórska // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2016, z. 289, s. 153-163, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Grupa NEET (Not in Education, Employment or Training). Problemy ludzi 
młodych na rynku pracy. 
 
 446. RANKING szkół wyższych według poziomu bezrobocia absol-
wentów (rok akademicki 2014/2015) / [oprac. Anna Stańczyk] ; Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. - Lublin : WUP Lublin, 
2016. - 111 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 110-111. - ISBN 
978-83-63826-33-8. 
 
 447. WYRÓWNYWANIE szans w zatrudnieniu : przykład osób mło-
dych / Agata Szydlik-Leszczyńska // Stud. Mater., Misc. Oecon. - 2016,  
R. 20, nr 2, s. 355-364 bibliogr. netogr. wykaz aktów prawnych, summ. 

 Bezrobocie młodzieży. 
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c. Przeciwdziałanie bezrobociu 
 
 448. GDAŃSKIE roboty publiczne / Łukasz Iwaszkiewicz, Szymon 
Grych // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 84-91 bibliogr. summ. 
 
 PORADNICTWO zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojo-
wym / red. D. Kukla, W. Duda = poz. 726. 

 Z treści: Antosz E.: Osoba długotrwale bezrobotna jako klient doradcy zawodo-
wego. 
 
 449. The ROLE of marketing in solving problems of the social and the 
labour sphere of rural areas / Tatyana Diadyk [et al.] // Zesz. Nauk. PCzęst., 
Zarz. - 2016, nr 21, s. 112-123 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Rola marketingu w rozwiązywaniu problemów w sferze społecznej i pracy na 
obszarach wiejskich. 
 
 450. SPECJALNE instrumenty rynku pracy kierowane do bezrobotnych 
powyżej 50. roku życia / Katarzyna Jaworska // Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa 
Pr. - 2016, nr 6, s. 37-45 summ. 
 

____________________ 
 
 
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 
 
 451. POMOC publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-
2013 / Sylwia Guzdek // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2016, nr 12(960), 
s. 53-70 bibliogr. summ. 
 
 452. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i zarządzanie w małej i średniej firmie : 
teoria i praktyka / pod red. Renaty Lisowskiej, Jarosława Ropęgi. - Łódź : 
Wydaw. Uniw. Łódz., 2016. - 683, [1] s. ; il., wykr. ; 24 cm. - (Akade- 
mia Zarządzania i Finansów). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8088-
134-1. 

 Z treści: Ropęga J.: Przedsiębiorczość. Zagadnienia ogólne (s. 13-45). - Lisow-
ska R.: Specyfika funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw  
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(s. 47-71). - Januszkiewicz Katarzyna, Czapla Tomasz: Rozwój kompetencji przed-
siębiorczych (s. 73-92). - Matyjas Zbigniew: Zarządzanie strategiczne w małych  
i średnich przedsiębiorstwach (s. 291-318). - Cewińska Joanna, Wojtaszczyk Kata-
rzyna: Zarządzanie ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach (s. 351-385). - 
Ratalewska Magdalena, Stawasz Edward: Innowacje w małych i średnich przedsię-
biorstwach (s. 387-421). 
 
 453. SAMOZATRUDNIENIE w Polsce - problemy definicyjne, do-
stępność danych i ich interpretacja / Bogusław Lasocki, Małgorzata Skrzek-
Lubasińska // Wiad. Stat. - 2016, R. 61, nr 7, s. 1-15 bibliogr. rez. summ. 
 
 454. SEKTOR biomasy drzewnej w kreowaniu miejsc pracy = Sector of 
wood biomass in job creation process / Stanisław Parzych // Sylwan (Lwów). - 
2016, R. 160, nr 10, s. 805-814 bibliogr. summ. 
 
 455. WSPARCIE dla tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym / 
Ministerstwo Rozwoju. - Warszawa : Min. Rozw., 2016. - 97 s. : rys., wykr. ; 
30 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7610-599-4. 
 
 456. WYBRANE środki prawne wspomagające powrót bezrobotnych 
osób starszych na rynek pracy w Belgii / Magdalena Paluszkiewicz // 
Gdań.-Łódz. Rocz. Prawa Pr. - 2016, nr 6, s. 107-119 summ. 
 
 457. ZACHOWANIA przedsiębiorcze właścicieli małych i średnich przed-
siębiorstw / Andrzej Bąkowski, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Małgorzata So-
bieraj // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 5, s. 39-50, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 Przedsiębiorczość: kobiet poz. 499, 503 ; osób niepełnosprawnych  
poz. 556 ; akademicka poz. 759, 760, 763-765, 768, 770-772. 
 
 

5. Służby zatrudnienia. Poszukiwanie pracy 
 
 458. AGENCJA [zatrudnienia] jako podmiot sporów zbiorowych = 
Temporary agency as an entity in collective disputes / Robert Wilczyński // 
Forum Praw. - 2016, nr 3, s. 70-74 bibliogr. summ. 

 Agencje zatrudnienia. 
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 459. CAREERS Office at Wroclaw University of Technology as a lear-
ning organization / Adam Sulich // Int. J. Contemp. Manage. - 2015,  
Vol. 14, nr 2, s. 63-76 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej jako organizacja ucząca się. 
 
 460. DOBRE praktyki : doświadczenia urzędów pracy / Ewa Andziule-
wicz [i in.] ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departa-
ment Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 128 s. : fot. kolor. ;  
23 cm. - (Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy ; nr 6(15)). - Tabele. - ISBN 
978-83-64309-26-7. 

 Treść: Mroczyńska Sabina: Nowe kierunki działania - Powiatowy Urząd Pracy  
w Chojnicach (s. 11-27). - Przyjazny i sprawny urząd - chcemy i możemy Ci pomóc. 
Wizja Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim / Teresa Janiszak [i in.]. - 
Andziulewicz E., Majewska Agnieszka, Stach Anna: Uczymy się, zmieniamy i po- 
szukujemy nowych rozwiązań - doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 
(s. 49-68). - Gola Ewa, Wróbel Tomasz: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie - więcej 
niż urząd pracy (s. 69-90). - Pawlak Małgorzata, Koćmiel Magdalena, Przybyła 
Katarzyna: Inicjatywy i działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Opocznie (s. 91-108). - Zachara Marta, Szweda Izabela: Rozwiązania na no- 
we czasy - dobre praktyki Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rudzie Śląskiej  
(s. 109-128). 
 
 461. INFORMACJA o działalności agencji zatrudnienia w 2015 r. / 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku 
Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 78 s. : wykr. kolor. ; 30 cm. - (Biblio-
teczka Rynku Pracy). - Tabele. - ISBN 978-83-64309-22-9. 
 
 462. KONSTRUKCJA prawna agencji zatrudnienia / Robert Wilczyń- 
ski // Prawo Eur. Prakt. - 2016, nr 2, s. 83-88 . 
 
 KRAJOWE i międzynarodowe konteksty polityki społecznej / red. nauk. 
J. Auleytner = poz. 2155. 

 Z treści: Flaszyńska E.: Rządowy czy samorządowy system zarządzania rynkiem 
pracy - czas na refleksje. 
 
 463. MAŁOPOLSKA jakość szkoleń / Justyna Falgier, Małgorzata 
Dudziak // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 3, s. 77-83 summ. 

 Dbałość o jakość szkoleń w krakowskim WUP. 
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 464. OBYWATEL spotyka państwo : o urzędach pracy jako biurokracji 
pierwszego kontaktu / Karolina Sztandar-Sztanderska. - Warszawa : Wydaw. 
Nauk. Scholar, 2016. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 274-287. - 
ISBN 978-83-7383-797-3. 
 
 465. PARTNERSTWO z biznesem na Śląsku / Irena Woźniak-Bagińska 
[i in.] // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 3, s. 68-76 summ. 

 Współpraca urzędów pracy z biznesem. 
 
 SIŁA słabszych powiązań na rynku pracy w Polsce / M. Pawlak,  
M. Kotnarowski = poz. 857. 

 Prezentacja sposobów pozyskiwania zatrudnienia ze szczególnym uwzględnie-
niem wykorzystania kontaktów osobistych. 
 
 466. TYMCZASOWO zatrudnię na stałe / Anna Walczak // Tyg. Solidar. - 
2016, nr 15, s. 10-13, rys. 

 Działalność agencji pracy tymczasowej. 
 
 

6. Zatrudnienie 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 467. BADANIE potencjału zielonych miejsc pracy na Mazowszu / 
[Agnieszka Morysińska, Marcin Fronia, Edyta Makowska-Belta] ; Woje-
wódzki Urząd Pracy w Warszawie. - Warszawa : WUP, 2015. - 156 s. : il., 
wykr. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 150-152. - ISBN 978-83-62188-73-4. 

 Ekorozwój a zatrudnieni. 
 
 DYLEMATY rynku pracy / red. nauk. A. Organiściak-Krzykowska,  
M. Janusz = poz. 318. 

 Z treści: Bednarski M.: Zatrudnienie w szarej strefie a dobre rządzenie (GOOD 
GOVERNANCE). - Dorożyński T.: Rola unijnej polityki spójności w promocji 
zatrudnienia. Wnioski z badań w regionie łódzkim. 
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 468. DYNAMIKA zatrudnienia a procesy globalizacyjne w wybranych 
państwach UE / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2016, z. 291, s. 7-23, rys. bibliogr. summ. 
 
 469. GENEZA japońskiego systemu dożywotniego zatrudnienia / Ma- 
teusz Kowalik // Azja - Pacyfik. - 2016, T. 19, s. 173-189 summ. 
 
 INNOWACYJNOŚĆ a zatrudnienie w kontekście strategii „Europa 
2020” / A. Wójcik = poz. 288. 
 
 470. KORZYŚCI z zatrudnienia : dekompozycja i wycena / Tomasz 
Gajderowicz. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warsz., 2016. - 196 s. : rys., 
wykr. ; 21 cm. - (Badania Ekonomiczne / Uniwersytet Warszawski. Wydział 
Nauk Ekonomicznych ). - Tabele. - Bibliogr. s. 167-178. - ISBN 978-83-
235-2222-5. 

 Książka jest kompleksowym opracowaniem kryteriów decyzji o podejmowaniu  
i utrzymaniu zatrudnienia - fundamentalnej dla funkcjonowania rynku pracy oraz 
kluczowej dla zrozumienia skomplikowanego układu powiązań między pracodawcą 
a pracobiorcą. Modelowanie preferencji pracowników w zakresie użyteczności 
płynącej z zatrudnienia stanowi uzupełnienie luki w pojmowaniu natury substytucji 
pomiędzy szeroko definiowanymi korzyściami z podjęcia pracy. W badaniach autor 
dokonał adaptacji metody wyboru warunkowego (DCE) do analizy decyzji dotyczą-
cych podjęcia zatrudnienia. 
 
 KSZTAŁCENIE i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na 
Śląsku do 2035 roku / pod red. R. Rauzińskiego i B. Solgi = poz. 766. 
 
 471. OKRESY zatrudnienia pracowników, a opinie na temat poszuki-
wania pracy / Barbara A. Sypniewska, Andrzej Jagodziński // Zesz. Nauk. / 
SWWłodk. Płock. - 2016, T. 24, s. 237-245 bibliogr. summ. 
 
 PRACA i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej / K. Zawadzki =  
poz. 7. 

 Z treści: Pracujący w gospodarce kreatywnej. 
 
 472. STRUKTURA zawodowa rynku pracy w Polsce : systemy infor-
macyjne i prognozy / Artur Gajdos. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2016. - 
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280, [1] s. : rys. ; 24 cm. - (Ekonomia). - Tabele. - Bibliogr. s. 249-260. - 
ISBN 978-83-8088-277-5. 
 
 473. UŁUDA autonomii? O granicach swobody pracowników w gospo-
darce kreatywnej / Kamil Zawadzki // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 1,  
s. 55-66 bibliogr. summ. 

 Ograniczenia swobody kształtowania treści i warunków pracy pracowników 
gospodarki kreatywnej, wynikające m.in. z: nadpodaży pracy, niepewności zatrud-
nienia, nieciągłości i niskiego poziomu dochodów, dużej konkurencji i konieczności 
podejmowania zatrudnienia równoległego. 
 
 474. WPŁYW zmiany technologicznej na przyszłość pracy : czy działa-
nie platform internetowych zmieni rozumienie pojęcia zatrudnienia? / Bar-
bara Surdykowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2016, nr 6, s. 8-14 bibliogr. summ. 

 Przedstawiono niektóre aspekty wpływu szeroko rozumianej zmiany technolo-
gicznej na sferę zatrudnienia. Jednym z wątków jest kwestia zaniku oraz kreacji 
miejsc pracy. 
 
 475. WYDŁUŻANIE aktywności zawodowej mieszkańców Polski 
Wschodniej - szanse i zagrożenia / Krystyna Kmiotek, Barbara Przywara, 
Katarzyna Podraza. - Rzeszów : Podkarp. Akad. Przedsięb., 2015. - [151 s.] : 
wykr. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 133-137. - ISBN 978-83-63706-46-3. 
 
 ZDROWIE i jakość życia a aktywność zawodowa / M. Kowalska,  
S. Szemik = poz. 1416. 
 
 476. ZATRUDNIENIE nierejestrowane na polskim rynku pracy - głów-
ne determinanty zjawiska / Iwona Poliwczak // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016,  
nr 2, s. 26-36 bibliogr. summ. 
 
 

b. Aktywność zawodowa a rodzicielstwo 
i opieka nad osobami niesamodzielnymi 

 
 477. MACIERZYŃSTWO kobiet-naukowców : o konflikcie roli ro- 
dzicielskiej i zawodowej / Ewa Krause // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12,  
s. 153-167 bibliogr. netogr. summ. 
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 478. PRACA zawodowa versus życie rodzinne zagrożeniem dla jed-
nostki i życia społecznego / Renata Tomaszewska-Lipiec // Eduk. Ustaw. 
Doros. - 2016, nr 3, s. 34-41, rys. tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 479. SYTUACJA na rynku pracy a decyzje prokreacyjne Polaków / 
Dorota Grodzka // Stud. BAS. - 2016, nr 1, s. 77-111, tab. wykr. bibliogr. 
summ. 
 
 WYMIAR urlopu macierzyńskiego jako determinanta modelu kariery 
zawodowej kobiet w Polsce / M. Chabińska-Rossakowska, E. Kapuścik,  
A. Wziątek-Staśko = poz. 1066. 
 
 

c. Nietypowe formy zatrudnienia 
 
 ASYSTENCI rodziny zatrudnieni na umowę zlecenia jako prekariusze - 
zagrożenia dla profesjonalizacji nowego zawodu / I. Krasiejko = poz. 627. 
 
 480. CONTROVERSIES on the economic effects of fixed-term em-
ployment : evidence from the OECD countries = Kontrowersje wokół eko-
nomicznych skutków zatrudnienia na czas określony : analiza na przykła-
dzie krajów OECD / Eugeniusz Kwiatkowski // Olsztyn Econ. J. - 2016,  
[R.] 11, [nr] 3, s. 195-210 bibliogr. summ. 
 
 CZŁOWIEK wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk.  
S. Ciupka, A. Knap-Stefaniuk, A. Sapiński = poz. 365. 

 Z treści: Kolenda M., Kolenda A.: Nowe formy zatrudnienia jako szansa dla 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 
 
 481. CZY prekariat ma płeć? : sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy w Polsce / Marta Warat, Ewa Krzaklewska // Rocz. Lubus. - 2016,  
T. 42, cz. 1, s. 229-245 bibliogr. netogr. summ. 
 
 482. ELASTYCZNOŚĆ zatrudnienia a sytuacja na rynku pracy w wa-
runkach negatywnego szoku ekonomicznego / Jarosław Wąsowicz // Stud. 
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Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 291, s. 177-193, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 483. FORMY zatrudnienia - analiza elastyczności pracowników / Beata 
Skowron-Mielnik, Grzegorz Wojtkowiak // Organ. Kier. - 2016, nr 3,  
s. 81-98, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 484. INTERIM management - nowy trend w zatrudnianiu menedżerów 
w przedsiębiorstwach / Monika Wawer // Rocz. Ekon. Zarz. - 2016, T. 8,  
nr 1, s. 243-258 bibliogr. netogr. summ. 

 Analiza możliwości wykorzystania koncepcji interim management, czyli zarzą-
dzania czasowego, jako elastycznej formy zatrudniania menedżerów najwyższego 
szczebla we współczesnym przedsiębiorstwie. 
 
 485. KONFERENCJA „Elastyczne formy zatrudnienia we Włoszech  
i w Polsce : szanse i zagrożenia” : Warszawa, 14.11.2016 // Biul. / CPS 
Dialog. - 2016, nr 5, s. 27-32. 
 
 MOBBING w doświadczeniach pracowników zatrudnionych w ela-
stycznych formach pracy i w spółdzielniach socjalnych / A. Chudzicka-
Czupała, M. Dobrowolska = poz. 954. 
 
 486. NASTAWIENIA pracowników wobec elastycznych form pracy / 
Magdalena Wysocka // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 4, s. 36-45, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 487. PREKARIAT - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce / Katarzy-
na Cymbranowicz // Ann., Etyka Gospod. - 2016, T. 19, nr 2, s. 17-30  
bibliogr. netogr. summ. 
 
 488. PREKARIAT w Polsce / Elżbieta Kryńska // Rynek Pr. / IPiSS. - 
2016, nr 2, s. 11-18 bibliogr. summ. 
 
 RADZENIE sobie ze stresem w elastycznych formach zatrudnienia /  
M. Dobrowolska, M. Ślazyk-Sobol = poz. 1099. 
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 ROZWÓJ elastycznego rynku pracy : uwarunkowania prawno-ekono- 
miczne / M. Majewska, S. Samol = poz. 328. 

 M.in. zatrudnienie elastyczne. 
 
 WYKSZTAŁCENIE zawodowe, elastyczne zatrudnienie a podnoszenie 
swoich kwalifikacji / I. Magda = poz. 804. 
 
 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestan-
dardowych form zatrudnienia / D. Bąk-Grabowska = poz. 123. 
 
 Prekariat zob. też poz. 833, 848-851. 
 Zob. też Elastyczny czas pracy poz. 273-275 ; Polityka rynku pracy  
poz. 316-330. 
 
 
d. Zatrudnienie w poszczególnych działach gospodarki i przedsiębiorstwach. 

Struktura zatrudnienia 
 
 489. ANALIZA branży transport w województwie lubelskim : raport 
końcowy z badań ilościowych i jakościowych / Wojewódzki Urząd Pracy  
w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. - Lublin : WUP Lublin, 2016. - 112 s. : 
il., rys., wykr ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-63826-35-2. 

 M.in. zatrudnienie w transporcie. 
 
 490. CENTRA usług wspólnych jako forma restrukturyzacji zatrudnie-
nia / Iwona Biernat // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 2, s. 245-261, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 EFEKTYWNE wykorzystanie zasobów ludzkich jako kluczowy waru-
nek funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego w perspektywie długo-
terminowej / A. Gumiński = poz. 73. 
 
 491. FORMY zatrudnienia personelu w przychodni stomatologicznej / 
Małgorzata Paszkowska // Twój Prz. Stomatol. - 2016, nr 11, s. 90-94. 
 
 492. PODOBIEŃSTWA struktur zatrudnienia w sektorze przemysło-
wym w krajach UE-27 = The similarities of employment structures in indu-
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strial sector in the Eu-27 countries / Jarosław Wąsowicz // Pr. Komis. 
Geogr. Przemysłu Pol. - 2016, [T.] 30, [nr] 3, s. 33-44 bibliogr. summ. 
 
 TRZECIA strona medalu : sytuacja osób pracujących w polskich organi-
zacjach pozarządowych / red. A. Kaim = poz. 2276. 

 Problemy pracowników i pracodawców trzeciego sektora. 
 
 493. WYBRANE determinanty zatrudniania pracowników w polskich 
przedsiębiorstwach rodzinnych / Izabella Steinerowska-Streb // Ekon. Organ. 
Przeds. - 2016, nr 3, s. 68-78, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 WZROST wydajności pracy jako przyczyna zmniejszania skali zatrud-
nienia / G. Wojtkowiak = poz. 825. 

 Wpływ wzrostu wydajności pracowników na poziom zatrudnienia na podstawie 
badań własnych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw budowlanych notowa-
nych na GPW oraz badań branżowych GUS. 
 
 494. ZATRUDNIENIE w ochronie zdrowia w Polsce na tle migracji  
i poziomu wynagrodzeń lekarzy / Żaneta Tatara // Stud. Pr. WNEiZ US. - 
2016, nr 44, t. 3, s. 219-236 bibliogr. summ. 
 
 495. ZATRUDNIENIE w ośrodkach doradztwa rolniczego w 2015 roku / 
Anna Pabich // Zag. Doradz. Rol. - 2016, nr 1, s. 100-109 bibliogr. 
 
 496. ZATRUDNIENIE w sektorach gospodarki kreatywnej - echa świa-
towego kryzysu : analiza porównawcza / Kamil Zawadzki // Rynek Pr. / 
IPiSS. - 2016, nr 2, s. 19-25 bibliogr. summ. 
 
 497. ZMIANY sektorowej struktury pracujących w Polsce na tle innych 
krajów Unii Europejskiej 28 w latach 2005-2014 / Walentyna Kwiatkow- 
ska // Stud. Praw.-Ekon. - 2016, T. 99, s. 309-326, tab. bibliogr. summ. 
 
 498. ZMIANY w zatrudnieniu w sektorze usług a rozwój gospodarczy 
regionu / Dorota Jankowska, Agnieszka Majka // Stud. Pr. WNEiZ US. - 
2016, nr 45, t. 2, s. 253-264 bibliogr. summ. 
 
 Historia poz. 17, 22. 
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e. Zatrudnienie grup szczególnych 
 

1/ Praca kobiet 
 

 499. CZYNNIKI sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w biznesie / 
Katarzyna Olejniczak // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2016, nr 22, s. 101-111 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Aluchna M., Krejner-Nowecka A.: Udział kobiet we władzach polskich 
spółek giełdowych - wstępne wyniki badań. - Misiak S.: Bariery rozwoju małych 
firm prowadzonych w Polsce przez kobiety. 
 
 500. KOBIETA jako menedżer przyszłości / Katarzyna Łukasik, Artur 
Sawicki // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2016, nr 22, s. 112-122 bibliogr.  
netogr. summ. 
 
 501. KOBIETA-menedżer w percepcji kadry zarządzającej przedsię-
biorstwem / Wioleta Turkowska-Kucharska // Stud. Lubus. - 2016, T. 12,  
s. 71-82 summ. 
 
 PŁEĆ jako determinanta bezrobocia / K. Drela = poz. 429. 
 
 PORADNICTWO zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojo-
wym / red. D. Kukla, W. Duda = poz. 726. 

 Z treści: Wróblewska K.: Kobieta na rynku pracy - w stronę równego traktowa-
nia. 
 
 502. PRACA kobiet w teorii ekonomii : perspektywa ekonomii główne-
go nurtu i ekonomii feministycznej / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - 
Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiell., 2016. - 193 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 173-188. - ISBN 978-83-233-4072-0. 
 
 503. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ kobiet : wybrane aspekty ekonomiczne  
i psychokulturowe / Paulina Siemieniak, Teresa Łuczka. - Poznań : Wydaw. 
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Politech. Pozn., 2016. - 141 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 127-138. - 
ISBN 978-83-7775-431-3. 
 
 RYNEK pracy kobiet w zestawieniach statystycznych - wybrane aspek- 
ty / A. Stańczyk = poz. 2501. 
 
 The SITUATION of women in the labor market in Poland in the light of 
existing labor law provisions concerning the working time / A. Ludera-
Ruszel = poz. 1640. 

 Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce w świetle przepisów prawa pracy doty-
czących czasu pracy. 
 
 504. UDZIAŁ kobiet w organach zarządczych i nadzorczych spółek  
w świetle wybranych teorii / Karolina Wodzyńska // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 
2016, z. 150 , s. 167-183 bibliogr. netogr. summ. 
 
 505. WOLNIEJ na drodze do równości : kobiety w zarządach spółek 
giełdowych / Iwona Kozera // Personel Zarz. - 2016, nr 6, s. 49-53, rys. 
 
 506. WPŁYW wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na 
rynku pracy = Influence of Polish accession to the European Union into the 
situation of women in the labour market / Bartosz Bednarz // Zesz. Nauk. / 
WSEI Krak. - 2016, z. 12, s. 10-22 bibliogr. summ. 
 
 507. ZMIANY struktury zatrudnienia kobiet w Polsce w latach 2000-
2013 / Paweł Strawiński, Aleksandra Majchrowska, Paulina Broniatowska // 
Gospod. Nar. - 2016, R. 27, nr 1, s. 73-97 bibliogr. summ. 

 Analiza zawodowej i sektorowej segregacji kobiet na polskim rynku pracy  
w latach 2000-2013. Przeprowadzono analizę stopnia segregacji kobiet w przekroju 
wielkich i dużych grup zawodowych oraz w przekroju sekcji PKD. Podjęto też próbę 
odpowiedzi na pytanie, czy istotny wzrost liczby kobiet z wyższym wykształceniem 
na polskim rynku pracy przełożył się na zmiany ich struktury zatrudnienia. 
 
 Zob. też. poz. 477. 
 Historia pracy kobiet poz. 12, 15, 18, 23, 24 ; Socjologia pracy kobiet 
poz. 1149, 1156. 
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2/ Praca młodzieży i młodocianych 
 
 508. ABSOLWENT specjalności „Muzyka Kościelna” wobec zawodo-
wej rzeczywistości / Marta Kierska-Witczak // Musica Eccl. - 2016, T. 11,  
s. 109-126 summ. 
 
 509. CZYNNIKI aktywności zawodowej osób młodych : raport z badań 
ilościowych i jakościowych / [Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński] ; Woje-
wódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. - Lublin : WUP 
Lublin, 2016. - 48 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-63826-34-5. 
 
 510. DOBRY staż, czyli jaki? / Mateusz Szymański // Dialog. - 2016,  
nr 3, s. 22-28 bibliogr. summ. 

 Sytuacja młodych osób na rynku pracy. 
 
 DORADZTWO zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / 
red. nauk. E. Solarczyk-Ambrozik = poz. 721. 

 Z treści: Kukla D.: Doradztwo zawodowe jako wsparcie w kreowaniu sytuacji 
przyszłych absolwentów uczelni na rynku pracy. - Bartkowiak M.: Sytuacja zawo-
dowa i wartość pracy w życiu współczesnej młodzieży. - Litaszewska E.: Rola pro-
gramów ambasadorskich w perspektywie wchodzenia na rynek pracy. 
 
 511. EXTRA academic activity of students, including employment = 
Pozaedukacyjna, w tym pracownicza, aktywność studentów / Roman Kisiel, 
Dagmara Wiśniewska // Olsztyn Econ. J. - 2016, [R.] 11, [nr] 3, s. 241-248 
bibliogr. streszcz. 
 
 512. „GWARANCJE dla młodzieży” w opinii młodych członków euro-
pejskich związków zawodowych / Mateusz Szymański // Unia Eur.pl. - 
2016, nr 1, s. 23-31 summ. 
 
 513. KONFERENCJA „Rynek pracy dla młodych - młodzi dla rynku 
pracy” : Warszawa, 29.11.2016 // Biul. / CPS Dialog. - 2016, nr 5, s. 33-39, 
tab. wykr. 
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 NIEDOSKONAŁOŚCI współczesnego rynku pracy / A. Barwińska-
Małajowicz, B. Ślusarczyk, T. Czop = poz. 377. 

 Z treści: Majewska M.: Bariery w zatrudnianiu młodych ludzi w krajach rozwi-
niętych. - Krochmal D., Szydło A., Górka M.: Aktywność ludzi młodych na rynku 
pracy. - Jakubiak M., Mazur-Sokół A.: Aktywność zawodowa absolwentów szkoły 
wyższej - raport z badań. 
 
 514. OCENA działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wie- 
ku poniżej 30 roku życia w województwie wielkopolskim / [aut.] Jakub 
Grabowski, Artur Janiszewski, Ewelina Baryła-Zapała ; Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu. - Poznań : WUP, 2015. - 161 s. : il., wykr. ; 30 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 160-161. - ISBN 978-83-938810-1-7. 
 
 515. ORIENTACJA życiowa i typ partycypacji społecznej a gotowość 
do aktywności przedsiębiorczej w okresie wschodzącej dorosłości = Life 
orientation and type of social patricipation and willingness to entrepreneu-
rial activity in emerging adulthood / Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sie- 
radzka // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 89-102 bibliogr. summ. 
 
 PORADNICTWO zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojo-
wym / red. D. Kukla, W. Duda = poz. 726. 

 Z treści: Wawrzonek A.: Wymiary tranzycji młodzieży na rynek pracy. -  
Żurek M.: Akademickie biura karier w Polsce - geneza i perspektywa rozwoju. 
 
 516. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ludzi młodych i ścieżki karier : stan, 
uwarunkowania, konsekwencje / Krzysztof Safin, Jacek Pluta // Horyz. 
Wych. - 2016, Vol. 15, nr 34, s. 67-86 bibliogr. summ. 
 
 517. PRZEMYSŁ odzieżowy wobec problemu pracy dzieci / Renata 
Płoska // Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 3, cz. 2, s. 187-202 bibliogr. 
summ. 
 
 518. PRZYCZYNY niedopasowania studentów i absolwentów Poli-
techniki Wrocławskiej wobec pierwszego pracodawcy / Adam Sulich // 
Probl. Profes. - 2016, nr 2, s. 123-135 bibliogr. netogr. summ. 
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 RYNEK pracy, kariera zawodowa / red. nauk. N. G. Pikuła, K. Jagiel-
ska, K. Białożyt = poz. 1062. 

 Z treści: Mazur-Mitrowska M.: Pierwsza praca. Oczekiwania i obawy młodzieży 
kończącej zasadniczą szkołę zawodową. - Wróblewska-Skrzek J.: Trudny start. 
Sytuacja zawodowa młodych dorosłych. - Bębas S.: Preferencje młodzieży, osób 
bezrobotnych i pracodawców dotyczące zatrudnienia na przykładzie regionu piotr-
kowskiego. 
 
 RYNEK pracy w Polsce - szanse i zagrożenia / pod red. K. Pujer =  
poz. 401. 

 Z treści: Dębek S.: Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce - perspek-
tywy i bariery rozwoju. 
 
 

3/ Praca ludzi starszych 
 
 AKTYWIZACJA zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemobil- 
nym / M. Baron-Wiaterek = poz. 361. 

 Ludzie starsi. 
 
 519. AKTYWNOŚĆ na rynku pracy - regulacje emerytalne, zachęty do 
pracy, jakość zatrudnienia / Leszek Morawski // Polit. Społ. - 2016, R. 43,  
nr 7, s. 3-7 bibliogr. summ. 

 Przegląd wybranych wyników uzyskanych przy wykorzystaniu danych z badania 
SHARE, które należy uwzględnić przy wspieraniu aktywności zawodowej ludzi 
starszych. Otrzymywanie świadczeń emerytalnych i stan zdrowia jako główne przy-
czyny rezygnacji z pracy oraz usługi opiekuńcze i warunki zatrudnienia jako wy-
zwania na przyszłość. 
 
 520. AKTYWNOŚĆ zawodowa osób starszych w wybranych krajach 
Europy Środkowej = Occupational activity of older people in selected coun-
tries of Central Europe / Anna Niewiadomska // Ekonomia XXI Wieku. - 
2016, nr 3, s. 311-326 bibliogr. netogr. summ. 
 
 ANTECEDENTS of mobbing at work : analysis of the work situation  
of employees above 50 years old in health care and education sector from 
Spain and Poland / A. Pazdyka, B. Pietrulewicz, J. T. Pallarès = poz. 949. 
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 521. DYSKRYMINACJA osób starszych na polskim rynku pracy : 
wyniki badań = Discrimination against elderly people on the Polish labor 
market : research results / Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewia-
domska // Probl. Zarz. - 2016, vol. 14, nr 2, t. 1, s. 73-92 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 522. DYSKRYMINACJA seniorów w Polsce : diagnoza i przeciw- 
działanie / red. Piotr Broda-Wysocki, Aniela Dylus, Małgorzata Pawlus. - 
Warszawa : Wydaw. UKSW, 2016. - 284 s. : wykr ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 
978-83-8090-138-4. 

 Z treści: Balicki Janusz: Starzenie się polskiego społeczeństwa. Stan, przyczyny 
i perspektywy (s. 17-38). - Dylus A.: Przejawy dyskryminacji seniorów w życiu 
zawodowym (s. 55-72). - Thel Karolina: Przejawy dyskryminacji kobiet ze względu 
na wiek w obszarze rynku pracy w Polsce (s. 73-87). - Kaczmarczyk Łukasz: Senio-
rzy jako grupa docelowa działań antydyskryminacyjnych w biznesie (s. 89-111). - 
Matyjaszczyk Karolina: Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce jako prze-
jaw dyskryminacji osób starszych (s. 113-133). - Broda-Wysocki P.: Sytuacja 
mieszkaniowa osób starszych w Polsce (s. 155-163). - Pawlus M.: Praca opiekuńcza 
nad osobami starszymi. Deficyt ram instytucjonalnych jako wyzwanie dla polityki 
publicznej (s. 165-184). - Boruc Magdalena: Projektowanie uniwersalne jako narzę-
dzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów (s. 201-213). - Iwasyk 
Irena: Rola uniwersytetu trzeciego wieku w zapobieganiu marginalizacji osób star-
szych (s. 215-230). - Kamiński Tadeusz: Jak to robią inni? System wspierania se- 
niorów w Szwajcarii (s. 247-261). - Olszewski Piotr: Aktywizacja osób starszych  
w Polsce i w Danii - rzecz o radach seniorów (s. 263-280). 
 
 EDUKACJA jako forma wspierania rozwoju zawodowego osób u schył-
ku kariery zawodowej / I. Mandrzejewska-Smól = poz. 713. 

 Aktywność edukacyjna osób starszych. 
 
 523. EMPLOYMENT of senior citizens in the Baltic Sea Region bioe-
conomy = Zatrudnienie osób starszych w biogospodarce w krajach regionu 
Morza Bałtyckiego / Anna Jankowska, Beata Fabisiak // Rocz. Nauk. Stow. 
Ekon. Rol. - 2016, T. 18, z. 4, s. 104-109 bibliogr. streszcz.  
 
 EXPLORATORY factor analysis in the measurement of the competen-
cies of older people / J. Wiktorowicz = poz. 667. 
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 INFORMACJA o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 =  
poz. 2148. 

 M.in. sytuacja na rynku pracy. 
 
 524. INSTRUMENTY prawne wspierające zatrudnienie osób powyżej 
50. roku życia / Małgorzata Baron-Wiaterek // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2016, nr 292, s. 7-19 bibliogr. summ. 
 
 525. MIEJSCE osób starszych na polskim rynku pracy / Ewa Mazur-
Wierzbicka // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2016, nr 46, t. 1, s. 93-105 bibliogr. 
summ. 
 
 526. MIĘDZYPOKOLENIOWY transfer wiedzy a wydłużanie okresu 
aktywności zawodowej / Justyna Wiktorowicz. - Łódź : Wydaw. Uniw. 
Łódz., 2016. - 354 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 311-348. - 
ISBN 978-83-8088-183-9. 
 
 PODEJMOWANIE aktywności zawodowej przez osoby w wieku senio-
ralnym w opinii słuchaczek Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Bydgoszczy / I. Mandrzejewska-Smól = poz. 1153. 
 
 527. POLITYKA aktywizacji zawodowej seniorów w Szwecji / Kaja 
Zapędowska-Kling // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 9, s. 43-54, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 528. POLITYKA państwa wobec osób starszych na rynku pracy /  
Bogusława Urbaniak // Probl. Polit. Społ. - 2016, nr 3, s. 71-88 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 PORADNICTWO zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojo-
wym / red. D. Kukla, W. Duda = poz. 726. 

 Z treści: Górna J.: Starsi pracownicy - najbliższe perspektywy. 
 
 529. POSTAWY wobec aktywności zawodowej osób 50+ : ujęcie  
indywidualne / Justyna Wiktorowicz // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 1,  
s. 123-140, tab. bibliogr. summ. 
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 POSTAWY wobec aktywności zawodowej starszych pracowników - 
perspektywa pracodawców / I. Warwas = poz. 1155. 

 Wyniki badań własnych na temat oceny starszych pracowników w kontekście 
współpracy i zatrudnienia. 
 
 530. POTENCJAŁ seniorów na rynku pracy / Norbert Pikuła // Eduk. 
Ustaw. Doros. - 2016, nr 3, s. 7-20, wykr. bibliogr. summ. 
 
 POWSZECHNY system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów / 
L. Jabłońska-Porzuczek, W. Łuczka = poz. 1995. 
 
 531. PRACOWNICY 65 plus - perspektywa pracowników i pracodaw-
ców : korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu / 
red. nauk. Grażyna Bartkowiak. - Warszawa : Akad. Finan. Biz. Vistula, 
2016. - 238 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 225-238. - ISBN 
978-83-64614-21-7. 

 Treść: Kaczkowska-Serafińska Magdalena: Praca jako szansa rozwoju pracow-
ników 65 plus w kontekście ich produktywności (s. 13-20). - Kaczkowska-Sera- 
fińska M.: Praca jako źródło satysfakcji zawodowej (s. 21-29). - Łużniak-Piecha 
Magdalena: Praca w różnych stadiach rozwoju kariery, w kontekście przedłużonej 
aktywności zawodowej. Szanse i zagrożenia dla członków organizacji (s. 31-43). - 
Krugiełka Agnieszka: Strategia kadrowa jako działania optymalizujące korzystanie  
z potencjału pracowników (s. 45-56). - Fazlagić Jan: Pracownicy 65 plus - nowe 
szanse dla pracodawców (s. 57-74). - Bartkowiak G.: Aktywność zawodowa pra-
cowników wiedzy 65 plus - zarządzanie kompetencjami i różnorodnością, postawy, 
dobre praktyki w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus (konceptuali-
zacja) (s. 77-88). - Bartkowiak G.: Metodologiczne aspekty badań nad zatrudnianiem 
pracowników wiedzy 65 plus (s. 89-107). - Bartkowiak G.: Korzyści i zagrożenia 
wynikające z zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus w opiniach polskich i za-
granicznych pracodawców i pracowników (wyniki badań) (s. 109-128). - Bartko- 
wiak G.: Relacje między określonymi charakterystykami organizacji i danymi de-
mograficznymi pracodawców a dostrzeganiem przewagi korzyści równowagi lub 
zagrożeń z zatrudniania pracowników 65 plus (s. 129-149). - Bartkowiak G.: Posta-
wy pracodawców i pracowników wobec zatrudnienia pracowników wiedzy 65 plus  
a postrzeganie korzyści z ich zatrudniania (s. 151-193). - Bartkowiak G., Krugieł- 
ka A.: Elastyczność organizacji a stosowanie dobrych praktyk w obszarze zatrudnia-
nia pracowników wiedzy 65 plus (s. 195-200). - Bartkowiak G.: Dobre praktyki  
w obszarze zatrudnienia pracowników wiedzy 65 plus w Polsce, Austrii i innych 
krajach (wyniki wywiadów pogłębionych) (s. 201-204). - Łużniak-Piecha M.: Moż-
liwości zastosowania dobrych praktyk w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy 
65 plus w Polsce (s. 205-212). 
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 RYNEK pracy, kariera zawodowa / red. nauk. N. G. Pikuła, K. Jagiel-
ska, K. Białożyt = poz. 1062. 

 Z treści: Pikuła N. G., Białożyt K.: Aktywność zawodowa osób po 55. roku 
życia w Polsce i Unii Europejskiej - analiza porównawcza. - Jagielska K.: Jakość 
życia w pracy i jej wpływ na jakość życia osób starszych. 
 
 532. SAMOZATRUDNIENIE jako forma rozwoju przedsiębiorczości 
osób starszych w Polsce / Anna Niewiadomska // Eduk. Ekon. Menedż. - 
2016, nr 3, s. 89-104 bibliogr. summ. 
 
 533. WYBRANE środki prawne wspomagające utrzymanie zatrudnienia 
pracowników starszych w Belgii / Magdalena Paluszkiewicz // Pr. Zabezp. 
Społ. - 2016, nr 10, s. 9-15 bibliogr. summ. 
 
 534. WYBRANE środki prawne wspomagające utrzymanie zatrudnienia 
pracowników starszych w Niemczech / Magdalena Paluszkiewicz // Stud. 
Praw.-Ekon. - 2016, T. 101, s. 113-131 bibliogr. summ. 
 
 535. ZATRUDNIANIE pracowników wiedzy 65 plus : perspekty- 
wa pracowników i organizacji / Grażyna Bartkowiak. - Toruń : Wydaw.  
A. Marszałek, 2016. - 248 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 224-
248. - (Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula). - ISBN 978-
83-8019-290-4. 
 
 

4/ Praca i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
 
 536. ANALIZA funkcjonowania polskiego systemu wspierania zatrud-
nienia osób z niepełnosprawnościami : ujęcie instytucjonalne / Marcin Gar-
bat // Probl. Profes. - 2016, nr 2, s. 33-52 bibliogr. summ. 
 
 537. ANALIZA kosztów i korzyści Programu Rehabilitacji Zawodo- 
wej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w Korei / Woon-hwan  
Na // Niepełnosprawność (Warszawa). - 2016, nr 2, s. 7-23. 

 Tekst równol. pol., ang. 



- 96 - 

 BEZPIECZEŃSTWO niesłyszących / J. Wolanin, S. Wolanin =  
poz. 1193. 

 Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób niesłyszących i słabo słyszą-
cych. 
 
 538. COMMERCIALISATION of occupational development services : 
people for the institutions or institutions for the people? : (case analysis of 
occupational development of disabled university graudates) / Ewa Gierma-
nowska, Mariola Racław // Stud. Humanist. AGH. - 2016, T. 15, [z.] 4,  
s. 21-34 bibliogr. netogr. streszcz. 

 Komercjalizacja instytucji wspierających rozwój zawodowy osób niepełno-
sprawnych: na przykładzie niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych. 
 
 CZŁOWIEK wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk.  
S. Ciupka, A. Knap-Stefaniuk, A. Sapiński = poz. 365. 

 Z treści: Kolenda M., Kolenda A.: Nowe formy zatrudnienia jako szansa dla 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 
 
 DETERMINANTS of the effectiveness of educational activity in wor-
king with the disabled / J. J. Błeszyński = poz. 712. 

 Uwarunkowania skuteczności działań edukacyjnych w pracy z osobami niepeł-
nosprawnymi. 
 
 539. DOFINANSOWANIE do wynagrodzeń niepełnosprawnych pra-
cowników / Mariusz Barczak // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 2, s. 42-43, tab. 
 
 540. DOFINANSOWANIE do wynagrodzeń niepełnosprawnych pra-
cowników : procedury ubiegania się o refundację / Mariusz Barczak // Przyj. 
przy Pr. - 2016, nr 4, s. 46-47. 
 
 DORADZTWO zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / 
red. nauk. E. Solarczyk-Ambrozik = poz. 721. 

 Z treści: Cytlak I., Jarmużek J., Szafran J.: Kompetencje społeczne osób z nie-
pełnosprawnościami a ich szanse na rynku pracy. Znaczenie coachingu w pracy 
doradczej. 
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 541. EDUKACJA regionalna w aktywizacji oganizacji pozarządowych 
osób niepełnosprawnych / Magdalena Ciechowska, Anna Czyż // Eduk. 
Ustaw. Doros. - 2016, nr 2, s. 100-109, tab. bibliogr. summ. 
 
 E-SZKOLENIA dla osób defaworyzowanych na rynku pracy / M. Szpil-
ska, T. Kupidura = poz. 778. 

 Analiza sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz kobiet nieaktyw-
nych zawodowo oraz możliwości zwiększenia ich zatrudnienia poprzez e-szkolenia. 
 
 542. EWALUACJA wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek 
pracy realizowanego w ramach zlecenia realizacji zadań : wybrane wyniki, 
wnioski i rekomendacje z badań / Katarzyna Księżopolska // Niepełno-
sprawność (Warszawa). - 2016, nr 4, s. 125-144 bibliogr. summ. 
 
 INTEGRACJA osób niepełnosprawnych : polityka społeczna i rzeczy-
wistość / A. Ostrowska = poz. 2152. 

 M.in. zagadnienia rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
 
 543. JAKIE zmiany zostały wprowadzone od 1 lipca 2016 r. w zakresie 
dokumentacji do PFRON / Piotr Miąsek // Serw. Praw.-Prac. - 2016, R. 21, 
nr 15, s. 22-26. 
 
 544. KOSZTY utrzymania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawno-
ściami w Polsce / Marcin Garbat // Probl. Profes. - 2016, nr 1, s. 63-72 
bibliogr. summ. 
 
 545. KSZTAŁTOWANIE kompetencji komunikacyjnych i przystoso-
wanie ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracy dla osób niepełnospraw-
nych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną / Jan Sikora. - Warszawa : Wydaw. Akad. Pedagog. Spec., 2016. - 
122 s. : il., wykr. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 101-104. - ISBN 978-83-
64953-47-7. 
 
 546. KULTUROWE uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych na otwartym rynku pracy / Ewa Giermanowska // Niepełnosprawność 
(Warszawa). - 2016, nr 4, s. 81-96 bibliogr. netogr. summ. 
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 547. (NIE)KORZYSTNE zatrudnianie : jak zmiany w ulgach PFRON 
wpływają na przyjmowanie do pracy osób niepełnosprawnych? / Jarosław 
Witkowski // Personel Zarz. - 2016, nr 12, s. 72-75, rys. 
 
 548. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ i choroba przewlekła w perspektywie 
terapeutycznej, zawodowej i społeczno-opiekuńczej / red. nauk. Bożena 
Płonka-Syroka, Michał Szyszka, Wiesław Wójcik ; Wyższa Szkoła Peda- 
gogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. 
WSPedagog. Warsz., 2016. - 231 s. : wykr. ; 24 cm. - (Niepełnosprawność  
i Choroba Przewlekła w Perspektywie Antropologicznej). - Tabele. -  
Bibliogr. - ISBN 978-83-65277-03-9. 

 Z treści: Zielińska-Król Katarzyna: Zmiany w zakresie aktywności zawodowej 
osób z niepełnosprawnością. Analiza stanu rzeczy w Polsce i w wybranych krajach 
Unii Europejskiej (s. 92-114). - Pasteczka Magdalena: Przygotowanie osób z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia aktywności zawodowej w kontekście 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (s. 115-127). - Gunia Grażyna, Gałuszka 
Izabella: Wolontariat w systemie wsparcia rodziców osób z niepełnosprawnością  
(s. 129-146). - Prętki Krzysztof: Hospicjum Palium jako element opieki hospicyjno-
paliatywnej nad chorym przewlekle w Poznaniu (s. 171-183). - Janowicz Anna, 
Krakowiak Piotr, Krobicki Marek: Zespołowe duszpasterstwo i opieka duchowa  
w ochronie zdrowia i pomocy społecznej (s. 198-212). - Lisowska-Kożuch Urszula: 
„Jesteśmy razem” - działalność bibliotek publicznych na rzecz osób z niepełno-
sprawnością (na przykładzie bibliotek publicznych Krakowa) (s. 213-231). 
 
 549. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ jako przyczyna wykluczenia z rynku 
pracy / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Zesz. Nauk. / PTE 
Zielona Góra. - 2016, nr 4, s. 79 bibliogr. netogr. summ. 
 
 OGRANICZANIE obciążenia fizycznego pracowników z niepełno-
sprawnością ruchową / T. Tokarski, J. Kamińska = poz. 1396. 
 
 550. ODDZIAŁYWANIE programów wspierających aktywizację osób  
z niepełnosprawnością na zmianę sytuacji na rynku pracy / Żaneta Gadzinow- 
ska // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2016, nr 22, s. 134-146 bibliogr. netogr. summ. 
 
 551. ORGANIZACJE i instytucje - system wsparcia osób z niepełno-
sprawnościami czy kontroli społecznej? / Marcin Garbat // Niepełnospr. 
Rehabil. - 2016, R. 16, nr 3, s. 25-41 summ. 

 M.in. rehabilitacja zawodowa i społeczna. 
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 OSOBA niewidoma i słabowidząca w pracy / J. Wolanin, S. Wolanin = 
poz. 1204. 
 
 552. PFRON : rewolucja we wpłatach / Luiza Klimkiewicz. - Warszawa : 
INFOR, 2016. - 224 s. ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-65361-97-4. 
 
 PORADNICTWO zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojo-
wym / red. D. Kukla, W. Duda = poz. 726. 

 Z treści: Wolan-Nowakowska M.: Formy wsparcia i pomocy w procesie aktywi-
zacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 

 
 553. PORADNIK metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trene-
rów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi inte- 
lektualnie / pod red. Jolanty Izabeli Wiśniewskiej i Patrycji Jurkiewicz. - 
Warszawa : Wydaw. Akad. Pedagog. Spec., 2016. - 260 s. : il., rys. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64953-48-4. 

 Z treści: Jurkiewicz P.: Propozycje szkoleń dla osób niepełnosprawnych inte- 
lektualnie (s. 125-175). - Szlosek Franciszek: Kompetencje trenerów pracy w kon-
tekście realizacji etapów zatrudnienia wspomaganego (s. 179-187). - Szlosek F.: 
Podstawowe przygotowanie trenerów pracy (s. 188). - Zakrzewska Monika: Rozsze-
rzony wariant szkoleń trenerów pracy (s. 189-213). - Wiśniewska Jolanta Izabela: 
Wybrane prawne aspekty zatrudnienia wspomaganego (s. 217-260). 
 
 554. PRACOWNIK niepełnosprawny intelektualnie / Justyna Wolanin, 
Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 9, s. 42-44 bibliogr. 
 
 PREWENCJA wypadków przy pracy z udziałem osób niepełnospraw-
nych / J. Bugajska, W. M. Zawieska = poz. 1346. 
 
 555. PROBLEMY osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wy-
zwania związane z ich aktywizacją / Martyna Ostrowska, Aneta Michcik // 
Bezp. Pr. - 2016, nr 10, s. 20-23 bibliogr. summ. 
 
 556. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ osób z niepełnosprawnościami na prze-
strzeni wieków / Marcin Garbat // Niepełnosprawność (Warszawa). - 2016, 
nr 4, s. 33-55 bibliogr. netogr. summ. 
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 557. RACJONALNE przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb nie-
pełnosprawnych / Andrzej Marian Świątkowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2016, 
nr 4, s. 31-36. 

 Analiza przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązujących pracodaw-
ców do zapewnienia osobom niepełnosprawnym racjonalnych usprawnień w proce-
sie pracy oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy gwarantują one osobom niepełno-
sprawnym w dostatecznym stopniu przestrzeganie zasady równego traktowania  
w stosunkach pracy i zatrudnieniu. 
 
 558. REFLEKSJE nad możliwością podjęcia zatrudnienia przez osobę 
ubezwłasnowolnioną / Agnieszka Fórmankiewicz // Ruch Praw. Ekon. - 
2016, R. 78, z. 2, s. 113-123 summ. 
 
 559. REHABILITACJA zawodowa osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną : osiągnięcia i perspektywy / Marianna Marek-Ruka // Człow. 
Niepełnospr. Społ. - 2016, nr 3, s. 79-90. 
 
 560. ROLA kapitału ludzkiego w procesie aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych w Polsce / Piotr Frączek // Rocz. Ekon. Kuj.-Pomor. Szk. 
Wyż. - 2016, nr 9, s. 261-279 bibliogr. summ. 
 
 RYNEK pracy w dobie innowacji / red. nauk. A. Organiściak-Krzy- 
kowska, K. Nyklewicz = poz. 399. 

 Z treści: Kobus-Ostrowska D.: Fundusze Unii Europejskiej wsparciem w akty-
wizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. 
 
 561. SŁÓW kilka o zakładach pracy chronionej / Justyna Wolanin, 
Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 11, s. 38-39. 
 
 562. SKUTECZNOŚĆ systemu zatrudniania i aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński // Niepełnosprawność (War-
szawa). - 2016, nr 4, s. 56-80 bibliogr. netogr. summ. 
 
 563. SYTUACJA osób niepełnosprawnych na rynku pracy i możliwości 
ich zatrudniania = The situation of people with disabilities in the labour 
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market and the possibility of their employment / Jadwiga Jolanta Izdebska // 
Debiuty Nauk. KSW. - 2016, T. 11, s. 123-137 bibliogr. summ. 

 Referat z IV Konferencji Studenckiej: W poszukiwaniu własnej ścieżki, 21 maja 
2015, Włocławek. 
 
 564. TRENER pracy osoby niepełnosprawnej jako podstawowa instytu-
cja systemu zatrudnienia wspomaganego / Piotr Kawka // Polit. Społ. - 
2016, R. 43, nr 3, s. 13-18 bibliogr. summ. 
 
 565. WOKÓŁ pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / pod red. 
nauk. Patrycji Jurkiewicz i Jolanty Izabeli Wiśniewskiej. - Warszawa :  
Wydaw. Akad. Pedagog. Spec., 2016. - 277 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. - ISBN 978-83-64953-49-1. 

 Z treści: Gajdzica Zenon: W zawieszeniu między pełno i niepełnosprawnością, 
czyli o przygotowaniu zawodowym i pracy zawodowej osób z lekką niepełnospraw-
nością intelektualną (s. 16-26). - Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga: Możliwości zawo-
dowe osób niewidomych i słabowidzących - pozytywne przykłady (s. 27-37). - 
Szczupał Bernadeta: Stereotypy i uprzedzenia a aktywność zawodowa osób z nie- 
pełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności ruchowej  
(s. 38-47). - Bełza Magdalena: Praca w życiu osób z dysfunkcją słuchu (s. 48-58). - 
Wolan-Nowakowska Mariola: Znaczenie poradnictwa zawodowego oraz doradztwa 
personalnego w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami  
(s. 61-70). - Trochimiak Barbara: Kontynuowanie nauki o charakterze zawodowym 
przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w latach 2011-2015  
w ujęciu statystycznym (s. 71-82). - Wardzała Tomasz Eliasz: Przygotowanie do 
pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie w warsztatach terapii zajęciowej - 
założenia a rzeczywistość (s. 83-95). - Prysak Dorota: Mieszkaniec domu pomocy 
społecznej z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy (s. 119-130). - Ja-
glińska Anna, Sontowska Paulina: Trenerzy pracy i ich rola w życiu zawodowym 
osób z niepełnosprawnością intelektualną (s. 131-161). - Kopiczyński Michał: Za-
trudnienie osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - refleksje pracodaw-
cy (s. 162-176). - Zakrzewska Monika: Centrum DZWONI - z doświadczeń we 
wdrażaniu europejskich standardów zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku 
pracy (s. 177-193). - Jaglińska A., Sontowska P.: Zatrudnienie wspomagane czy 
wspomagane życie? Zatrudnienie wspomagane jako element kompleksowego wspar-
cia osób z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi” (s. 194-205). - 
Marek-Ruka Marianna: Skuteczna rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawno-
ścią - szanse i zagrożenia (s. 206-217). - Adamczyk Grażyna: Funkcjonowanie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy - mity a rzeczywistość (s. 218-
225). - Szewczenko Władimir: Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością słucho-
wą na Ukrainie: szanse i bariery (s. 226-235). - Sikora Jan: Dostosowanie środowi-
ska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (s. 250-260). 
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 WSPARCIE dla osób z niepełnosprawnością w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej we Wrocławiu / K. Majchrzak = poz. 2131. 
 
 WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organiza-
cjach / red. nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora = poz. 103. 

 Z treści: Trętko M.: Źródła ryzyka w działalności przedsiębiorstw zatrudniają-
cych osoby niepełnosprawne. 
 
 WYBRANE obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków 
zawodowych / red. nauk. H. Szewczyk = poz. 1698. 

 Z treści: Zielony M.: Obowiązki pracodawcy zawiązane z zatrudnieniem osób 
niepełnosprawnych. 
 
 566. WYBRANE wymogi i zasady przystosowania stanowiska pracy 
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności / Justyna Wolanin, Stani-
sław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 1, s. 39-40. 
 
 567. ZAJĘCIE, kariera, powołanie - typowa czy specyficzna orientacja 
zawodowa pracowników z niepełnosprawnością? / Elżbieta Kasprzak, Ma-
ciej Michalak // Człow. Niepełnospr. Społ. - 2016, nr 2, s. 67-85 bibliogr. 
summ. 
 
 568. ZATRUDNIANIE osób z niepełnosprawnościami - obawy praco-
dawców / Mariusz Barczak // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 7/8, s. 41-42. 
 
 569. ZATRUDNIENIE wspomagane szansą dla osób niepełnospraw-
nych / Lidia Domańska // Opus. Sociol. - 2016, nr 2, s. 89-98 bibliogr. 
summ. 
 
 570. ZDROWIE i choroba : funkcjonowanie psychospołeczne i zawo-
dowe / red. nauk. Helena Wrona-Polańska, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, 
Ewa Pisula. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warsz., 2016. - 224 s. : rys., wykr. ; 
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-2274-4. 

 Z treści: Tomaszewski Piotr, Wieczorek Piotr: Kropla drąży skałę. Ku depato- 
logizacji głuchoty (s. 153-174). - Dziurla Rafał, Bargiel-Matusiewicz K.: Ocena 
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poznawcza poszukiwania zatrudnienia u osób g/Głuchych i słabosłyszących w wieku 
wczesnej dorosłości, uczestniczących w zatrudnieniu wspomaganym - badania pilo-
tażowe (s. 175-194). - Kuna Anna, Cieślak Roman: Znaczenie przekonań o własnej 
skuteczności w poszukiwaniu pracy dla zatrudnienia i zdrowia osób bezrobotnych  
(s. 195-210). 
 
 571. ZMIANY dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sek- 
tora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
w warunkach pracy chronionej / Adriana Politaj // Market. Zarz. - 2016,  
nr 2, s. 337-349 bibliogr. summ. 
 
 572. ZWOLNIENIE zakładów pracy chronionej z podatku od nierucho- 
mości / Paweł Mańczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2016, nr 9, s. 32-37 bibliogr. 
summ. 
 
 

5/ Praca ludzi skazanych 
 
 573. NIEODPŁATNA, kontrolowana praca na cele społeczne świad-
czona w ramach kary ograniczenia wolności / Piotr Wąż // Atest. - 2016,  
nr 11, s. 13-16. 
 
 WYBRANE aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia czło-
wieka / red. nauk. B. J. Ertelt, J. Górna, D. Kukla = poz. 729. 

 Z treści: Zajęcka B.: Praca jako środek readaptacji społecznej osób opuszczają-
cych zakłady karne. 
 
 574. ZATRUDNIANIE więźniów we francuskich i polskich zakładach 
karnych = Employment of prisoners in French and Polish prisons / Piotr 
Stępniak // Prz. Więzien. Pol. - 2016, nr 90, s. 55-77 bibliogr. netogr. summ. 
 
 

7. Mobilność zawodowa 
 

a. Przepływ siły roboczej 
 
 575. BADANIA europejskie nad utrudnieniami w korzystaniu z prawa 
do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej i członków 
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ich rodzin / Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 5/6, s. 2-6 
bibliogr. summ. 
 
 576. FEDERACJA Rosyjska jako kraj docelowy migracji międzynaro-
dowych / Agnieszka Piekutowska, Monika Fiedorczuk // Stud. Mater., Misc. 
Oecon. - 2016, R. 20, nr 3, t. 3, s. 49-58 bibliogr. netogr. summ. 
 
 577. KOMPETENCJE językowe a swoboda przepływu osób / Paweł 
Poszytek // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 35-40 bibliogr. summ. 
 
 578. KRYZYS uchodźczy i globalne stosunki pracy / Katarzyna Czar-
nota // Czas Kultury. - 2016, R. 32, [nr] 3, s. 4-15 summ. 
 
 579. MIĘDZYNARODOWE przepływy siły roboczej / Elżbieta M. Kac- 
perska // Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Organ. Gospod. Żywn. - 2016, nr 116,  
s. 21-35 bibliogr. netogr. summ. 
 
 580. MOBILNOŚĆ pracowników a retencja wiedzy w branży hote- 
larskiej / Marta Najda-Janoszka, Ewa Wszendybył-Skulska // Przedsięb. 
Międzynar. - 2016, Vol. 2, nr 1, s. 215-229 bibliogr. netogr. summ. 
 
 581. MOBILNOŚĆ urzędnicza w ujęciu teoretycznym = Civil servants’ 
mobility from a theoretical perspective / Łukasz Świetlikowski // Stud. Polit. 
Publ. - 2016, nr 2, s. 153-171 bibliogr. summ. 
 
 582. PODNOSZENIE kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pra-
cowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa 
pracy / Piotr Lipa. - Warszawa : Difin, 2016. - 329 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. 
s. 294-329. - ISBN 978-83-8085-169-6. 
 
 PRAWO pracy : między gospodarką a ochroną pracy / red. nauk.  
M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk = poz. 1441. 

 Z treści: Raczkowski M.: Outsourcing pracowniczy. Delegowanie pracowników 
do pracy u innego pracodawcy na terenie Polski. - Uścińska G.: Środki prawne słu-
żące poprawie realizacji prawa do przemieszczania się osób w UE. 
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 583. PROBLEMY i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego 
przemieszczania się pracowników Unii Europejskiej oraz koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego / Robert Marczak // Ubezp. Społ. - 2016, 
nr 2, s. 171-202. 

 Relacja z międzynarodowej konferencji dotyczącej realizacji międzynarodowego 
projektu Free Movement of Workers and Social Security Coordination, która odbyła 
się 24 czerwca 2016 r. w Warszawie. 
 
 RYNEK pracy w dobie innowacji / red. nauk. A. Organiściak-Krzy- 
kowska, K. Nyklewicz = poz. 399. 

 Z treści: Piotrowski M., Machnis-Walasek J.: Zróżnicowanie kierunków napły-
wu cudzoziemców na rynek pracy w Polsce. - Kawa J.: Czynniki konkurencyjności  
a procesy migracyjne regionu. 
 
 584. TRENDY w międzynarodowej mobilności pracowników / Dorota 
Simpson // Stud. Mater., Misc. Oecon. - 2016, R. 20, nr 3, t. 3, s. 41-48 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 585. WZMOCNIENIE praw obywateli UE oraz pracowników migrują-
cych - między teorią a praktyką / Gertruda Uścińska // Zesz. Nauk. Zakł. 
Zabezp. Społ. IPS UW. - 2016, R. 5, nr 5, s. 51-58 bibliogr. summ. 
 
 Orzecznictwo w sprawach swobodnego przemieszczania się poz. 1794, 
1817, 1820. 
 

________________ 
 
 
D e l e g o w a n i e   p r a c o w n i k ó w 
 
 586. DELEGOWANIE pracowników - po zmianach // Por. Gaz. Praw. - 
2016, nr 8, s. 3-97. 
 
 587. DELEGOWANIE pracowników, szansa czy zagrożenie? / Dariusz 
Górski. - Cz 1-2 // Inspektor Pr. - 2016, nr 5, s. 14-17 ; nr 6, s. 13-17. 
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 588. DELEGOWANIE pracowników za granicę / Anna Sokołowska, 
Małgorzata Skibińska. - Stan prawny na 30 września 2016 r. - Warszawa : 
Wolters Kluwer, 2016. - 384 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-
8092-580-9. 
 
 589. JAK delegować pracowników w ramach świadczenia usług na 
nowych zasadach / Maurycy Organa // Serw. Praw.-Prac. - 2016, R. 21,  
nr 13, s. 11-14, tab. 
 
 590. KONSTRUKCJA delegowania pracowników w celu świadczenia 
usług na poziomie unijnym i w praktyce prawa polskiego / Anna Boguska // 
Monit. Prawa Pr. - 2016, R. 13, nr 2, s. 70-75. 
 
 KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego - ustawodaw-
stwo właściwe mające zastosowanie do pracownika delegownego / E. Ma-
niewska = poz. 1726. 

 Z orzecznictwa Sądu Najwyższego. 
 
 591. NIELEGALNE delegowanie pracowników tymczasowych do pra- 
cy w Niemczech a moc wiążąca formularza A1 / Nastazja Potocka-Sionek // 
Pr. Zabezp. Społ. - 2016, nr 10, s. 25-31 bibliogr. summ. 
 
 592. POLSKA ustawa o delegowaniu pracowników / Piotr Wąż //  
Monit. Prawa Pr. - 2016, R. 13, nr 10, s. 511-518 summ. 

 Omów. ustawy z 10.6.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadcze-
nia usług. 
 
 593. PRACOWNICY delegowani w gąszczu przepisów państw człon-
kowskich / Ewa Podgórska-Rakiel // Tyg. Solidar. - 2016, nr 29, s. 18-19. 
 
 594. PRZEGLĄD dyrektywy o delegowaniu pracowników // Prawo 
Eur. Prakt. - 2016, nr 3, s. 57-62. 
 
 595. RZECZYWISTOŚĆ czy idée fixe? / Paulina Latusek // Inspektor 
Pr. - 2016, nr 7/8, s. 22-26 bibliogr. 

 Inicjatywy zmierzające do poprawy egzekwowania wymaganych warunków 
pracy w stosunku do pracowników delegowanych oraz pracodawców. 
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 596. SZTUKA przekraczania granic : delegowanie pracowników zgod-
nie z nowymi przepisami / Marek Jarocki, Michał Grzybowski // Personel 
Zarz. - 2016, nr 11, s. 68-71. 
 
 

b. Migracje zawodowe 
 
 597. ATRAKCYJNOŚĆ polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy - 
przyczyny, mechanizmy, konsekwencje migracji zarobkowych / Justyna 
Szpakowska, Tomasz Buchwald, Robert Romanowski // Optimum - Stud. 
Ekon. - 2016, nr 2, s. 163-183, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 CZŁOWIEK wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk.  
S. Ciupka, A. Knap-Stefaniuk, A. Sapiński = poz. 365. 

 Z treści: State regulation of labor migration / Prokopenko O. [i in.]. 
 
 DYLEMATY rynku pracy / red. nauk. A. Organiściak-Krzykowska,  
M. Janusz = poz. 318. 

 Z treści: Jończy R.: Przedakcesyjna migracja zarobkowa Ślązaków pochodzenia 
niemieckiego a nowa poakcesyjna migracja Polaków. Różnice w świetle wyników 
badań. - Szczebiot-Knoblauch L., Kisiel R., Lizińska W.: Plany migracyjne przy-
szłych absolwentów UWM w Olsztynie w latach 2007-2012. 
 
 598. EFEKTYWNOŚĆ pracowniczych praw człowieka na przykładzie 
migrantów / Aneta Tyc // Pr. Zabezp. Społ. - 2016, nr 11, s. 8-13 bibliogr. 
summ. 
 
 599. EKONOMICZNO-społeczne skutki współczesnych migracji w wy- 
miarze regionalnym na przykładzie regionu opolskiego / Romuald Jończy. - 
Warszawa : Komit. Bad. nad Migr. PAN, 2014. - 66 s. : il., wykr. ;  
30 cm. - (Ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami). - Tabele. - Bibliogr.  
s. 62-66. 
 
 600. EKSPERTYZA mobilności polskich naukowców / pod red. Janu-
sza M. Bujnickiego, Beaty Hasiów-Jaroszewskiej i Michała Wierzchonia. - 
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Warszawa : Akad. Młodych Uczonych PAN, 2015. - 128 s. : wykr. ; 30 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63305-23-9. 

 Z treści: Wprowadzenie / Olga Patrzałek i in. (s. 13-28). - Programy wspierające 
mobilność naukowców / Justyna Konieczny i in. (s. 29-49). - Mobilność polskich 
naukowców - dyskusje panelowe / Dominika Zaremba i in. (s. 51-61). - Opinie  
o mobilności i doświadczenia migracyjne polskich naukowców - badania ankietowe / 
Joanna Durlik i in. (s. 63-95). - Powroty polskich naukowców - diagnoza sytuacji  
i rekomendacje / J. Durlik i in. (s. 97-117). - Umiędzynarodowienie polskich ośrod-
ków naukowych i wsparcie mobilności polskich naukowców - podsumowanie  
i rekomendacje / M. Wierzchoń i in. (s. 119-128). 
 
 601. ESTIMATION of the pace and rate of emigration using SETAR 
models : econometric analysis based on data from Poland / Lech Kujawski, 
Piotr Zientara, Ewa Oziewicz // Int. Bus. Global Econ. - 2016, nr 35, [cz.] 1, 
s. 538-548 bibliogr. streszcz. 

 Szacowanie tempa i poziomu emigracji przy pomocy modeli SETAR - analiza 
ekonometryczna na podstawie danych z Polski. 
 
 602. KONSEKWENCJE migracji poakcesyjnych z Polski dla kompe-
tencji zawodowych i kulturowych polskiego społeczeństwa / Jan Brzozow-
ski, Paweł Kaczmarczyk ; Komitet Badań na Migracjami Polskiej Akademii 
Nauk. - Warszawa : Komit. Bad. nad Migracjami PAN, 2014. - 49 s. : wykr. ; 
30 cm. - (Ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami). - Bibliogr. s. 45-49. 
 
 603. MIGRACJA wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego 
rynku pracy : analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg 
Hordaland / Wojciech Nowiak, Dominika Narożna, Cornelius Cappelen // 
Prz. Politol. - 2016, R. 21, nr 3, s. 76-77 bibliogr. netogr. summ. 
 
 604. MIGRACJA zarobkowa Polaków - „przymus” czy wolny wybór  
w kontekście współczesności / Józef Młyński // Rocz. Nauk Społ. - 2016,  
T. 8, nr 2, s. 21-41 bibliogr. netogr. summ. 
 
 605. MIGRACJE ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodo-
wej : wybrane aspekty instytucjonalno-prawne / Bogumił Termiński. - War-
szawa : CeDeWu.pl, 2016 - 259 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 229-244. - 
ISBN 978-83-7556-817-2. 
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 606. MIGRACJE międzynarodowe a globalny problem ubóstwa / 
Agnieszka Piekutowska // Współcz. Probl. Ekon. - 2016, nr 13, s. 27-37 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 607. MIGRACJE, mobilność, wielokulturowość : Holandia wobec pro-
blemów migracyjnych / Małgorzata Pacek // Stud. Eur. (Warszawa). - 2016, 
nr 4, s. 141-159 bibliogr. summ. 
 
 608. „MIGRANCI aktywni zawodowo” czy „zagraniczni przedsiębior-
cy”? : raport z badań / Izabela Czerniejewska. - Warszawa : Fund. Inst. 
Spraw Publ., 2014. - 38 k. ; 30 cm. - (Badania, Ekspertyzy, Rekomendacje). - 
Bibliogr. 
 
 NIEDOSKONAŁOŚCI współczesnego rynku pracy / A. Barwińska-
Małajowicz, B. Ślusarczyk, T. Czop = poz. 377. 

 Z treści: Mroczkowska-Białasek I.: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału edu-
kacyjnego jako podstawa budowania kapitału ludzkiego województw w kontekście 
migracji. 
 
 609. POLITYKA migracyjna Polski i jej regionalny wymiar / Brygida 
Solga // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 290, s. 51-60, rys. tab. 
bibliogr. summ. 

 M.in. migracje związane z zatrudnieniem. 
 
 610. POLITYKA migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie 
województwa podkarpackiego : publikacja zbiorowa / pod red. nauk. Anny 
Gąsior-Niemiec i Sylwii Pelc. - Rzeszów : Wyż. Szk. Inż.-Ekon., 2014. - 
200 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-60507-18-6. 

 Rec.: Grabowska Sabina // Polit. i Społ. - 2016, [T.] 14, nr 3, s. 185-188. 
 
 611. POLSKI Greenpoint a Nowy Jork : gentryfikacja, stosunki etnicz-
ne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku / Anna Sosnow-
ska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2016. - 307 s. : il., wykr. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 261-284. - ISBN 978-83-7383-753-9. 
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 612. PROCES emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społeczne-
go z Polski w ostatniej dekadzie / Kasprzyk Beata // Nierów. Społ. Wzrost 
Gospod. - 2016, z. 2(46), s. 396-407. 
 
 PRZEMIANY demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne 
konsekwencje / red. nauk. B. Kłos, P. Russel = poz. 353. 

 Z treści: Fihel A.: Demograficzne i społeczno-ekonomiczne skutki migracji 
zagranicznych. 
 
 TRANSFORMACJE : przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicz- 
nych w Polsce / red. nauk. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska =  
poz. 1187. 

 Z treści: Jończy R.: Migracja zarobkowa - uwagi definicyjne. 
 
 613. UNIJNA polityka migracyjna wobec obywateli państw Europy 
Wschodniej : w stronę liberalizacji czy ograniczania swobody przepły- 
wu osób? = The EU migration policy toward the citizens of countries of 
Eastern Europe : liberalization or constraint of flow of citizens? / Woj- 
ciech Bednarek // Rocz. Europeist. - 2016, [nr] 2, s. 49-59 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 614. WYJECHAĆ czy zostać? : determinanty zamiarów emigracji za-
robkowej z Polski / Paweł Baranowski [i in.] // Gospod. Nar. - 2016, R. 27, 
nr 4, s. 69-89 bibliogr. summ. 
 
 WYNAGRODZENIA w Polsce : przesłanki i hamulce wzrostu / red. 
nauk. M. Bednarski = poz. 1896. 

 Z treści: Frieske K. W.: Imigracja zarobkowa: o głupocie przed szkodą i po 
szkodzie. 
 
 615. ZNACZENIE migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki, 
przedsiębiorców i rynku pracy w Polsce / Dariusz Klimek // Zesz. Nauk. 
Uczel. Vistula. - 2016, z. 2, s. 60-74 rez. summ. 
 
 Zob. też Socjologia migracji poz. 1174-1187. 
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c. Zatrudnienie Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce 
 
 CZY nadchodzą nowe zagrożenia? / R. Studenski = poz. 1196. 

 Zatrudnianie cudzoziemców w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 616. DOUBLE transition : university-to-work abroad and adulthood / 
Justyna Sarnowska // Rocz. Lubus. - 2016, T. 42, cz. 2a, s. 215-228 bibliogr. 
netogr. 

 Podwójne przejście z edukacji do pracy i w dorosłość za granicą. 
 
 617. PRAWNE uwarunkowania tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw 
przez cudzoziemców w Polsce / Katarzyna Andrejuk // Polit. Społ. - 2016, 
R. 43, nr 3, s. 18-24 bibliogr. summ. 
 
 618. STRATEGIE eksternalizacji ryzyka w zatrudnianiu pracowników 
migrujących z Ukrainy / Peter Wegenschimmel // Polit. Społ. - 2016, R. 43, 
nr 5/6, s. 34-39 bibliogr. summ. 
 
 619. ZATRUDNIENIE cudzoziemców na polskim rynku pracy - aspek-
ty popytowe i strukturalne / Marek Piotrowski, Anna Organiściak-Krzy- 
kowska // Stud. Praw.-Ekon. - 2016, T. 100, s. 315-328, tab. wykr. bibliogr. 
summ. 
 
 620. ZATRUDNIENIE cudzoziemców w Polsce // Atest. - 2016, nr 8, s. 16. 

 Posiedzenie Rady Ochrony Pracy, 4 lipca 2016 r. 
 
 ZATRUDNIENIE w ochronie zdrowia w Polsce na tle migracji i pozio-
mu wynagrodzeń lekarzy / Ż. Tatara = poz. 494. 
 
 

8. Czas pracy. Absencja 
 
 621. ABSENCJA chorobowa a bezrobocie na rynku pracy w Polsce / 
Ewa Kusideł, Małgorzata Striker // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 8, s. 6-10, 
tab. bibliogr. summ. 
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 ABSENCJA chorobowa pracownika jako uzasadniona przyczyna wy-
powiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego / K. Pła-
czek = poz. 1710. 
 
 622. ABSENCJA chorobowa pracowników : uwarunkowania, kształto-
wanie, pomiar / Małgorzata Striker. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2016. - 
229, [2] s. : rys. ; 24 cm. - (Zarządzanie). - Tabele. - Bibliogr. s. 199-210, 
spis aktów prawnych s. 211. - ISBN 978-83-8088-578-3. 

 M.in. uwarunkowania prawne absencji. 
 
 623. CZAS pracy i płatki Kelloga / Tomasz Kasprowicz // Respublica. - 
2016, R. 29, nr 3, s. 24-27. 
 
 624. DETERMINANTY zróżnicowania czasu pracy artystów i twór- 
ców / Agnieszka Jeran, Ewa Gruszka // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 5,  
s. 93-104, tab. bibliogr. summ. 

 Problematyka czasu pracy artystów i twórców w kontekście wybranych uwarun-
kowań na podstawie badań przeprowadzonych w metropolii bydgosko-toruńskiej  
w 2013 r. 
 
 625. ELEKTRONICZNE zwolnienia lekarskie / Joanna Ćwiek-Świ- 
decka // Rynek Pr. / IPiSS. - 2015, nr 2, s. 98-99. 
 
 

9. Zawód i jego wykonywanie 
 
 626. ARTYSTKI w pracy i o pracy : poznawcze wymiary sztuki / Karo-
lina Sikorska // Sztuka i Dokumen. - 2016, nr 14, s. 74-83 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 627. ASYSTENCI rodziny zatrudnieni na umowę zlecenia jako preka-
riusze - zagrożenia dla profesjonalizacji nowego zawodu / Izabela Krasiej- 
ko // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 1, s. 19-27 bibliogr. summ. 

 Praca asystentów rodziny. 
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 628. ASYSTENT rodziny - towarzysz czy interwent? / Izabela Krasiej-
ko // Pr. Soc. - 2016, R. 31, nr 2, s. 86-101, rys. summ. 
 
 629. ASYSTENTURA rodziny : rekomendacje metodyczne i organiza-
cyjne / Izabela Krasiejko ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 107, 
[1] s. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 103-107. - ISBN 978-83-64309-34-2. 
 
 630. ASYSTENTURA rodziny : teoria, praktyka, badania / pod red. 
Moniki Kornaszewskiej-Polak. - Sosnowiec : Of. Wydaw. Humanitas, 2016. - 
301 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Summ. - ISBN 978-83-64788-55-0. 

 Z treści: Kornaszewska-Polak M.: Analiza sytuacji współczesnych rodzin  
z uwzlędnieniem problemów regionu śląskiego (s. 25-37). - Kornaszewska-Polak M.: 
Asystent i asystowanie jako nowa profesja społeczna w dziedzinie pracy socjalnej  
(s. 39-57). - Wadowska Paulina: Historyczny rys niesienia pomocy potrzebującym. 
Od religijnych form pomocy ubogim do współczesnych uwarunkowań prawnych  
(s. 59-68). - Gawron Katarzyna: Formy współpracy asystenta rodziny z ośrodkiem 
pomocy społecznej (s. 69-78). - Bartocha Ilona: Asystentura rodziny wobec nowych 
form życia małżeńsko-rodzinnego (s. 93-101). - Szymczyk Marcelina: Istota pracy 
asystenta rodziny w kontekście trudności opiekuńczo-wychowawczych (s. 103-111). - 
Foks Hanna: Specyfika pracy asystenta z osobą niepełnosprawną i jej rodziną  
(s. 127-137). - Kornaszewska-Polak M.: Aktualne wyzwania stojące przed asysten-
tami rodzin (s. 139-156). - Kornaszewska-Polak M.: Program badań asystentów 
rodzin: cel, opis grupy badawczej i narzędzi badawczych (s. 159-169). - Kornaszew-
ska-Polak M., Czop Sylwia, Wróbel Sylwia: Analiza wyników ankiety przeprowa-
dzonej wśród asystentów rodzin (s. 177-202). - Kornaszewska-Polak M., Czop S., 
Wróbel S.: Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród kierowników zespo-
łów asystentów rodzin (s. 203-223). - Kornaszewska-Polak M.: Wnioski z przepro-
wadzonych badań (s. 225-229). 
 
 631. BIBLIOTERAPIA w życiu i pracy katechety / Aneta Rayzacher-
Majewska // Katecheta. - 2016, R. 60, nr 2, s. 51-55. 
 
 632. BIEGŁY rewident jako zawód zaufania publicznego = Auditor as  
a profession of public trust / Edyta Tkaczyk // Prz. Ustawod. Gospod. - 
2016, R. 69, nr 10, s. 2-8 bibliogr. netogr. summ. 
 
 CZŁOWIEK w zmianie - testowanie rozdzielenia pracy socjalnej od 
pomocy finansowej w MOPS we Wrocławiu / M. Szydłowski = poz. 2111. 
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 633. CZY artysta pracuje? / Ewa Sułek // Czas Kultury. - 2016, R. 32, 
[nr] 3, s. 38-48 summ. 
 
 634. GRAWER / Aleksander Stukowski // Atest. - 2016, nr 9, s. 45-47. 

 Wykonywanie zawodu grawera: wymagane predyspozycje i kwalifikacje. 
 
 635. INTERIM menedżer : czy to zawód dla każdego? / Magdalena 
Kołodkiewicz // Personel Zarz. - 2016, nr 3, s. 67-69. 
 
 KRAJOWE i międzynarodowe konteksty polityki społecznej / red. nauk. 
J. Auleytner = poz. 2155. 

 Z treści: Czech P.: Pracownik socjalny urzędnik czy opiekun spolegliwy. 
 
 636. A LANGUAGE specialist as an entrepreneur : an educational per-
spective / Konrad Klimkowski // Acad. J. Modern Philology. - 2016, Vol. 5, 
s. 59-74 bibliogr. 

 Specjalista w dziedzinie języka jako przedsiębiorca: perspektywa edukacyjna. 
 
 637. LIDER grup roboczych - pracownik socjalny w przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie / Izabela Pawłowska // Pr. Soc - 2016, R. 31, nr 5/6,  
s. 158-169, fot. rys. summ. 
 
 638. O ZAWODZIE pracownika socjalnego, kształceniu i motywach 
jego wyboru - komentarz z badań / Piotr Gierek // Pr. Soc. - 2016, R. 31,  
nr 2, s. 102-117, tab. summ. 
 
 639. OBCIĄŻENIA zawodowe nauczycieli a klimat organizacyjny  
w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych / Elżbieta Stru-
tyńska, Jacek Gralewski, Izabela Lebuda // Stud. z Teorii Wych. - 2016, T. 7, 
nr 2, s. 137-155 bibliogr. netogr. summ. 
 
 640. POCZUCIE trudności w realizacji czynności zawodowych u nau-
czycielek wychowania przedszkolnego / Radmila Burkovičová // Zag. Społ. - 
2016, nr 2. s. 117-128 bibliogr. netogr. summ. 
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 641. POTENCJAŁ pracownika naukowego : wstęp do badań ankieto-
wych, dobór zmiennych = Potential of researcher : introduction to survey, 
selection of variables / Iwona Zdonek [i in.] // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. 
Zarz. - 2016, z. 96, s. 535-548 bibliogr. summ. 
 
 642. PRACA socjalna na uniwersytetach brytyjskich należących do 
Russell Group : nienazwane nie istnieje? / Magdalena Dobrzyńska // Pr. 
Soc. - 2016, R. 31, nr 3, s. 161-182 bibliogr. summ. 

 Analiza usług wspierających studentów z perspektywy pracy socjalnej i porad-
nictwa specjalistycznego. 
 
 643. PRACA socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych 
koncepcji : analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi po-
mocy / pod red. Izabeli Krasiejko, Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun ; 
Instytut Rozwoju Służb Społecznych. - Warszawa : Inst. Rozw. Służb Społ., 
2016. - 225 s. : rys. ; 24 cm. - (Ex Libris Pracownika Socjalnego). - Tabele. - 
Bibliogr. - ISBN 978-83-64518-10-2. 

 Z treści: Jadczak-Szumiło Teresa: Teoria przystosowania i jej zastosowanie  
w pracy z rodziną (17-32). - Kita Beata: Dialog motywujący w pracy z rodziną  
w ośrodku pomocy społecznej (s. 33-54). - Krasiejko I.: Podejście skoncentrowane 
na rozwiązaniach w metodycznym działaniu asystentów rodziny (s. 55-90). - Reczek 
Ewa: Wideotrening komunikacji w pracy z rodziną z dysfunkcjami w pełnieniu 
funkcji rodzicielskiej (s. 91-104). - Ciczkowska-Giedziun M.: Podejście femini-
styczne i perspektywa płci w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną (s. 105-116). - 
Przeperski Jarosław: Konferencja Grupy Rodzinnej - podejście familiocentryczne  
w pracy socjalnej z rodziną (s. 117-132). - Owczaruk Izabela: Wykorzystanie geno-
gramu w pracy nad reintegracją rodziny (s. 133-146). - Łuczyńska Marta, Wołoszyn 
Bożena: Interwencja kryzysowa w pracy z rodziną (s. 175-194). - Krasiejko I., Cicz-
kowska-Giedziun M.: Refleksyjność i refleksyjny praktyk w pracy socjalno-wy- 
chowawczej z rodziną (s. 195-222). 
 
 644. PRACA zawodowa nauczyciela andragoga w kontekście etycznym / 
Dariusz Zając // Probl. Profes. - 2016, nr 2, s. 109-119 bibliogr. summ. 
 
 645. PRACOWNIK socjalny w kryzysie - superwizja jako innowacyjne 
narzędzie wsparcia w kontekście charakterystyki zawodu / Maria Łuszczyń-
ska // Pr. Soc - 2016, R. 31, nr 3, s. 47-64 bibliogr. summ. 

 Ukazanie kryzysu jako zjawiska wpisanego w przestrzeń zawodową pracy so-
cjalnej. 
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 646. PRAWNICY o prawie i swojej profesji = Lawyers about the law 
and their profession / Paulina Wiktorska // Rocz. TN Płock. - 2016, R. 8,  
s. 481-526 summ. 
 
 647. PRESTIŻ zawodu nauczyciela w percepcji różnych aktorów ży- 
cia szkoły / Dominika Walczak // Stud. z Teorii Wych. - 2016, T. 7, nr 4,  
s. 93-115 bibliogr. summ. 
 
 648. PROMOCJA zawodu sommeliera na krajowym rynku pracy / Marta 
Sidorkiewicz // Rozpr. Nauk. AWF Wroc. - 2015, [T.] 50, s. 67-73 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 649. REKRUTER czy sprzedawca? : cała prawda o branży rekrutacyj-
nej w pierwszej w Polsce kampanii wizerunkowej / Igor Belczewski // Per-
sonel Zarz. - 2016, nr 12, s. 60-62. 
 
 650. ROLA asysty w leczeniu endodontycznym oraz przygotowaniu 
stanowiska pracy = The role of the assistant in endodontic treatment and 
preparation worksite / Tomasz Olek, Zuzanna Fiszer // Asystentka i Hig. 
Stomatolog. - 2016, R. 11, nr 4, s. 218-221 summ. 
 
 ROZWIĄZANIA organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo- 
łecznej we Wrocławiu sprzyjające świadczeniu usługi pracy socjalnej po-
przez proces uczenia, doświadczenia i korzystania z zasobów / E. Olber =  
poz. 2123. 
 
 651. RYNEK firm pożyczkowych w Polsce / Monika Zakrzewska // 
Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 3, s. 50-54 summ. 

 Doradcy klienta w sektorze pożyczkowym. 
 
 652. SUPERWIZJA pracy socjalnej dla praktyków / Piotr Domaradzki 
[i in.]. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2016. - 278 s. : rys. ; 24 cm. - (Aka-
demia Samorządowa). - Bibliogr. s. 269-273. - Wykaz aktów prawnych  
s. 273. - ISBN 978-83-7969-624-6. 
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 653. WORK-related identity of clinical research sector employees in 
Poland against professional transformation of the industry / Barbara Kozier-
kiewicz // J. Manage. Bus. Admin. Central Europe. - 2016, Vol. 24, nr 3,  
s. 62-90 bibliogr. netogr. 

 Identyfikacja pracowników sektora badań klinicznych w Polsce z transformacją 
zawodową w przemyśle. 
 
 654. WYBRANE determinanty doświadczania pracy zawodowej przez 
socjoterapeutów / Barbara Jankowiak, Emilia Soroko // Prz. Pedagog. - 
2016, nr 1, s. 102-115 bibliogr. netogr. summ. 
 
 655. ZAWÓD: tancerka/tancerz : identyfikacja kluczowych problemów 
z perspektywy badań własnych / Arkadiusz Czarniakowski // Społ. i Ekon. - 
2016, nr 1, s. 85-97, tab. bibliogr. summ. 
 
 656. ZAWÓD urbanisty a praktyka zawodowa w Polsce = The urban 
planner profession and professional practice in Poland / Elżbieta Czekiel-
Świtalska // Przestrzeń i Forma. - 2016, nr 25, s. 187-204. 
 
 Historia poszczególnych zawodów poz. 16, 17, 19, 22, 24, 26. 
 Zob. też Socjologia i psychologia zawodów poz. 1029-1039 ; Ustawo-
dawstwo pracy różnych zawodów poz. 1488-1514. 
 
 

10. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe 
 
 657. ADWOKAT ogólny czy tylko adwokat specjalista? : uwagi prak-
tyczne w kontekście potrzeb wymiaru sprawiedliwości / Andrzej Malicki // 
Palestra. - 2016, R. 61, nr 10, s. 102-107. 

 Problematyka kompetencji merytorycznych adwokata i jego uprawnień zawo-
dowych. 
 
 658. ANALIZA związków poziomu wykształcenia z wybranymi mia-
rami sytuacji zdrowotnej ludności / Marek Kunasz // Polit. Społ. - 2016,  
R. 43, nr 8, s. 1-6, tab.bibliogr. summ. 
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 659. BADANIA oczekiwanych przez pracodawców kompetencji zawo-
dowych mechanika pojazdów samochodowych w Polsce, Niemczech i Por-
tugalii / Iwona Kacak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 3, s. 100-111, rys. 
tab. bibliogr. summ. 
 
 660. BEHAWIORALNE wyznaczniki wybranych kompetencji interper-
sonalnych specjalisty BHP / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Janusz Kraś- 
niak // Prz. Organ. - 2016, nr 8, s. 54-64, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 661. BUDOWANIE kompetencji zarządczych kierowników jednostek : 
zarys inicjatywy / Rafał Batkowski // Policja. - 2016, Vol. 17, nr 1, s. 64-68 
summ. 
 
 662. CERTYFIKACJA zawodu księgowego w Polsce w opinii studen-
tów kierunku finanse i rachunkowość - wyniki badania empirycznego / Piotr 
Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4,  
nr 11, s. 228-243, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 663. COMPETENCIES of a manager as a determinant of organisational 
success = Kompetencje menedżera jako determinanta sukcesu organizacji / 
Sylwia Gołąb // Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet., Oecon. - 2016, [nr] 4, s. 19-24 
bibliogr. streszcz. 
 
 664. CZY rynek pracy potrzebuje literatów? / Daria Hejwosz-Grom- 
kowska // Liberté! - 2016/2017, nr 24, s. 48-51. 

 M.in. przydatność zawodowa. 
 
 665. DIVERSITY of competencies of employees due to age on the 
example of teachers in the Opole Voivodeship = Zróżnicowanie kompeten-
cji pracowników ze względu na wiek na przykładzie nauczycieli w woje-
wództwie opolskim / Jolanta Maj // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016,  
z. 87, s. 287-298 bibliogr. streszcz. 
 
 DORADZTWO zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / 
red. nauk. E. Solarczyk-Ambrozik = poz. 721. 

 Z treści: Śliwerski B.: Uwarunkowania niepokojąco niskiego poziomu kompe-
tencji personalnych i społecznych uczniów szkół zawodowych barierą do sukcesu na 
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rynku pracy. - Skibińska E.: Walidacja kompetencji - nowe problemy i nowe wy-
zwania dla edukacji dorosłych. - Wawrzonek A.: Kompetencje miękke jako narzę-
dzie porozumienia międzypokoleniowego na rynku pracy. - Cytlak I., Jarmużek J., 
Szafran J.: Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnościami a ich szanse na 
rynku pracy. Znaczenie coachingu w pracy doradczej. 
 
 666. EUROPEJSKA legitymacja zawodowa // Prawo Eur. Prakt. - 
2016, nr 1, s. 63-66. 
 
 667. EXPLORATORY factor analysis in the measurement of the com-
petencies of older people = Eksploracyjna analiza czynnikowa w ocenie 
kompetencji osób starszych / Justyna Wiktorowicz // Ekonometria. - 2016, 
[nr] 4, s. 48-60 bibliogr. streszcz. 
 
 KADRY i płace w instytucjach kultury / pod red. M. Culepy =  
poz. 1490. 

 Z treści: Regulska-Cieślak M., Wacikowska M.: Kwalifikacje i dodatkowe obo-
wiązki pracowników instytucji kultury. 
 
 668. KLUCZOWE kompetencje lidera w komórce zamówień publicz-
nych / Arkadiusz Borowiec // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 8,  
s. 148-161, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 669. KOMPETENCJE analityczne współczesnego menedżera i ich roz- 
wój w procesie edukacji formalnej = Analytical competencies of the modern 
manager and their development in the process of the formal education / Piotr 
Muryjas, Monika Wawer // Edukacja, Technika, Informatyka. - 2016, nr 3, 
s. 252-258 bibliogr. summ. 
 
 670. KOMPETENCJE doradcy w autopercepcji studentów / Marcin 
Szumigraj // Dyskursy Młodych Andragogów. - 2016, T. 17, s. 141-155 
summ. 
 
 671. KOMPETENCJE informatyczne w samoocenie nauczycieli eduka-
cji przedszkolnej i wczesnoszkolnej = Evaluation of kindergarten and early 
school teachers concerning their Information Technology skills / Urszula 
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Ordon, Katarzyna Serwatko // Edukacja, Technika, Informatyka. - 2016,  
nr 3, s. 152-156 bibliogr. summ. 
 
 672. KOMPETENCJE kadr kultury - między użytecznością a mądroś- 
cią / Jolanta Skutnik // Dyskursy Młodych Andragogów. - 2016, T. 17,  
s. 229-245 summ. 
 
 673. KOMPETENCJE kadry menedżerskiej w obszarze ZZL z perspek-
tywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne 
w Polsce / Marzena Stor, Adam Suchodolski // Organ. Kier. - 2016, nr 3,  
s. 99-119, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 674. KOMPETENCJE kulturowe jako element umiejętności komunika-
cji klinicznej profesjonalnego lekarza / Janusz Janczukowicz // Med. po 
Dyplomie. - 2016, vol. 25, nr 2, s. 67-70 bibliogr. 
 
 675. KOMPETENCJE menedżerskie w kontekście innowacyjności 
przedsiębiorstwa / Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. - Warszawa : Wydaw. 
Nauk. PWN, 2016. - 274 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 234-260. - 
ISBN 978-83-01-18838-2. 
 
 676. KOMPETENCJE nauczyciela w kontekście kształcenia = Teacher’s 
competences in the context of education / Ilona Żeber-Dzikowska, Małgo-
rzata Wysocka-Kunisz, Aleksandra Szydłowska // Społ., Eduk., Język. - 2016, 
T. 4, s. 93-101 bibliogr. summ. 
 
 677. KOMPETENCJE nauczyciela w zmieniającej się szkole : (wybrane 
zagadnienia) / Agata Popławska // Zag. Społ. - 2016, nr 2, s. 11-29 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 678. KOMPETENCJE nauczycieli edukacji dwujęzycznej = The skills 
of teachers of bilingual education / Justyna Sala-Suszyńska // Naucz. i Szk. - 
2016, nr 2, s. 257-267 bibliogr. summ. 
 
 679. KOMPETENCJE opiekuna osoby starszej - implikacje europejskie / 
Agata Chabior, Małgorzata Krawczyk-Blicharska // Eduk. Ustaw. Doros. - 
2016, nr 2, s. 81-89, rys. tab. bibliogr. summ. 
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 680. KOMPETENCJE profesjonalne kuratorów sądowych dla doro-
słych wobec zmieniającej się rzeczywistości prawnej w perspektywie spe-
cjalizacji zawodowej / Katarzyna Nanowska // Eduk. Humanist. (Szczec.). - 
2016, nr 2, s. 135-146 bibliogr. summ. 
 
 681. KOMPETENCJE społeczne pracowników - kontekst edukacyjny / 
Stefan M. Kwiatkowski // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 9, s. 33-36, tab.  
bibliogr. summ. 

 Nr tematyczny „Kształcenie zawodowe przez pracę i w miejscu pracy”. M.in. 
kompetencje społeczne w Polskiej Ramie Kwalifikacji. 
 
 682. LIDER biznesu w czasach kryzysu = Business leader in the time of 
a crisis / Mariola Dźwigoł-Barosz // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, 
z. 89, s. 107-121 bibliogr. netogr. summ. 

 Znaczenie kompetencji liderów. 
 
 683. MANAGERIAL and entrepreneurial skills as determinants of bu-
siness / Daniela Petríková, Tatiana Soroková // Pol. J. Manage. Stud. - 2016, 
Vol. 14, nr 1, s. 184-194 bibliogr. streszcz. 

 Umiejętności menedżerskie i przedsiębiorcze jako wyznaczniki biznesu. 
 
 684. MANAGERIAL competencies for various management levels / 
Małgorzata Tyrańska // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2016, nr 11(959), 
s. 21-38 bibliogr. summ. 
 Kompetencje kadry menedżerskiej na różnych szczeblach zarządzania. 
 
 685. METODY pomiaru zapotrzebowania na kompetencje różnych sek- 
torów gospodarki = Methods of measurement of skills’ needs in different 
economy sectors / Marcin Kocór, Barbara Worek // Społ. i Eduk. - 2016,  
nr 2, s. 243-252 bibliogr. summ. 
 
 686. NIEDOCENIANA młodość? Młodzi dorośli na rynku pracy / 
Agnieszka Jeran // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 4, s. 8-14, tab. bibliogr. summ. 

 Na podstawie badania Bilans Kapitału Ludzkiego zanalizowano istotne różnice 
w poziomie kompetencji młodszych i starszych pracowników oraz wysokości uzys- 
kiwanych przez nich zarobków, przy ujednoliceniu poziomu wykształcenia. 
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 687. NIEDOPASOWANIE kompetencji na polskim rynku pracy w wy- 
nikach badań Bilansu Kapitału Ludzkiego / Monika Dawid-Sawicka, Beata 
Michorowska // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 65-71 bibliogr. summ. 
 
 688. NIEOCZYWISTE konsekwencje zwiększania poziomu kwalifika-
cji pracowników z wyższym wykształceniem / Agnieszka Jeran // Eduk. 
Ustaw. Doros. - 2016, nr 2, s. 51-59, tab. bibliogr. summ. 
 
 689. NOWE podejście w metodologii standaryzacji kompetencji zawo-
dowych / Jolanta Religa, Stan Lester // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 3,  
s. 80-91, rys. bibliogr. summ. 

 Przegląd opisów kompetencji stosowanych w krajach europejskich. 
 
 690. OCENA kompetencji klinicznych przyszłych lekarzy i pielęgnia- 
rek - tradycyjny egzamin kliniczny i OSCE / Marta Szeliga, Ilona Kuźmicz, 
Agnieszka Skrzypek, Michał Nowakowski // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016,  
nr 3, s. 112-119, tab. bibliogr. summ. 
 
 691. OTWIERANIE dostępu do zawodów w Polsce : konfrontacja opi-
nii na temat ustawy deregulacyjnej / Michał Dobrołowicz // Rynek Pr. / 
IPiSS. - 2016, nr 2, s. 37-47 bibliogr. summ. 
 
 PORADNICTWO zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojo-
wym / red. D. Kukla, W. Duda = poz. 726. 

 Z treści: Duda W.: Rynek pracy a rynek edukacji, czyli Krajowe Ramy Kwalifi-
kacji w praktyce. 
 
 PORADNIK metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów 
pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie / 
pod red. J. Izabeli Wiśniewskiej i P. Jurkiewicz = poz. 553. 

 Z treści: Szlosek F.: Kompetencje trenerów pracy w kontekście realizacji etapów 
zatrudnienia wspomaganego. - Szlosek F.: Podstawowe przygotowanie trenerów 
pracy. 
 
 692. POSTULOWANE postawy radnych gmin w świetle badań empi-
rycznych / Bogdan Nogalski, Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka-
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Kozłowska // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 8, s. 33-46, tab.  
bibliogr. summ. 

 Postulowane cechy, kwalifikacje i kompetencje radnych gmin. 
 
 693. POTRZEBY edukacyjne nauczycieli kształcenia specjalnego (z ba- 
dań w czterech krajach europejskich) / Tomasz Sułkowski, Jolanta Religa // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 4, s. 88-95, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 694. POZIOM kwalifikacji pracowników a aktywność innowacyjna 
przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej / Katarzyna Szopik-
Depczyńska // Probl. Profes. - 2016, nr 2, s. 137-146 bibliogr. summ. 
 
 695. POZIOM wykształcenia zasobów wiejskiej siły roboczej w Pol- 
sce : analiza przestrzenna = Education level of rural workforce in Poland : 
spatial analysis / Wioletta Kamińska // Stud. Obszarów Wiej. - 2016, T. 41, 
s. 9-30 bibliogr. summ. 
 
 PROFIL kompetencyjny profesjonalnego mentora / M. Baran = poz. 813. 
 
 696. PRZYGOTOWANIE inżynierów do wdrażania innowacyjnych 
technologii optomechatronicznych / Tomasz Giesko // Eduk. Ustaw. Doros. - 
2016, nr 4, s. 46-54, tab. bibliogr. summ. 
 
 697. STRENGTHENING the internationalisation and commercialization 
of clusters and cluster organizations by upgrading managerial competencies: 
selected cases from Poland and Lithuania / Maciej Pietrzykowski // Stud. 
Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 5, s. 160-183, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Wzmocnienie internacjonalizacji i komercjalizacji klastrów i organizacji kla-
strowych poprzez modernizację kompetencji menedżerskich : wybrane przypadki  
z Polski i Litwy. 
 
 698. SZKOLNA polityka kadrowa polskich gmin a wyniki egzamina-
cyjne / Jan Polcyn // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 2, s. 35-45, tab. bibliogr. 
summ. 

 Kompetencje i kwalifikacje nauczycieli a wyniki egzaminacyjne uczniów. 
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 699. UMIEJĘTNOŚCI kierownicze potrzebne kierownikom w XXI wie- 
ku / Marta Przybylska // Acta UNC, Zarz. - 2016, Vol. 43, nr 3, s. 139-149 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 700. UZNAWANIE efektów kształcenia : korzyści edukacyjne dla kandy- 
datów / Grażyna Voss // Konsump. Rozwój. - 2016, nr 4, s. 99-113 bibliogr. 
netogr. rez. summ. 
 
 701. WDROŻENIE zintegrowanego systemu kwalifikacji / Agnieszka 
Chłoń-Domińczak, Stanisław Sławiński // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1,  
s. 24-34 bibliogr. summ. 
 
 702. WIEDZOCHŁONNOŚĆ obszarów wiejskich w warunkach zrów-
noważonego rozwoju / Magdalena Kozera-Kowalska, Sławomir Kalinow- 
ski // Hand. Wewn. - 2016, R. 62, nr 4, s. 88-99, tab. bibliogr. rez. summ. 

 Celem rozważań jest wskazanie na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę wśród 
ludności zamieszkującej obszary wiejskie w dobie gospodarki opartej na wiedzy. 
 
 703. WPŁYW niedopasowań kwalifikacyjnych na wynagrodzenia ab-
solwentów w Polsce / Leszek Wincenciak // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 3, 
s. 7-12 bibliogr. summ. 
 
 704. WSPÓŁCZESNY profil kompetencyjny trenera personalnego,  
a także profile osobowe kobiet uczęszczających na zajęcia treningu perso-
nalnego / Danuta Zwolińska, Robert Podstawski // Rocz. Nauk. WSWFiT 
Białyst. - 2016, nr 1, s. 15-24 bibliogr. summ. 
 
 705. WYBRANE metody badania przydatności zawodowej pracowni- 
ka / Marian Piekarski // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12, s. 78-91, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 706. WYBRANE problemy środowiska pracy : oczekiwania pracodaw-
ców wobec kompetencji zawodowych pracowników służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy / Beata Taradejna // Stud. z Teorii Wych. - 2016, T. 7, nr 3,  
s. 177-196 bibliogr. summ. 
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 707. WYKORZYSTANIE laboratorium i-Lab2 w rozwijaniu kompe-
tencji kluczowych = The use of laboratory i-Lab2 in the development of key 
competences / Agnieszka Długosz // Edukacja, Technika, Informatyka. - 
2016, nr 4, s. 257-262 bibliogr. summ. 
 
 WYKSZTAŁCENIE zawodowe, elastyczne zatrudnienie a podnoszenie 
swoich kwalifikacji / I. Magda = poz. 804. 
 
 708. ZARZĄDZANIE projektami wielolokalizacyjnymi determinantą 
zmian w kluczowych kompetencjach konsultantów personalnych / koordy-
natorów HR / Teresa Kupczyk, Piotr Bartkowiak // Nauki o Zarz. - 2016,  
nr 1(26), s. 100-111, tab. bibliogr. summ. 

 Identyfikacja kluczowych kompetencji konsultantów personalnych / koordynato-
rów HR z punktu widzenia realizacji projektów wielolokalizacyjnych. 
 
 ZAWÓD czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspieranie roz-
woju kariery / red. nauk. V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny = poz. 1067. 

 Z treści: Drabik-Podgórna V., Podgórny Marek: Zawód czy kompetencje? Zarys 
problematyki. - Jarosiewicz H.: Rozwój w kierunku kompetencji. - Piasecka-Robak A.: 
„Kompetencje vs. Zawód” - wybór pomiędzy tradycją a zmianą? O ocenie i uznawa-
niu kwalifikacji nabytych drogą nieformalną i pozaformalną. - Podgórny M.: Zarzą-
dzanie wiedzą jako proces sprzyjający doskonaleniu kompetencji pracowniczych. - 
Anioł J.: Kompetencje rodzinne a współczesny rynek pracy. Zasoby kobiet-matek  
w świetle wymagań stawianych przez pracodawców. - Drabik-Podgórna V.: Pozy-
tywne poradnictwo kariery, czyli poradnictwo (coraz mniej) zawodowe. Od diagno-
zowania przeciwwskazań do zawodu do wspierania rozwoju kompetencji. 
 
 709. ZRÓŻNICOWANIE umiejętności poznawczych osób starszych  
i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania / Marta Palczyńska, Maja 
Rynko // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 7, s. 22-27 bibliogr. summ. 

 Na podstawie danych z badania SHARE. 
 
 Zob. też Zarządzanie kompetencjami i talentami poz. 127-146. 
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11. Przygotowanie kadr 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 710. AKADEMIA wieku średniego : opis i podstawowe założenia aka-
demickiego modelu kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ / [zesp. 
aut. Agnieszka Biernacka i in.] ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : 
Wydaw. Społ.-Praw., 2015. - 104 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 97. - ISBN 978-83-940669-2-5. 
 
 711. The COMPARATIVE research analysis of the ECVET system in 
Finland, Spain and Poland : on the basis of TRANS-FINECVET Project 
„Implementation of the FINECVET model to the formal and nonformal 
education” Erasmus+. Project: 2014-1-PLO1-KA202-003355 / Michał But-
kiewicz, Cécile Sauvage, Maarit Saarenkylä // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, 
nr 2, s. 20-31, tab. bibliogr. summ. 

 Z badań porównawczych nad systemem ECVET w Finlandii, Hiszpanii i Polsce : 
na podstawie Projektu TRANS-FINECVET „Wdrożenie modelu FINECVET do 
formalnego i pozaformalnego kształcenia” Erasmus+. Projekt: 2014-1-PLO1-
KA202-003355. 
 
 712. DETERMINANTS of the effectiveness of educational activity in 
working with the disabled / Jacek J. Błeszyński // Forum Sc. Oecon. - 2016, 
Vol. 4, spec. iss. 2, s. 81-88 bibliogr. netogr. 

 Uwarunkowania skuteczności działań edukacyjnych w pracy z osobami niepeł-
nosprawnymi. 
 
 713. EDUKACJA jako forma wspierania rozwoju zawodowergo osób  
u schyłku kariery zawodowej / Iwona Mandrzejewska-Smól // Szk. Zawód, 
Pr. - 2016, nr 12, s. 198-211, tab. bibliogr. summ. 

 Aktywność edukacyjna osób starszych. 
 
 714. EDUKACJA zorientowana na potrzeby człowieka funkcjonującego 
na współczesnym rynku pracy / Czesław Plewka // Eduk. Ustaw. Doros. - 
2016, nr 4, s. 150-163, rys. tab. bibliogr. summ. 
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 715. EVALUATION beim Kompetenzerwerb / Ekkehard Nuissl, Ewa 
Przybylska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 3, s. 71-79 bibliogr. summ. 
 Ewaluowanie w procesach nabywania kompetencji. Doświadczenia z Europy, 
zwłaszcza z RFN, w związku z pracami nad Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi, 
których celem jest promocja mobilności obywateli UE oraz ułatwienie uczenia się 
przez całe życie. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 
 Z treści: Bugaj J. M.: Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademic-
kich - przykłady praktyk niemieckich i polskich. 
 
 KRAJOWE i międzynarodowe konteksty polityki społecznej / red. nauk. 
J. Auleytner = poz. 2155. 
 Z treści: Buchowicz I.: Lifelong learning jako niewykorzystana szansa rozwoju 
kapitału ludzkiego w Polsce na tle rozwiązań europejskich. 
 
 NIEDOSKONAŁOŚCI współczesnego rynku pracy / A. Barwińska-
Małajowicz, B. Ślusarczyk, T. Czop = poz. 377. 
 Z treści: Leśniak-Moczuk K.: Ciągłość i zmiana edukacji w perspektywie globali-
zacji. - Mroczkowska-Białasek I.: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału edukacyjne-
go jako podstawa budowania kapitału ludzkiego województw w kontekście migracji. 
 
 716. PRACA zawodowa stymulatorem dalszego kształcenia / Tadeusz 
Aleksander // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 2, s. 9-19 bibliogr. summ. 
 M.in. kształcenie ustawiczne. 
 
 717. TECHNOLOGIE informacyjne a andragogika - edukacyjne wy-
zwania współczesności / Sergo Kuruliszwili ; Instytut Rozwoju Służb Spo-
łecznych. - Warszawa : Inst. Rozw. Służb Społ., 2016. - 246 s. : rys. kolor. ; 
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 234-244. - ISBN 978-83-64518-08-9. 
 
 

b. Orientacja i poradnictwo zawodowe 
 
 ADEPCI pedagogiki pracy w projekcjach i eksploracjach naukowych / 
B. Baraniak i in. = poz. 1188. 

 Z treści: Brzeziński J.: Świadomość ekologiczna w poradnictwie zawodowym - 
(nie)obecna w pracy doradców zawodowych. 
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 718. CARRIER barriers to career indecision : a final-year BBA stu-
dents view / Minhajul Islam Ukil // Pol. J. Manage. Stud. - 2016, Vol. 13,  
nr 1, s. 192-205 bibliogr. streszcz. 

 Od barier kariery do niezdecydowania co do kariery: na przykładzie studentów 
ostatniego roku licencjatu z zarządzania. 
 
 719. DETERMINANTY planów zawodowych w opinii studentów 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego = Determinats of 
career plans in the opinion of students of the Faculty of Education, Uni- 
versity of Rzeszów / Zbigniew Chodkowski // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2,  
s. 335-345 bibliogr. netogr. summ. 
 
 720. DOJRZEWANIE do zawodu / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 
2016, nr 6, s. 22-24. 
 
 721. DORADZTWO zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia 
się / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 
2016. - 303 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwer- 
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 233). - 
Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-232-3019-9. 

 Treść: Kargulowa Alicja: Doradztwo zawodowe w całożyciowym uczeniu się  
(s. 13-30). - Solarczyk-Ambroziak E.: Zmiany we wzorach przebiegu karier a całoży-
ciowe uczenie się (s. 31-47). - Gromkowska-Melosik Agnieszka: Wielokulturowe 
doradztwo zawodowe w społeczeństwach Zachodu (s. 49-58). - Cybal-Michalska 
Agnieszka: Sukces w karierze jako wynik doświadczeń podmiotu w przebiegu pracy 
zawodowej (s. 59-71). - Bielecki Jerzy: Dylematy wyboru zawodu w kontekście wy-
branych teorii psychologicznych i socjologicznych (s. 73-86). - Kławsiuć-Zduńczyk 
Anna: Poradnictwo całożyciowe w kontekście realizacji koncepcji uczenia się przez 
całe życie (s. 87-96). - Myszka Lucyna: Prorozwojowość w karierze - perspektywa 
jednostkowa (s. 97-109). - Śliwerski Bogusław: Uwarunkowania niepokojąco niskiego 
poziomu kompetencji personalnych i społecznych uczniów szkół zawodowych barierą 
do sukcesu na rynku pracy (s. 113-138). - Skibińska Ewa: Walidacja kompetencji - 
nowe problemy i nowe wyzwania dla edukacji dorosłych (s. 139-150). - Kukla Daniel: 
Doradztwo zawodowe jako wsparcie w kreowaniu sytuacji przyszłych absolwentów 
uczelni na rynku pracy (s. 151-160). - Wawrzonek Anna: Kompetencje miękkie jako 
narzędzie porozumienia międzypokoleniowego na rynku pracy (s. 161-175). - Bartko-
wiak Monika: Sytuacja zawodowa i wartość pracy w życiu współczesnej młodzieży  
(s. 177-195). - Barańska Magdalena: Sytuacja młodych na rynku pracy w opinii studen-
tów - raport z badań (s. 197-211). - Cytlak Izabela, Jarmużek Joanna, Szafran Joanna: 
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Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnościami a ich szanse na rynku pracy. 
Znaczenie coachingu w pracy doradczej (s. 213-223). - Rosalska Małgorzata: Rola 
dyrektora szkoły w budowaniu polityki doskonalenia nauczycieli (s. 227-239). - 
Konieczna-Woźniak Renata: Mentoring mentorów. Senior mentor - senior mentee, 
czyli społeczny mentoring senioralny (s. 241-255). - Szłapińska Joanna: Wartość 
pracy zawodowej (s. 257-278). - Litaszewska Elwira: Rola programów ambasador-
skich w perspektywie wchodzenia na rynek pracy (s. 279-294). - Kowalska Róża: 
Budowa i rozwój kariery zawodowej poprzez networking. Implikacje dla działań  
z zakresu doradztwa zawodowego (s. 295-303). 
 
 INSTRUMENTY polityki społecznej / red. nauk. G. Ignatowski, Ł. Suł- 
kowski, Z. Dobrowolski = poz. 2151. 

 Z treści: Stroińska E.: Doradztwo i pośrednictwo zawodowe jako instrumenty 
polityki społecznej. - Klimka M.: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście 
projektowania karier na współczesnym rynku pracy. 
 
 722. IV MIĘDZYNARODOWA Konferencja Naukowa „Doradztwo za- 
wodowe w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy” Nieznanice  
k. Częstochowy 19-20.05.2016 r. / Ewa Krause // Szk. Zawód, Pr. - 2016,  
nr 12, s. 221-223. 
 
 723. ORIENTACJE zawodowe młodzieży akademickiej będącej w okre- 
sie tranzycji z edukacji na rynek pracy / Bożena Kanclerz // Stud. Eduk. - 
2016, nr 38, s. 109-124 bibliogr. summ. 
 
 724. PLANOWANIE kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariu-
sze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Leliń-
ska. - Warszawa : Difin, 2016. - 327 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. 
s. 270-280. - ISBN 9978-83-8085-181-8. 
 
 725. PORADNICTWO zawodowe dla studentów - stan obecny i kie-
runki rozwoju w świetle badań własnych / Daniel Kukla, Marta Zając // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 1, s. 52-65, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 726. PORADNICTWO zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu prze-
krojowym / red. Daniel Kukla, Wioleta Duda. - Warszawa : Difin, 2016. - 
495 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-082-8. 

 Treść: Kukla D.: Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego (s. 21-42). - 
Bielecki Jerzy: Praca i kariera w perspektywie socjologicznej, czyli o pożytkach 
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studiowania klasyków (s. 43-60). - Ratajczak Joanna: Kształcenie doradców zawo-
dowych w Polsce i innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych  
(s. 61-83). - Ratajczak J.: Stan i perspektywy rozwoju doradztwa edukacyjno-
zawodowego (s. 84-105). - Karska Katarzyna: Wsparcie adolescentów w wyborach 
edukacyjno-zawodowych (s. 106-153). - Jakimiuk Beata: Proces budowania kariery 
zawodowej (s. 154-194). - Mitkiewicz Bartosz: Znaczenie wychowania w wychowa-
niu do pracy (s. 197-213). - Wawrzonek Anna: Wymiary tranzycji młodzieży na 
rynek pracy (s. 214-241). - Barańska Magdalena: Być na studiach a studiować. Re-
fleksja o projektowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej młodych ludzi (s. 242-
260). - Duda W.: Rynek pracy a rynek edukacji, czyli Krajowe Ramy Kwalifikacji  
w praktyce (s. 261-272). - Żurek Mirosław: Akademickie biura karier w Polsce - 
geneza i perspektywa rozwoju (s. 271-304). - Tokarska-Siudeja Agnieszka: Standar-
dy usług rynku pracy (s. 307-325). - Antosz Elżbieta: Osoba długotrwale bezrobotna 
jako klient doradcy zawodowego (s. 326-346). - Duda W.: Grupy ryzyka na rynku 
pracy ze szczególnym uwzględnieniem reorientacji zawodowej rolników (s. 347-
356). - Wróblewska Katarzyna: Kobieta na rynku pracy - w stronę równego trakto-
wania (s. 357-390). - Górna Joanna: Starsi pracownicy - najbliższe perspektywy  
(s. 391-417). - Wolan-Nowakowska Mariola: Formy wsparcia i pomocy w procesie 
aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (s. 418-433). - Czerw Moni-
ka: Wybrane aspekty pośrednich form poradnictwa (s. 437-459). - Zając Marta: Rola 
doradcy zawodowego w procesie zarządzania talentami pracowników (s. 460-494). 
 
 727. PORADNICTWO zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkol- 
nictwa zawodowego / Magdalena Piorunek // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 9, 
s. 3-9 bibliogr. summ. 

 Nr tematyczny „Kształcenie zawodowe przez pracę i w miejscu pracy”. 
 
 728. PORADNICTWO zawodowe w procesie tranzycji przyszłych 
absolwentów na rynek pracy : oczekiwania studentów / Daniel Kukla, Marta 
Zając // Probl. Profes. - 2016, nr 1, s. 111-123 bibliogr. summ. 
 
 RYNEK pracy, kariera zawodowa / red. nauk. N. G. Pikuła, K. Jagiel-
ska, K. Białożyt = poz. 1062. 

 Z treści: Piekarski M.: Doradztwo zawodowe w edukacji a rozwój kariery zawo-
dowej. - Bojanowicz J.: Kształcenie pracowników socjalnych - motywacje i predys-
pozycje oraz pomoc doradcy zawodowego. 
 
 WOKÓŁ pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / pod red. nauk.  
P. Jurkiewicz i J. Izabeli Wiśniewskiej = poz. 565. 

 Z treści: Wolan-Nowakowska M.: Znaczenie poradnictwa zawodowego oraz 
doradztwa personalnego w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnospraw-
nościami. 
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 729. WYBRANE aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia 
człowieka / red. nauk. Bernd Joachim Ertelt, Joanna Górna, Daniel Kukla ; 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. 
Akad. J. Długosza, 2016. - 296 s. : wykr. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. - 
ISBN 978-83-7455-489-3. 

 Treść: Ertelt B. J.: Społeczne aspekty ustawicznego doradztwa zawodowego  
w świetle polityki rynku pracy (s. 11-27). - Kargul Józef: Kulturowe konteksty orga-
nizacji poradnictwa (s. 29-41). - Górna J.: Całożyciowe doradztwo zawodowe  
w inicjatywach i programach europejskich (s. 43-55). - Tokarska-Siudeja Agnieszka: 
Całożyciowe doradztwo zawodowe w kontekście realizacji określonych celów poli-
tycznych (s. 57-72). - Kargulowa Alicja: Nurt krytyczny w poradoznawstwie (s. 73-
94). - Kornas-Biela Dorota: Inteligencja moralna a wymagania współczesnego rynku 
pracy (s. 95-110). - Kukla D.: Wychowanie przez pracę i do pracy - o potrzebie 
projektowania rozwoju edukacyjno-zawodowego młodego człowieka (s. 113-127). - 
Koclęga-Hilevsky Renata: Doradztwo zawodowe w systemie edukacji - stan obecny 
i perspektywy rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego (s. 129-145). - 
Paszkowska-Rogacz Anna: Doradztwo zawodowe wobec zmieniających się wzorów 
karier (s. 147-175). - Grochowina Kamila: Transformacja doradztwa zawodowego  
w kierunku zwiększania zatrudnialności (s. 177-192). - Łodyga Olga: Internet  
a aktywizacja zawodowa (s. 193-201). - Zajęcka Beata: Praca jako środek readapta-
cji społecznej osób opuszczających zakłady karne (s. 205-220). - Rzechowska Ewa: 
Płeć i zaangażowania rodzinno-zawodowe w planowaniu kariery osób w wieku 
średnim (s. 221-248). - Karbownik Karolina: Coaching jako metoda podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych wśród osób z niepełnosprawnością (s. 249-261). - Antosz 
Elżbieta: Osoba długotrwale bezrobotna jako klient doradcy zawodowego (s. 263-
282). - Gmyrek Dorota: Program Aktywizacji i Integracji (PAI) oczami trenera 
specjalistycznego/doradcy zawodowego (na przykładzie realizacji PAI pn. „Praca to 
jest to” w powiecie częstochowskim) (s. 283-296). 
 
 

c. Kształcenie a rynek pracy 
 
 730. BEZPIECZEŃSTWO edukacyjne absolwentów szkół wyższych / 
Agnieszka Smarzewska ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Paw-
ła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : PSW Biała Podl., 2016. - 160 s. : 
rys. kolor. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr., akty prawne, netogr. s. 145-158. - 
ISBN 978-83-64881-33-6. 
 
 731. OCENA jakości polskiego systemu kształcenia zawodowego z pers- 
pektywy potrzeb rynku pracy / Maciej Lis, Agata Miazga // Edukacja. - 
2016, nr 1, s. 5-22 bibliogr. netogr. summ. 
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 732. POTRZEBY i oczekiwania radomskich pracodawców w zakre- 
sie rozwoju kształcenia zawodowego / Krzysztof Symela // Eduk. Ustaw. 
Doros. - 2016, nr 1, s. 38-51, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 733. PRACA studentów jako problem na styku systemu kształcenia  
i rynku pracy : wyniki badań = Students’ professional activity as a problem 
on the borderline between the educational system and the labor market : 
survey results / Izabela Ostoj // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 275-285  
bibliogr. summ. 
 
 734. ROZWÓJ dualnego systemu kształcenia w polskiej przestrzeni 
szkolnictwa zawodowego i rynku pracy / Krzysztof Symela // Polit. Społ. - 
2016, R. 43, nr 9, s. 10-14, rys. bibliogr. summ. 

 Nr tematyczny „Kształcenie zawodowe przez pracę i w miejscu pracy”. 
 
 RYNEK pracy, kariera zawodowa / red. nauk. N. G. Pikuła, K. Jagiel-
ska, K. Białożyt = poz. 1062. 

 Z treści: Alejziak B.: Płeć jako determinanta rozwoju zawodowego studentów 
turystyki a potrzeby rynku pracy. Wybrane aspekty. 
 
 735. SECONDARY schools and institutions of higher learning gradua-
tes employability on the labour market / Ol'ga Bočáková, Darina Kubíčková // 
J. Modern Sc. - 2016, t. 2, s. 55-69 bibliogr. netogr. 

 Zdolność absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia na rynku 
pracy. 
 
 736. SPECYFIKA kształcenia oficerów mechaników okrętowych na 
światowe rynki pracy / Zbigniew Matuszak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, 
nr 4, s. 55-62, rys. bibliogr. summ. 
 
 737. STUDIA wyższe drogą do zatrudnienia / Ryszard Gerlach // Polit. 
Społ. - 2016, R. 43, nr 9, s. 28-32 bibliogr. summ. 

 Nr tematyczny „Kształcenie zawodowe przez pracę i w miejscu pracy”. 
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 738. TO pracodawcy są gwarantem przybliżenia szkolnictwa zawodo-
wego do rynku pracy / Teresa Wargocka ; rozm. Joanna Ćwiek-Świdecka // 
Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 6-8. 
 Rozm. z sekretarz stanu MEN. 
 
 739. WPŁYW profilu kształcenia na bezpieczeństwo edukacyjne ab-
solwentów / Agnieszka Smarzewska [i in.] // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016,  
nr 1, s. 84-95, rys. bibliogr. summ. 
 Wyniki badań dotyczące kompatybilnego zestawienia kształcenia na uczelniach 
wyższych z realiami rynku pracy. 
 
 740. WYKSZTAŁCENIE akademickie wobec realiów rynku pracy - 
możliwości i perspektywy młodych / Daniel Kukla // Pr. Nauk. AJD Częst., 
Pedagog. - 2016, T. 25, nr 2, s. 73-83 bibliogr. netogr. summ. 
 
 

d. Kształcenie kadr w różnych zawodach 
i specjalnościach 

 
 CZŁOWIEK wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk.  
S. Ciupka, A. Knap-Stefaniuk, A. Sapiński = poz. 365. 
 Z treści: Jakubiková M., Kapová S.: The concept of current nursing education in 
the Slovak Republic. 
 
 741. DOŚWIADCZENIE pracy i jego znaczenie dla kształtowania po-
staw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego / Aleksandra Grobelna // 
Ekon. Probl. Turyst. - 2016, nr 2, s. 343-359 bibliogr. netogr. summ. 
 
 742. EDUCATION of medical rescue teams' employees in Poland / 
Arkadiusz Rutkowski, Jarosław Chmielewski, Monika Szpringer // Eduk. 
Ustaw. Doros. - 2016, nr 3, s. 56-62 bibliogr. summ. 
 Kształcenie pracowników zespołów ratownictwa medycznego w Polsce. 
 
 743. KSZTAŁCENIE aktora i reżysera teatru lalek w odniesieniu do 
współczesnego teatru / Arkadiusz Klucznik // Zesz. Nauk. PWST Kraków. - 
2016, nr 8, s. 12-16. 

 Ref. z konf.: Kształcenie aktora lalkarza i reżysera teatru lalek w odniesieniu do 
współczesnego teatru lalkowego, 13-16 maja 2015, Wrocław. 
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 744. KSZTAŁCENIE empatycznych lekarzy : wyzwanie dla psycho- 
logów edukatorów pracujących w obszarze ochrony zdrowia / Karolina 
Sikora, Joanna Biebańska, Agnieszka Baran // Ann. Univ. Pedagog. Crac., 
Stud. Psychol. - 2016, [nr] 9, s. 195-208 bibliogr. netogr. summ. 
 
 745. KSZTAŁCENIE kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego / Anna 
Tokarz-Kocik // Ekon. Probl. Turyst. - 2016, nr 2, s. 377-385 bibliogr. summ. 
 
 KSZTAŁCENIE „menedżerów wiedzy” - podstawą tworzenia i funkcjo-
nowania przedsiębiorstw inteligentnych / Z. Mikołajczyk = poz. 159. 
 
 746. MODELE kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych 
nauczycieli / Tatiana Walkowiak // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 11, s. 86-103 
bibliogr. summ. 
 
 PORADNIK metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów 
pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie / 
pod red. J. I. Wiśniewskiej i P. Jurkiewicz = poz. 553. 

 Z treści: Zakrzewska M.: Rozszerzony wariant szkoleń trenerów pracy. 
 
 747. SOCIAL workers' education in the context of the challenges of the 
ageing society / Katarzyna Jagielska [i in.] // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016,  
nr 1, s. 7-18 bibliogr. summ. 

 Kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań starzejącego się 
społeczeństwa. 
 
 748. STAN kadry medycznej w Polsce : kto nas będzie leczył w przy-
szłości? / Piotr Wasilewski, Julita Łuczak // Kontr. Państ. - 2016, R. 61,  
nr 5, s. 63-77, rys. tab. 

 System kształcenia i przygotowania zawodowego kadr medycznych. 
 
 749. WYZWALANIE refleksyjności w kształceniu do pracy socjalnej / 
Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Bożena Chrostowska // Pr. Soc. - 2016, 
R. 31, nr 4, s. 35-48, rys. summ. 

 Praca socjalna - nauczanie. 
 
 Szkolenia w poszczególnych zawodach poz. 787, 790, 791, 794, 799, 800. 
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e. Szkolnictwo zawodowe średnie 
 
 750. EFEKTYWNOŚĆ zmian systemowych w sektorze szkolnictwa 
zawodowego po 1999 roku / Agnieszka Hauer. - Warszawa : CeDeWu.pl, 
2016. - 282 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 235-241. - ISBN 978-83-
7556-777-5. 
 
 751. GŁÓWNE bariery wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawo-
dowego w Polsce / Mieczysław Kabaj // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 9,  
s. 15-23, tab. wykr. bibliogr. summ. 

 Nr tematyczny „Kształcenie zawodowe przez pracę i w miejscu pracy”. 
 
 752. KSZTAŁCENIE dualne - wyzwania i szanse rozwoju w Polsce / 
Andrzej Stępnikowski // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 17-23 bibliogr. 
summ. 
 
 753. KSZTAŁCENIE zawodowe w regionie łódzkim w zawodach me-
chatronicznych na poziomie technikum / Iwona Poliwczak // Rynek Pr. / 
IPiSS. - 2016, nr 1, s. 51-64 bibliogr. summ. 
 
 754. OFERTY i potrzeby szkolnictwa zawodowego w województwie 
zachodniopomorskim - wyniki badań / Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdako-
wicz, Iwona Markowicz // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 8, s. 24-30, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 755. PODKARPACIE stawia na zawodowców - dlaczego warto? / Mał-
gorzata Kawalec // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 88-95 summ. 

 Kształcenie w szkołach zawodowych. 
 
 756. REALIZACJA programu „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” / Agata Brzeska-Lebiecka // Kontr. Państ. - 2016, R. 61,  
nr 5, s. 78-89, rys. tab. 
 
 RYNEK pracy, kariera zawodowa / red. nauk. N. G. Pikuła, K. Jagiel-
ska, K. Białożyt = poz. 1062. 

 Z treści: Mazur-Mitrowska M.: Pierwsza praca. Oczekiwania i obawy młodzieży 
kończącej zasadniczą szkołę zawodową. 
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 757. TWORZENIE modeli wyobrażeniowych zjawisk i procesów  
w szkolnictwie zawodowym / Katarzyna Pardej // Szk. Zawód, Pr. - 2016,  
nr 11, s. 129-152 bibliogr. summ. 
 
 758. WSPÓŁPRACA szkolnictwa zawodowego z pracodawcami w pod- 
regionach województwa zachodniopomorskiego / Beata Bieszk-Stolorz, 
Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2016, nr 46,  
t. 1, s. 207-217 bibliogr. summ. 
 
 

f. Szkolnictwo wyższe 
 
 759. ANALIZA komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia 
przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej 
przez szkoły wyższe w Polsce : wybrane aspekty / Agnieszka Piotrowska-
Piątek // Hand. Wewn. - 2016, R. 62, nr 4, s. 217-229, tab. bibliogr. rez. summ. 
 
 760. ATRYBUTY przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce / Janusz 
Olearnik, Mirosława Pluta-Olearnik // Market. Zarz. - 2016, nr 1, s. 139-148 
bibliogr. summ. 
 
 761. CENTRUM dydaktyki akademickiej jako katalizator rozwoju 
kompetencji do nauczania / Anna Wach-Kąkolewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 
2016, nr 2, s. 85-100, tab. bibliogr. summ. 

 Celem artykułu jest zarysowanie roli, jaką pełnią centra dydaktyki akademickiej 
w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji do nauczania w uczelni wyższej. 
 
 762. EDUCATIONAL policy of universities and the needs of local 
production systems / Agnieszka Ewa Rzeńca // Acta UL, Fol. Oecon. - 2016, 
z. 2(320), s. 115-127, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Polityka edukacyjna uniwersytetów i potrzeby lokalnych systemów produkcyj-
nych. 
 
 763. EDUKACJA w zakresie przedsiębiorczości : potencjał dydak- 
tyczny polskich uniwersytetów / Krzysztof Wach // Horyz. Wych. - 2016, 
Vol. 15, nr 35, s. 11-27 bibliogr. summ. 
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 764. FINNISH young people's attitudes towards and perceptions of 
entrepreneurship - an evaluation of the impact of youth entrepreneurship 
theme year / Teemu Rantanen, Eeva Järveläinen // Stud. Oecon. Posnan. - 
2016, Vol. 4, nr 5, s. 7-24, tab. bibliogr. summ. 

 Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów, w regionie Helsinki-Uusimaa 
w Finlandii w 2012 roku oraz ocena wpływu tej promocji na młodych ludzi. 
 
 765. IDEA uniwersytetu a przedsiębiorczość : tradycyjne i współczesne 
podejście do kwestii funkcjonowania uniwersytetu na rynku / Jarosław  
Kucharski // Horyz. Wych. - 2016, Vol. 15, nr 35, s. 93-108 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 KARIERA naukowa i finansowanie nauki z perspektywy młodych nau-
kowców / A. Gliszczyńska-Grabias, K. Osajda = poz. 1050. 

 Omów. debaty zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN oraz 
Radę Młodych Naukowców przy MNiSW, poświęconej kwestiom rozwoju kariery 
naukowej oraz finansowaniu nauki w Polsce (Warszawa, 16 marca 2016 r.). 
 
 766. KSZTAŁCENIE i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem 
na Śląsku do 2035 roku / pod red. Roberta Rauzińskiego i Brygidy Solgi ; 
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Opolu, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk  
o Pracy i Polityce Społecznej PAN. - Opole : PIN Inst. Śl., 2016. - 287 s. : 
il., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7126-323-1. 

 Z treści: Cieślak Maria: Młodzi absolwenci wyższych uczelni na rynkach pracy 
krajów OECD (s. 7-25). - Rauziński R.: Uwarunkowania demograficzne rozwoju 
szkolnictwa wyższego na Śląsku do 2035 roku (s. 26-45). - Heffner Krystian: Strate-
gia rozwoju społeczno-gospodarczego a problem zatrudnienia kadr z wyższym wy-
kształceniem na Śląsku na przykładzie województwa opolskiego (s. 46-67). - Suski 
Jacek, Filipowicz Maciej: Bezrobocie kadr z wyższym wykształceniem na regional-
nym i lokalnych rynkach pracy Śląska Opolskiego (s. 68-78). - Zagórowska Agata: 
Poziom wykształcenia wyższego ludności Śląska w świetle wyników Narodowych 
Spisów Powszechnych 2002 i 2011 (s. 79-89). - Szczygielski Kazimierz: Opole jako 
ośrodek szkolnictwa wyższego i jego wpływ na regionalny rynek pracy (s. 90-104). - 
Kuropka Ireneusz, Pisz Zdzisław: Zmiany w strukturze szkolnictwa wyższego we 
Wrocławiu w latach 2004-2012 (s. 105-120). - Karczewski Leszek: Rola kultury  
i etyki w przemianach na rynku pracy (s. 140-151). - Solga B.: „Drenaż mózgów” 
czy „deprecjacja kwalifikacji”? Ocena zjawiska w kontekście migracji zagranicz-
nych (s. 152-165). - Mijal Anna: Zasady i zakres finansowania działalności jedno-
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stek szkolnictwa wyższego w Polsce (s. 166-180). - Ratajczak Jadwiga: Zarządzanie 
samym sobą - od siły roboczej do kapitału ludzkiego (s. 181-193). - Sołdra-Gwiżdż 
Teresa: Aspiracje edukacyjne i zawodowe opolskiej młodzieży w świetle badań 
pilotażowych (s. 194-205). - Dybowska Joanna: Szkolnictwo wyższe w wojewódz-
twie opolskim - historia i teraźniejszość (s. 206-222). - Krasnodębska Anna: Znacze-
nie wyższego wykształcenia w opinii młodzieży szkolnej i studentów Opolszczyzny 
(s. 223-231). - Rostropowicz-Miśko Marta: Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
migrantek zarobkowych ze Śląska Opolskiego a praca wykonywana za granicą  
(s. 232-245). - Gwidż Olaf: Klasa kreatywna w śląskich regionach (s. 246-257). - 
Wieczorek Robert: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego - 
działania edukacyjne europejskiej polityki społecznej w regionie. Potrzeba badań  
(s. 258-269). 
 
 767. MOTYWY kierujące wyborem studiowania na kierunku Górnic-
two i Geologia Politechniki Śląskiej na podstawie badań ankietowych prze-
prowadzonych wśród studentów tego kierunku = The motives of choice the 
field of mining and geology to study at Silesian University of Technology 
based on surveys from students from that faculty / Magdalena Bujara, Mar-
cin Popczyk // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 87, s. 35-49  
bibliogr. summ. 
 
 MOTYWY podejmowania pracy przez studentów studiów stacjonarnych : 
wyniki badań / I. Ostoj = poz. 1151. 
 
 768. POLSKI uniwersytet na drodze do modelu przedsiębiorczego / 
Andrzej H. Jasiński // Zag. Naukozn. - 2016, T. 52, z. 4, s. 469-486 bibliogr. 
summ. 
 
 769. PRZESZŁOŚĆ, teraźniejszość i przyszłość edukacji akademickiej / 
Grażyna Wieczorkowska, Grzegorz Król, Jerzy Wierzbiński // Nauka. - 
2016, nr 3, s. 87-106, tab. bibliogr. summ. 
 
 770. ROLA rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsię-
biorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji / Gabriela Wro-
nowska // Horyz. Wych. - 2016, Vol. 15, nr 35, s. 199-215 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 771. STUDIA dualne jako źródło potencjalnych korzyści dla różnych 
grup interesariuszy, w tym rozwoju postaw przedsiębiorczych i kompetencji 
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zawodowych studentów / Beata Detyna // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 2, 
s. 81-98, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 772. ZARYS uwarunkowań kształtowania przedsiębiorczego uniwer- 
sytetu / Zbigniew Zioło // Horyz. Wych. - 2016, Vol. 15, nr 35, s. 29-54 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 

g. Doskonalenie zawodowe 
 
 773. BARIERY zaangażowania pracowników w procesy ciągłego do-
skonalenia w przedsiębiorstwach stosujących Lean Management : wyniki 
pierwszego etapu badań / Piotr Walentynowicz // Przeds. Współcz. Gospod. - 
2016, nr 1, s. 53-65 bibliogr. netogr. summ. 
 
 CENTRUM dydaktyki akademickiej jako katalizator rozwoju kompeten-
cji do nauczania / A. Wach-Kąkolewicz = poz. 761. 

 Celem artykułu jest zarysowanie roli, jaką pełnią centra dydaktyki akademickiej 
w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji do nauczania w uczelni wyższej. 
 
 DOKSZTAŁCANIE pracowników - prawa i obowiązki pracodawcy = 
poz. 1655. 
 
 774. DOSKONAŁE szkolenie czy strata czasu? : metody ewaluacji 
szkoleń sprzedażowych / Marcin Sebastian Rogowski // Personel Zarz. - 
2016, nr 7, s. 63-67, rys. 
 
 775. [DZIESIĘĆ] 10 trendów w rozwoju pracowników w roku 2016 / 
Aleksander Drzewiecki, Monika Sońta, Michał Zaborek // Personel Zarz. - 
2016, nr 2, s. 24-29. 
 
 776. EDUKACYJNY aspekt rozwoju zawodowego menedżera / Olga 
Banit // Eduk. Humanist. (Szczec.). - 2016, nr 2, s. 49-63 bibliogr. netogr. summ. 
 
 777. EFEKTYWNOŚĆ szkoleń pracowniczych na przykładzie przed-
siębiorstwa branży motoryzacyjnej = The effectiveness of employee training 
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on the example of the company automotive industry / Paulina Gajewska, 
Katarzyna Piskrzyńska // Zarz., Teoria, Praktyka. - 2016, nr 4, s. 9-16  
bibliogr. netogr. summ. 
 
 778. E-SZKOLENIA dla osób defaworyzowanych na rynku pracy / 
Małgorzata Szpilska, Tomasz Kupidura // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 1, 
s. 124-131, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Analiza sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz kobiet nieaktyw-
nych zawodowo oraz możliwości zwiększenia ich zatrudnienia poprzez e-szkolenia. 
 
 EWOLUCJA koncepcji przywództwa wojskowego w doktrynach armii 
Stanów Zjednoczonych i jego implikacje w procesie szkolenia kandydatów 
na oficerów sił zbrojnych RP / J. Kacała, A. Michaluk = poz. 918. 
 
 779. FORMY doskonalenia i dokształcania w kontekście realizacji 
planów zawodowych studentów studiów niestacjonarnych / Izabella Kust // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 3, s. 139-146, tab. bibliogr. summ. 
 
 780. GOTOWOŚĆ menedżerów do zmiany i podejmowania działań 
rozwojowych / Arkadiusz Stefański, Dorota Godlewska-Werner // Zarz. 
Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, s. 95-107, tab. bibliogr. summ. 

 Szkolenia menedżerów. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Bugaj J. M.: Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademic-
kich - przykłady praktyk niemieckich i polskich. 
 
 781. IDENTYFIKACJA potrzeb szkoleniowych potencjalnych przed-
siębiorców branży ICT / Dagmara Wójcik // Nauki o Zarz. - 2016, nr 4(29), 
s. 146-158, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 782. INTERIM management jako forma doskonalenia biznesowego  
i zawodowego = Interim management as a form of business and professional 
improvement / Beata Skowron-Mielnik, Marta Bądzio // Zesz. Nauk. PŚl., 
Organ. Zarz. - 2016, z. 97, s. 449-460 bibliogr. netogr. summ. 
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 783. INWESTOWANIE w szkolenia - ryzyko pracownika? / Olena 
Shelest // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 1, s. 25-40 bibliogr. summ. 
 
 784. KOMPETENCJE społeczne : metody pomiaru i doskonalenia 
umiejętności interpersonalnych / Paweł Smółka. - Wyd. 2. - Warszawa : 
Wolters Kluwer, 2016. - 215 s. : il. ; 24 cm. - (Zarządzanie Zasobami Ludz-
kimi (HR)). - Tabele. - Bibliogr. s. 191-201. - ISBN 978-83-264-4364- 
 
 KRAJOWY Fundusz Szkoleniowy instrumentem polityki rynku pracy  
w obszarze edukacji ustawicznej / B. Solga = poz. 323. 
 
 785. KSZTAŁCENIE zawodowe w przedsiębiorstwach - realia czy 
iluzje? / Urszula Jeruszka // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 9, s. 23-28, tab. 
bibliogr. summ. 

 Nr tematyczny „Kształcenie zawodowe przez pracę i w miejscu pracy”. 
 
 786. KSZTAŁCENIE zawodowe - wyzwania i trendy rozwojowe na 
świecie / Andrzej Stępnikowski // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 9, s. 35-40 
bibliogr. summ. 

 Nr tematyczny „Kształcenie zawodowe przez pracę i w miejscu pracy”. 
 
 787. KSZTAŁCENIE zawodowych kompetencji tłumaczy tekstów praw- 
nych i prawniczych w ramach studiów podyplomowych / Justyna Sekuła // 
Comp. Legiling. - 2016, Vol. 25, s. 95-109 bibliogr. summ. 
 
 788. KURSY i szkolenia jako element kształcenia pozaformalnego 
według oceny pracodawców z województw pomorskiego i kujawsko-po- 
morskiego = Courses nad traning as a part of non-formal education in opi-
nion of employers of Pomorskie and Kujawsko-Pomorskie voivodship / 
Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss // Fol. Pomer. Univ. Tech. Stet., Oecon. - 
2016, [nr] 2, s. 233-240 bibliogr. summ. 
 
 789. KWALIFIKACYJNE kursy zawodowe nową formą kształcenia 
zawodowego / Urszula Jeruszka // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 9-16 
bibliogr. summ. 



- 142 - 

 KWESTIONARIUSZ motywacji do podejmowania szkoleń / E. Mielni-
czuk i in. = poz. 1011. 
 
 MAŁOPOLSKA jakość szkoleń / J. Falgier, M. Dudziak = poz. 463. 

 Dbałość o jakość szkoleń w krakowskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. 
 
 METODY i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. T. Li-
stwan, Ł. Sułkowski = poz. 82. 

 Z treści: Listwan T., Sierpowski T.: Szkolenia pracowników z wykorzystaniem 
outsourcingu. 
 
 790. MODEL szkolenia i certyfikacji trenerów fotowoltaiki z wykorzy-
staniem systemu ECVET / Mirosław Żurek // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, 
nr 4, s. 72-79 bibliogr. summ. 
 
 791. MOŻLIWOŚCI kształtowania kompetencji zawodowych asysten-
tów rodzin w procesie szkolenia / Marta Czechowska-Bieluga // Ann. 
UMCS, Sect. J. Paedag.-Psychol. - 2016, Vol. 29, [z.] 1, s. 53-65 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 792. NIE każdy staje się Jamesem Bondem : jak dopasować ofertę roz-
wojową do pracownika? / Nikolay Kirov // Personel Zarz. - 2016, nr 9,  
s. 60-63, rys. 
 
 793. ODKRYWANIE potencjału pracowników : w co warto inwesto-
wać - szkolenia czy program rozwojowy? / Marcin Sebastian Rogowski // 
Personel Zarz. - 2016, nr 10, s. 20-23. 
 
 PODNOSZENIE kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowni-
ków jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy / 
P. Lipa = poz. 582. 
 
 794. POTRZEBA (samo)doskonalenia kompetencji na przykładzie pra- 
cowników regionalnych ośrodków polityki społecznej = The need of compe-
tence self-improvement of regional centres of social policy employees / 
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Joanna Tokar // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 95, s. 529-538 
bibliogr. summ. 
 
 PRZYGOTOWANIE inżynierów do wdrażania innowacyjnych techno-
logii optomechatronicznych / T. Giesko = poz. 696. 
 
 795. ROZWÓJ kapitału ludzkiego w polskich przedsiębiorstwach / 
Iwona Kukulak-Dolata // Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 41-50 bibliogr. 
summ. 
 
 796. ROZWÓJ kompetencji zawodowych w procesie pracy / Stefan  
M. Kwiatkowski // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12, s. 13-24 bibliogr. summ. 
 
 797. SYSTEM szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych jako 
forma transferu wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Anna 
Tobolska // Gospod. Nar. - 2016, R. 27, nr 2, s. 121-148, wykr. bibliogr. 
summ. 
 
 798. SZKOLENIE bezrobotnych w PUP w Zabrzu / Halina Matys // 
Rynek Pr. / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 74-87, tab. summ. 
 
 799. SZKOLENIE kadry technicznej z tematyki trenerskiej / Sylwester 
Pietrzyk // Personel Zarz. - 2016, nr 2, s. 70-73. 
 
 800. WARSZTATY dla zespołów medycznych policji formą doskona-
lenia zawodowego / Adam Płaczek // Policja. - 2016, Vol. 17, nr 2, s. 64-68 
summ. 
 
 801. WIEDZA doradców metodycznych na temat tablic interaktyw- 
nych = Methodological advisors knowledge about interactive whiteboards / 
Wojciech Czerski // Edukacja, Technika, Informatyka. - 2016, nr 3, s. 233-238 
bibliogr. summ. 

 M.in. szkolenie zawodowe. 
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 802. WIELKOŚĆ przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na 
szkolenie w organizacji / Marek Kunasz // Organ. Kier. - 2016, nr 3, s. 121-139, 
tab. wykr. bibliogr. summ. 

 Analiza badań ankietowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi w przed-
siębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. 
 
 803. WSPOMAGANIE rozwoju zawodowego pracowników współczes- 
nego rynku pracy / Czesław Plewka // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12, s. 25-41, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organiza-
cjach / red. nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora = poz. 103. 

 Z treści: Pec M., Tereszko W.: Szkolenia na krawędzi chaosu. 
 
 WYBRANE aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia czło-
wieka / red. nauk. B. J. Ertelt, J. Górna, D. Kukla = poz. 729. 

 Z treści: Karbownik K.: Coaching jako metoda podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych wśród osób z niepełnosprawnością. 
 
 804. WYKSZTAŁCENIE zawodowe, elastyczne zatrudnienie a podno-
szenie swoich kwalifikacji / Iga Magda // Edukacja. - 2016, nr 1, s. 44-57 
bibliogr. netogr. summ. 

 Sytuacja zawodowa a podnoszenie kwalifikacji wśród osób z wykształceniem 
zawodowym. 
 
 805. ZROZUMIENIE przez zaangażowanie : szkolenia outdoor jako 
alternatywna forma rozwoju pracowników / Paweł Muzyczyszyn // Personel 
Zarz. - 2016, nr 7, s. 68-72. 
 

__________________ 
 
 
C o a c h i n g   i   m e n t o r i n g 
 
 806. COACHING czy psychoterapia? / Hanna Hamer // Zag. Społ. - 
2016, nr 2, s. 230-237. 
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 807. COACHING i mentoring jako formy wsparcia pracownika w śro-
dowisku pracy / Marta Dobrzyniak // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12, s. 144-152 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 808. COACHING jako konstruktywny dialog / red. nauk. Lidia D. Czar- 
kowska ; Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego. - Warszawa : 
Poltext, 2016. - 299 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7561-682-8. 

 Treść: Włodarski Włodzimierz: Storytelling: Coaching jako akt i kostium dialo-
gu (s. 15-46). - Kozieja-Grabowska Iwona: Czym jest dialog? Potencjał i bariery 
komunikacji dialogowej (s. 47-63). - Negri Artur: Dialog Sokratejski w coachingu  
(s. 65-75). - Szewczyk Aleksandra: Sztuka prowadzenia dialogu w coachingu (s. 79-
103). - Zawiłowski Grzegorz, Huflejt-Łukasik Mirosława, Skoniecki Michał: Dialog 
w coachingu - zwykła rozmowa czy profesjonalne narzędzie? (s. 105-121). - Mar-
czyszyn-Berendt Joanna, Tyralik-Kulpa Ewa: Empatia jako narzędzie dialogu  
w coachingu (s. 123-138). - Czarkowska L. D.: Wrażliwość i odwaga w relacjach - 
dialog z poziomu serca w coachingu transformacyjnym (s.139-152). - Budowanie 
relacji coachingowej - klient odporny i klient wrażliwy psychicznie / Peter Clough  
[i in.] (s. 155-184). - Niedzielski Dariusz, Bogucka Sylwia: Odkrycia neurobiologii 
w praktyce coachingowego dialogu (s. 185-204). - Flanagan Lilith Joanna: Holi-
styczne partnerstwo w coachingu - dynamika wibracji (s. 205-221). - Smółka Paweł: 
Strategiczne dialogi. O wspieraniu (in)nowatorów (s. 225-236). - Kupaj Lilianna, 
Krysa Wiesława: Kompetencje coachingowe a czynniki wpływające na efektywne 
nauczanie (s. 237-254). - Miziołek Marcin: Koło Jakości w edukacji na przykładzie 
coachingu językowego (s. 255-270). - Plantener Pernille: Coaching dla transformacji 
(s. 273-285). - Rowland Edward L., Rozenthuler Sarah: Od silosów po całościowy 
system: współtworzenie zmian poprzez dialog generatywny (s. 287-291). 
 
 809. COACHING - moda czy realne wsparcie w zarządzaniu organiza-
cją oraz rozwoju jednostki? : korzyści i zagrożenia = Coaching - trend or 
real suport in organization management and unit development? : benefits 
and threats / Katarzyna Kiepas-Remesz // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, 
Zarz. - 2016, T. 17, z. 2, s. 71-82 bibliogr. summ. 
 
 810. COACHING w organizacjach pozarządowych z perspektywy ich 
przedstawicieli i coachów / Karolina Lignar-Paczocha // Trzeci Sektor. - 
2016, nr 2-3, s. 80-95 bibliogr. 

 Zastosowanie coachingu w rozwoju kadr organizacji pozarządowych w Polsce. 
 
 CZŁOWIEK wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk.  
S. Ciupka, A. Knap-Stefaniuk, A. Sapiński = poz. 365. 

 Z treści: Ciupka S.: Psychologia na usługach coachingu. 
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 DORADZTWO zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / 
red. nauk. E. Solarczyk-Ambrozik = poz. 721. 

 Z treści: Cytlak I., Jarmużek J., Szafran J.: Znaczenie coachingu w pracy dorad-
czej. - Konieczna-Woźniak R.: Mentoring mentorów. Senior mentor - senior mentee, 
czyli społeczny mentoring senioralny. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Pietras A.: Wykorzystanie technik coachingowych w zarządzaniu ze-
społem projektowym. 
 
 811. MENTORING jako wsparcie rozwoju kadry menedżerskiej firmy 
Sanofi Polska / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, 
nr 3/4, s. 149-158, rys. bibliogr. summ. 
 
 812. MENTORING odwrócony - korzyści dla organizacji / Magdalena 
Łużniak-Piecha, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Agnieszka Lenton // 
Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 2, s. 101-115 bibliogr. summ. 

 Praktyczne zastosowanie zasad mentoringu odwróconego w rządowej organiza-
cji w Londynie - Greater London Authority, studium przypadku. 
 
 PODRÓŻ ku wewnętrznej motywacji w coachingu / A. Szewczyk,  
M. Kułakowski = poz. 1020. 
 
 813. PROFIL kompetencyjny profesjonalnego mentora / Małgorzata 
Baran // Nauki o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 22-32, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 814. USE of coaching to improve the skills of young engineers and 
improve the company’s image = Wykorzystanie coachingu dla poprawy 
kwalifikacji młodych inżynierów i poprawy wizerunku firmy / Małgorzata 
Hordyńska // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. - 2016, T. 17, z. 4,  
s. 53-68 bibliogr. streszcz. 
 
 815. ZASTOSOWANIE coachingu w polityce społecznej / red. Miro-
sław Grewiński, Sylwia Majewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janu-



- 147 - 

sza Korczaka w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSPedagog. Warsz., 
2016. - 263 s. : wykr. kolor. ; 25 cm. - (Nowa Polityka Społeczna ; 10). - 
Tabele. - Bibliogr. s. 258-263. - ISBN 978-83-61121-96-1. 

 Z treści: Cypel Piotr: Definiowanie i historia coachingu (s. 19-33). - Cypel P.: 
Co różni coaching od mentoringu, tutoringu i superwizji? (s. 34-47). - Pępiak-
Kowalska Kamila: Rodzaje coachingu (s. 48-57). - Kropacz Agnieszka: Etyka  
w coachingu (s. 58-70). - Zięcik Beata: Superwizja i ewaluacja w coachingu (s. 71-
81). - Rymsza Agnieszka: Coaching jako narzędzie empowermentu (s. 82-93). - 
Geletta Karolina: Coaching na świecie - studium przypadków (s. 97-104). - Barszcz 
Iwona: Zastosowanie coachingu w instytucjach rynku pracy (s. 105-115). - Flaszyń-
ska Ewa: Zastosowanie coachingu w systemie pomocy społecznej (s. 116-128). - 
Kreft Wojciech, Tarasiuk Justyna: Zastosowanie coachingu w systemie edukacji  
(s. 129-138). - Stanek Katarzyna: Zastosowanie coachingu w instytucjach resocjali-
zacji (s. 139-151). - Pępiak-Kowalska K.: Początek procesu coachingowego (s. 155-
174). - Majewska S.: Model GROW (s. 175-198). - Szwec Eliza: Budowanie świa-
domości u klienta (s. 199-220). - Majewska S., Pępiak-Kowalska K., Szwec E.: 
Narzędzia w coachingu (s. 223-240). 
 

___________________ 
 
 
S z k o l e n i e   w   z a k r e s i e   b h p 
 
 NIEWŁAŚCIWE szkolenia i instrukcje bhp jako przyczyny wypadków 
przy pracy / D. Smoliński = poz. 1344. 
 
 816. PROBLEM edukacji pracowniczej dla bezpieczeństwa / Jerzy 
Kunikowski // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 11, s. 49-62, rys. bibliogr. summ. 

 Aspekty edukacyjne związane z bhp. 
 
 817. S jak szkolenia bhp / Andrzej Nowak // Atest. - 2016, nr 9,  
s. 29-33. 
 
 818. SZKOLENIA bhp i badania profilaktyczne pracowników - obo-
wiązki pracodawcy // Por. Gaz. Praw. - 2016, nr 7, s. 5-97, tab. 
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h. Praktyki i staże zawodowe 
 
 819. STAŻE i praktyki zawodowe studentów i absolwentów / Marta 
Nowicka // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 1, s. 96-104, rys. bibliogr. summ. 

 Wyniki badań dotyczące przygotowania studentów do podjęcia pracy zawodowej. 
 
 
 

IV.  EFEKTYWNOŚĆ  PRACY 
 
 
 820. DETERMINANTY zarządzania efektywnością pracy w wybranych 
powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych / Wojciech Ulrych // 
Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 8, s. 133-147, tab. bibliogr. summ. 
 
 821. The EFFECT of emotional intelligence on job performance and tur- 
nover intention : an empirical study / Achmad Choerudin // Pol. J. Manage. 
Stud. - 2016, Vol. 14, nr 1, s. 51-62 bibliogr. streszcz. pol. 

 Wpływ inteligencji emocjonalnej na motywację zwiększonej wydajności pracy  
i chęć zmiany pracy: studium empiryczne. 
 
 822. LABOUR productivity, ICT and complementary factors in the 
CEE region = Wydajność pracy, TIK i czynniki komplementarne w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej / Aleksandra Skorupińska, Łukasz Arendt // 
Olsztyn Econ. J. - 2016, [R.] 11, [nr] 4, s. 385-397 bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 823. PRACA wydajna, ale mało efektywna : czy jest sposób, żeby to 
zmienić? / Anna Węgrzyn // Personel Zarz. - 2016, nr 12, s. 44-47. 
 
 SHAPING high-performance work systems through HRM practices /  
M. Gojny-Zbierowska = poz. 93. 

 Kształtowanie systemów pracy o wysokiej wydajności poprzez praktyki HRM. 
 
 TECHNOLOGIE informacyjne i komunikacyjne a produktywność  
w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. Ł. Arendta  
i E. Kryńskiej = poz. 307. 
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 824. WSPIERANIE produktywności pracowników wiedzy : rola zarzą-
dzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja / Agnieszka 
Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2016. - 314 s. : rys. ; 
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 287-310. - ISBN 978-83-01-18535-0. 
 
 825. WZROST wydajności pracy jako przyczyna zmniejszania skali 
zatrudnienia / Grzegorz Wojtkowiak // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, 
nr 2, s. 155-168, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Wpływ wzrostu wydajności pracowników na poziom zatrudnienia na podstawie 
badań własnych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw budowlanych notowa-
nych na GPW oraz badań branżowych GUS. 
 
 ZMIANY wydajności pracy i kosztów pracy w Polsce a konkurencyj-
ność gospodarki Polski / J. Wyrobek = poz. 360. 
 
 ZRÓŻNICOWANIE rozwoju współczesnej Europy / red. A. Nowosad, 
R. Wisła = poz. 418. 

 Z treści: FilipowiczK., Tokarski T.: Zróżnicowanie wydajności pracy w Euro- 
pie - na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego. 
 
 ZWIĄZEK warunków pracy z produktywnością stanowiska pracy /  
D. Smoliński, L. Solecki = poz. 1212. 
 
 
 

V.  SOCJOLOGIA,  PSYCHOLOGIA 
I  PEDAGOGIKA  PRACY 

 
 

1. Zagadnienia ogólne 
 
 CZY prekariat ma płeć? : sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy  
w Polsce / M. Warat, E. Krzaklewska = poz. 481. 
 
 826. DUPOGODZINA / David Graeber ; tł. z ang. Olga Łabendowicz // 
Liberté! - 2016/2017, nr 24, s. 42-47. 

 Socjologia pracy. 
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 827. DZIAŁANIA przedsiębiorcze, postawy wobec pracy i ocena nasi-
lenia stresu u mikroprzedsiębiorców i pracowników etatowych / Ewa Bajer // 
Psychol. Społ. - 2016, T. 11, nr 1, s. 84-97 bibliogr. summ. 
 
 828. EMOCJE w pracy : rozszerzenie teorii wymagania - zasoby pracy / 
Beata A. Basińska ; Politechnika Gdańska. - Gdańsk : Wydaw. Politech. 
Gdań., 2016. - 185 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 160-183. - 
(Monografie / Politechnika Gdańska ; 158). - ISBN 978-83-7348-667-6. 
 
 829. EWOLUCJA postaw temporalnych polskich pracobiorców / Anna 
Lipka, Stanisław Waszczak, Małgorzata Król // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. 
Katow. - 2016, z. 270, s. 152-161 bibliogr. summ. 
 
 830. GDY nasza praca pasuje do naszych wartości : ocena zgodności 
wartości własnych i organizacji a wypalenie zawodowe / Sylwiusz Retow-
ski, Maria Jolanta Podsiadły // Psychol. Społ. - 2016, T. 11, nr 1, s. 56-68 
bibliogr. summ. 
 
 831. HOW to measure employment status and occupation in analyses of 
survey data? = Jak mierzyć status zatrudnienia i pozycje zawodową w anali-
zach danych sondażowych / Małgorzata Mikucka // Probl. Zarz. - 2016, 
Vol. 14, nr 2, t. 2, s. 40-60 bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 832. KAPITAŁ psychologiczny w środowisku pracy - indywidualny 
zasób pracownika / Zofia Mockałło // Bezp. Pr. - 2016, nr 8, s. 20-23  
bibliogr. summ. 
 
 833. „KLASA” bez ram : o prekarności i prekariacie / Zbigniew Małysz // 
Prz. Socjol. - 2016, T. 65, nr 3, s. 181-195 bibliogr. 

 Esej o książce Jarosława Urbańskiego, „Prekariat i nowa walka klas. Przeobra-
żenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki, Warszawa: Instytut Wy-
dawniczy Książka i Prasa, 2014. - 274 s. - Odp.: Urbański Jarosław // Tamże, nr 3,  
s. 196-200. 
 
 834. KONSEKWENCJE metodologiczne ujmowania pracy jako warto-
ści = The methodological consequences of recognizing the work as the value / 
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Waldemar Furmanek // Ann. UMCS, Sect. J. Paedag.-Psychol. - 2016,  
Vol. 29, [z.] 4, s. 23-42 bibliogr. netogr. summ. 
 
 835. KONTRAKT psychologiczny w świetle elastycznego zatrudnienia 
pracowników : przegląd badań / Dorota Żołnierczyk-Zreda // Med. Pr. - 
2016, Vol. 67, nr 4, s. 529-536 bibliogr. summ. 
 
 836. METODY pomiaru szczęścia i jego zależność od dochodów / Ewa 
Krok // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 286, Ekonomia, nr 6,  
s. 43-55 bibliogr. summ. 
 
 METODYCZNE aspekty badania zaufania w naukach o zarządzaniu /  
D. Lewicka, K. Krot, D. Książek = poz. 47. 
 
 837. MIĘDZY pragnieniem a koniecznością : funkcjonowanie młodych 
kobiet w rodzinie i pracy / Joanna Smyła. - Kielce : Wydaw. Uniw. J. Ko-
chanowskiego, 2016. - 318 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.  
s. 297-311. - ISBN 978-83-7133-658-4. 
 
 838. MOŻLIWOŚĆ zaspokojenia potrzeby samorealizacji przez czło-
wieka na współczesnym rynku pracy w Polsce w ujęciu koncepcji A. H. Mas- 
lowa / Paweł Piotrowski // Nauk. i Prakt. - 2016, nr 1, s. 108-122 bibliogr. 
summ. 
 
 839. OCENA obciążenia pracą w sytuacji wykonywania wielu czyn- 
ności monotypowych / Katarzyna Jach // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 
2016, nr 1, s. 51-60 bibliogr. summ. 
 
 840. OD teorii naukowych do badania empirycznego - budowa narzędzi 
do badania zachowań ludzi w organizacji / Katarzyna Januszkiewicz // Prz. 
Organ. - 2016, nr 12, s. 37-42, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 ORGANIZACYJNA wiedza o psychospołecznych zagrożeniach bez- 
pieczeństwa pracy w zarządzaniu ryzykiem zawodowym / J. Ziarko =  
poz. 1261. 
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 841. PARADOKSY intuicji w podejmowanu decyzji / Kamila Malew-
ska // Organ. Kier. - 2016, nr 2, s. 73-86, tab. bibliogr. summ. 
 
 842. PARADOKSY „obywatelskich zachowań” pracowników w orga-
nizacji / Dariusz Turek // Organ. Kier. - 2016, nr 2, s. 131-143, tab. bibliogr. 
summ. 

 Prospołeczne zachowania pracowników, jak np. inicjatywa, dbanie o wizerunek 
firmy. 
 
 843. POCZUCIE związanego z pracą przepływu jako czynnik sukcesu 
zawodowego pracowników w sektorze publicznym / Izabela Marzec // Stud. 
Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 270, s. 200-208, tab. bibliogr. summ. 
 
 844. PODSTAWOWE źródła prekaryzacji społeczeństwa we współcze-
snych krajach gospodarki rynkowej / Marianna Księżyk // Nierów. Społ. 
Wzrost Gospod. - 2016, z. 3(47), s. 175-192. 
 
 845. POJĘCIE i pomiar gotowości wobec technologii = The definition 
and measurement of technology readiness / Patrycja Rudnicka, Anita Pollak, 
Małgorzata Chrupała-Pniak // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 127-137 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 846. POMIAR wartości pracy czyli jak sprawdzić, czy moja praca ma 
sens / Robert Reinfuss // Personel Zarz. - 2016, nr 5, s. 62-67. 
 
 PRACA jako obowiązek a praca jako źródło satysfakcji : studium histo-
ryczne roli i znaczenia pracy w dziejach Polski po 1945 roku / S. Kamosiń-
ski = poz. 25. 
 
 847. PRACA przyszłości w marzeniach i debacie polityczno-społecznej / 
Ewa Przybylska, Błażej Przybylski // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 2,  
s. 32-38, tab. bibliogr. summ. 
 
 848. PRECARITY and social safety = Prekariat a bezpieczeństwo spo-
łeczne / Zygmunt Domański // J. Modern Sc. - 2016, t. 3, s. 335-355 bibliogr. 
netogr. summ. 
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 849. PREKARIAT : nowa niebezpieczna klasa / Guy Standing. - War-
szawa, 2014. 

 Rec.: Karolak Mateusz // Czas Kultury. - 2016, R. 32, [nr] 3, s. 193-200 summ. 
 
 850. PREKARIAT i prekaryzacja pracy w epoce globalizacji = Precariat 
and precarization work in the age of globalization / Łukasz Rąb // Zesz. 
Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 92, s. 269-276 bibliogr. summ. 
 
 851. PREKARIAT jako zagrożenie bezpieczeństwa światowego na 
przełomie XX i XXI wieku / Anna Kamińska // Chorz. Stud. Polit. - 2016, 
nr 11, s. 15-29 bibliogr. summ. 
 
 852. PROJEKT Skali Gotowości do Zmiany Pracy = Readiness to 
Change Job Scale - method presentation / Michał Naczyński // Społ. i Eduk. - 
2016, nr 2, s. 347-356 bibliogr. netogr. summ. 
 
 853. PSYCHOLOGICZNE aspekty funkcjonowania człowieka w sytua-
cji pracy / Barbara Płaczkiewicz // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12, s. 65-77 
bibliogr. summ. 
 
 854. PSYCHOLOGICZNE aspekty kompetencji relacyjnej jako korela-
ty subiektywnego dobrostanu związanego z pracą = Psychological aspects of 
relational competence as correlates of subjective work-related well-being / 
Małgorzata Chrupała-Pniak [et al.] // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 71-88 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 855. „RÓB to, co kochasz, kochaj to, co robisz” : kreatywność jako 
technika regulacyjna / Joanna Bednarek // Zesz. Artyst. - 2016, R. 25, nr 28, 
s. 11-26 summ. 
 
 856. RÓWNOWAŻENIE sfery osobistej i zawodowej jako postulowany 
element nowoczesnego środowiska pracy / Renata Tomaszewska-Lipiec // 
Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12, s. 92-115 bibliogr. netogr. summ. 
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 RYNEK pracy, kariera zawodowa / red. nauk. N. G. Pikuła, K. Jagiel-
ska, K. Białożyt = poz. 1062. 

 Z treści: Jagielska K.: Jakość życia w pracy i jej wpływ na jakość życia osób 
starszych. 
 
 857. SIŁA słabszych powiązań na rynku pracy w Polsce / Mikołaj Paw-
lak, Michał Kotnarowski // Stud. Socjol. - 2016, nr 2, s. 187-215 bibliogr. 
summ. 

 Prezentacja sposobów pozyskiwania zatrudnienia ze szczególnym uwzględnie-
niem wykorzystania kontaktów osobistych. 
 
 ŚWIT robotów : czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? / M. Ford = 
poz. 305. 
 
 858. WARTOŚCI cenione w pracy zawodowej - różnice międzypokole-
niowe / Anna Lubrańska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, s. 81-94, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 859. WIELOPRACA a zadowolenie z różnych sfer życia : analiza róż-
nic płciowych, zawodowych i wiekowych / Agnieszka Lipińska-Grobelny // 
Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 3, s. 385-395, tab. bibliogr. summ. 

 Świadczenie pracy dla więcej niż jednego pracodawcy a zadowolenie z życia 
osobistego i zawodowego. 
 
 860. WIĘCEJ, szybciej, lepiej / Olga Drenda // Znak (Kraków). - 2016, 
nr 01, s. 22-25. 

 Praca - antropologia społeczna. 
 
 861. WORK life balance as a factor influencing well-being / Kinga 
Hoffmann-Burdzińska, Monika Rutkowska // J. Positive Manage. - 2015, 
Vol. 6, nr 4, s. 87-101 bibliogr. netogr. 

 Równowaga między pracą a życiem zawodowym jako czynnik wpływający na 
dobre samopoczucie. 
 
 862. WORK-personal life : between harmony and disintegration / ed. by 
Renata Tomaszewska-Lipiec = poz. 1057/2015. 

 Rec.: Gerlach Ryszard // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12, s. 215-217. 
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 863. WSPÓŁCZESNE przestrzenie pracy / red. Katarzyna Rychlicka-
Maraszek ; Aneta Ostaszewska [i in.]. - Warszawa : Difin, 2016. - 137 s. : 
wykr. ; 23 cm. - (Engram). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085- 
337-9. 

 Treść: Rychlicka-Maraszek K.: Wprowadzenie. Przestrzeń pracy: status teore-
tyczny pojęcia (s. 7-15). - Rychlicka-Maraszek K.: Korporacje: po(st)nowoczesne 
przestrzenie pracy (s. 16-44). - Ostaszewska A.: Własny pokój jako przestrzeń 
pracy twórczej. Refleksje na temat przestrzeni w doświadczeniach kobiet (s. 45-
63). - Jaworska Dorota: Praca i tożsamość. Praca jako przestrzeń transformacji 
tożsamości kobiet migrantek (s. 64-89). - Sławecki Bartosz: Praca tożsamościowa 
jako rytuał przejścia między polami organizacyjnymi: konstruowanie nowej toż-
samości profesjonalnej w spółdzielniach socjalnych (s. 90-117). - Krenz Rafał: 
Przestrzeń pracy w organizacji pozarządowej - utopia, heterotopia, hegemonia  
(s. 118-137). 
 
 864. WSPÓŁPRACA zawodowa w środowisku wielokulturowym / red. 
nauk. Małgorzata Rozkwitalska, Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Wolters 
Kluwer, 2016. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-
8092-311-9. 

 Treść: Rozkwitalska M.: Relacje zawodowe z obcokrajowcami w wielokultu- 
rowym środowisku pracy (s. 19-42). - Sułkowski Ł.: Paradygmaty interakcji mię-
dzykulturowych w organizacjach - perspektywy klasyczne i alternatywne (s. 42- 
58). - Rozkwitalska M.: Bariery i korzyści w wielokulturowym środowisku pracy  
(s. 59-74). - Chmielecki Michał: Język korporacyjny a komunikacja w wielokultu- 
rowym środowisku pracy (s. 75-94). - Sułkowski Ł.: Kapitał społeczny organizacji 
wielokulturowych (s. 95-116). - Przytuła Sylwia: Uczenie się i samorozwój w wie- 
lokulturowym środowisku pracy (s. 117-132). - Chmielecki M.: Doświadczenie 
międzynarodowe i kompetencje a współpraca zawodowa z obcokrajowcami (s. 133-
148). - Basińska Beata A.: Kapitał psychologiczny a współpraca zawodowa z obco-
krajowcami (s. 149-162). - Przytuła S.: Ekspatriant w wielokulturowym środowisku 
pracy (s. 163-186). 
 
 865. WSTYD - cichy zabójca w biznesie : dlaczego nie radzimy sobie  
z oceną i krytyką w życiu zawodowym? / Joanna Chmura // Personel Zarz. - 
2016, nr 9, s. 42-46. 
 
 866. ZAGROŻENIA psychospołeczne w miejscu pracy / Anna Kuchar-
ska // Inspektor Pr. - 2016, nr 2, s. 26-28. 
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2. Psychosocjologiczne aspekty zarządzania kadrami 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 867. BEHAWIORALIZM w teorii i praktyce zarządzania : społeczny 
wymiar zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Waldemar Jędrzejczyk, 
Paweł Kobis, Robert Kucęba. - Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarz. Politech. 
Częst., 2016. - 186 s : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-
83-65179-59-3. 

 Treść: Bylok Felicjan: Kulturowe uwarunkowania zachowań pracowników  
w przedsiębiorstwach (s. 9-21). - Skolik Sebastian: Zachowania i kształtowanie się 
struktur organizacyjnych w perspektywie rewolucji biologiczno-kulturowej (s. 22-
32). - Kukowska Katarzyna: Sieci relacji społecznych w organizacji w perspektywie 
psychologii ewolucyjnej (s. 33-43). - Chmielarz Grzegorz: Media społecznościowe 
w tworzeniu wartości organizacji (s. 44-55). - Wrzalik Artur, Niedbał Rafał, Soko-
łowski Adam: Hierarchiczny model decyzyjny w procesie wyboru systemu rekrutacji 
i selekcji personelu (s. 59-68). - Michalik Anna: Rozmowa kwalifikacyjna w proce-
sie rekrutacji (s. 69-78). - Zygoń Ola, Ulewicz Robert: Wykorzystanie matrycy 
kompetencji w przedsiębiorstwie w branży budowlanej (s. 79-94). - Kaczan Kata-
rzyna: Wykorzystanie potencjału własnego pracowników jako narzędzie konkurencji 
organizacji (s. 95-104). - Synowiec Agnieszka: Społeczna odpowiedzialność bizne- 
su - CSR (s. 105-116). - Matysik Sandra, Jędrzejczyk W.: Modele zarządzania  
wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 119-126). - Kucęba R., Kulej-Dudek Edyta, Turek 
Wojciech: Rola współczesnego menedżera sportu w wymiarach zarządzania wiedzą 
(s. 127-138). - Raźniak Sylwia: Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu organi-
zacjami (s. 139-156). - Mazur Michał, Jędrzejczyk W.: Sytuacja pracowników insty-
tucji artystycznych po wprowadzeniu zmian emerytalnych (s. 157-165). - Olejnik 
Roman: Zastosowanie dyskretnej metryki topologicznej w analizie zarządzania 
kadrami w postaci cech respondentów (s. 166-176). - Francik Kamila, Pudło Ma-
riusz: Sposoby identyfikacji ryzyka w przedsiębiorstwie (s. 177-186). 
 
 868. CZERWIEŃ czy turkus : opresyjna i nieopresyjna komunikacja  
w zarządzaniu zespołem / Ewa Mażul // Personel Zarz. - 2016, nr 12, s. 48-51. 
 
 869. CZYNNIKI wpływające na partycypację bezpośrednią pracowni-
ków - przegląd literatury / Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Prz. Organ. - 
2016, nr 12, s. 48-55 bibliogr. summ. 

 Partycypacja bezpośrednia oznacza codzienny, bezpośredni udział zespołów oraz 
indywidualnych pracowników w procesie podejmowania decyzji dotyczących dzia-
łania przedsiębiorstwa na różnych poziomach jego organizacji poprzez konsultacje, 
delegowanie uprawnień oraz wyrażanie opinii. 
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 870. The EFFICIENCY of the modern organization as a result of the 
process of management by value = Efektywność nowoczesnej organizacji 
jako rezultat procesu zarządzania przez wartości / Alina Śmiłowska, Magda-
lena Bartczak, Piotr Senkus // Zesz. Nauk. Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlce, 
Admin. Zarz. - 2016, nr 38, s. 169-179 bibliogr. streszcz. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Kubik K.: Wybrane problemy zarządzania organizacją wielokulturową - 
na przykładzie województwa podlaskiego. - Wykowski A.: Zarządzanie z pasją, 
czyli chaos twórczy na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej  
w Łomży. 
 
 871. INTRODUCTION to concept of management by enthusiasm sha-
ring = Wprowadzenie do koncepcji zarządzania przez dzielenie się entuzja-
zmem / Adam R. Szromek // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 97,  
s. 505-512 bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 872. JAK chwalić personel? : o pozytywnej informacji zwrotnej / Ma-
riusz Oboda, Justyna Pająk // E-Dentico. - 2016, nr 3, s. 124-127. 
 
 873. JAK poradzić sobie z sytuacją kryzysową po śmierci pracownika? / 
Piotr Kiembłowski, Edyta Grzegory // Personel Zarz. - 2016, nr 5, s. 27-31. 
 
 874. KODEKS prowadzenia biznesu : jak wykorzystać wartości firmo-
we w procesach HRM? / Krzysztof Kosy // Personel Zarz. - 2016, nr 12,  
s. 56-59. 

 Jak wykorzystać firmowe wartości pożądane przez pracowników do zarządzania 
ludźmi. 
 
 875. KOMUNIKACJA społeczna w zarządzaniu humanistycznym / pod 
red. Moniki Kostery, Bogusława Nierenberga. - Kraków : Wydaw. Uniw. 
Jagiell., 2016. - 239 s. : il., wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 219-239. - ISBN 
978-83-233-4130-7. 

 Z treści: Kostera M., Nierenberg B.: Wstęp. Komunikacja społeczna a zarządza-
nie humanistyczne (s. 9-15). - Szeluga-Romańska Marta: Rola menedżera w procesie 
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komunikacji (s. 21-36). - Nierenberg B.: Radio i zarządzanie - wizerunek a odpo-
wiedzialność (s. 39-51). - Nierenberg B.: Anegdota w zarządzaniu (s. 81-92). - Ko-
stera M., Średnicka Joanna: Poezja i zarządzanie - inspiracje dla menedżera humani-
sty (s. 151-165). 
 
 876. METODY neuroobrazowania mózgu w badaniach procesów po-
dejmowania decyzji w zarządzaniu / Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikow-
ska // Organ. Kier. - 2016, nr 1, s. 49-63, tab. bibliogr. summ. 
 
 877. NADUŻYCIA retoryczne czyli jak nie dać się zmanipulować / 
Beata Rzepka // Personel Zarz. - 2016, nr 5, s. 70-73. 

 Podstawowe techniki retoryczne i przykłady ich nadużyć w życiu zawodo- 
wym. 
 
 878. PARTYCYPACJA bezpośrednia pracowników a innowacje i in-
nowacyjność organizacji / Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka // Prz. Organ. - 
2016, nr 5, s. 23-29, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 879. WELLBEING Tree : narzędzie promocji dobrostanu pracowników : 
europejska perspektywa sieci PEROSH / Zofia Mockałło // Bezp. Pr. - 2016, 
nr 11, s. 6-7, rys. 

 Zarządzanie dobrostanem u pracowników. 
 
 880. WYKORZYSTANIE testów psychologicznych w praktyce zarzą-
dzania / Katarzyna Januszkiewicz // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2016, 
nr 7(955), s. 57-70 bibliogr. summ. 
 
 WYKORZYSTANIE wskaźników satysfakcji z pracy w procesie zarzą-
dzania ludźmi - zarys problemu i propozycja narzędzia badawczego /  
K. Kulikowski = poz. 984. 
 
 881. ZARZĄDZANIE różnorodnością kulturową - aspekt teoretycz- 
no-praktyczny / Sylwia Wiśniewska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4,  
s. 9-24, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Koncepcja zarządzania różnorodnością kulturową - studium przypadku IBM. 
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 882. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psycho-
logicznym / Anna Rogozińska-Pawełczyk ; Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych. - Warszawa : IPiSS, 2016. - 471, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - (Studia  
i Monografie / IPiSS). - Tabele. - Bibliogr. s. 427-458. - ISBN 978-83-
64581-16-8. 
 
 883. ZAUFANIE w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów / 
Anna Pietruszka-Ortyl // Ekon. Probl. Usług. - 2016, nr 122, s. 359-368 
bibliogr. summ. 
 
 884. ZAWODOWA partycypacja funkcjonariuszy-kobiet w strukturze 
organizacyjnej Służby Więziennej / Marek R. Kalaman // Bezpieczeństwo. - 
2016, nr 4, s. 99-118 rez. summ.  
 
 885. ZNACZENIE postrzegania organizacji przez pracownika we współ- 
czesnych naukach o zarządzaniu / Milena Gojny-Zbierowska // Stud. Ekon. / 
Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 306, s. 7-19, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie wpływu postrzegania organizacji 
przez pracownika m.in. na jego zchowania, na przykładzie postrzeganego wsparcia 
organizacji oraz przedstawienie nowych pojęć związanych z postrzeganiem pracow-
nika występujących w różnych obszarach zarządzania. 
 
 Zob. też Zarządzanie zasobami ludzkimi poz. 71-126. 
 
 

b. Zarządzanie zmianą 
 
 886. STATUS quo czy zmiana? : decyzje menedżerskie a polityka per-
sonalna firmy / Jacek Olkowski // Personel Zarz. - 2016, nr 12, s. 52-55. 

 Zarządzanie zmianą. 
 
 887. ZDOLNOŚĆ organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządza-
nia zmianą / Katarzyna Czop // Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. - 2016, nr 24, t. 2, 
s. 69-81. 
 
 888. ZWINNE zarządzanie zmianą w organizacji = Agile management 
of change in organization / Paulina Ledzian, Piotr Arczewski // Zesz. Nauk. 
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Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlce, Admin. Zarz. - 2016, nr 36, s. 249-254 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 

c. Kultura organizacyjna 
 
 889. BIG Data : nowe wyzwania a zmiana kultury organizacji / Rafał 
Tuziak // Opus. Sociol. - 2016, nr 2, s. 35-47 bibliogr. netogr. summ. 
 
 890. CULTURAL conditioning of lean management in Great Britain / 
Aneta Parkes // Int. J. Contemp. Manage. - 2016, Vol. 15, nr 1, s. 49-65 
bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 891. DYSFUNKCJE i patologie kultury organizacyjnej w perspekty- 
wie Polski / Anna Pietruszka-Ortyl // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2016, 
z. 2(46), s. 438-448. 
 
 892. DYSFUNKCJE kultury organizacyjnej przedsiębiorstw : wyniki 
badań / Anna Pietruszka-Ortyl // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2016,  
nr 7, s. 71-90 bibliogr. netogr. summ. 
 
 893. ESEJ o klimacie społecznym / Waldemar Stelmach // Zesz. Nauk. / 
Uczel. Warsz. - 2016, nr 3, s. 159-183 bibliogr. summ. 
 
 894. IDENTYFIKACJA profilu kultury organizacyjnej usługodawcy 
logistycznego z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących / Marcin 
Świtała, Marcin Mościcki // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016,  
z. 306, s. 20-33 bibliogr. summ. 
 
 895. INTERNACJONALIZACJA, innowacyjność i usieciowienie a pro- 
file kultury organizacyjnej przedsiębiorstw : ujęcie Hofstede / Maja Szymu-
ra-Tyc, Michał Kucia // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 305,  
s. 68-81 bibliogr. summ. 
 
 JAK budować dobrą markę i reputację firmy? : rola compliance w bu-
dowaniu kultury organizacyjnej / D. Stępińska-Duch, J. Lasek = poz. 244. 
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 896. KULTURA organizacji wirtualnych : charakterystyka e-kultury / 
Helena Bulińska-Stangrecka // Acta UL, Fol. Oecon. - 2016, z. 3(321),  
s. 55-69, tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 METODY i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. T. Li-
stwan, Ł. Sułkowski = poz. 82. 

 Z treści: Sułkowski Ł.: Metody kształtowania kultury organizacyjnej. 
 
 897. NOWE cechy i formy przedsiębiorstw przyszłości / Andrzej Wilk // 
Przeds. Przyszł. - 2016, R. 8, nr 2, s. 91-98 bibliogr. summ. 

 M.in. kultura organizacyjna. 
 
 898. ORGANISATIONAL culture as a part in the development of open 
innovation : the perspective of small and medium-sized enterprises / Kata-
rzyna Szymańska // Management. - 2016, Vol. 20, nr 1, s. 142-154 bibliogr. 
netogr. streszcz. 

 Kultura organiacyjna jako element w rozwoju otwartej innowacji: perspektywa 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
 899. ORGANIZATIONAL culture as a driver of employees’ commit-
ment in labour offices / Izabela Marzec, Aldona Frączkiewicz-Wronka // Int. 
J. Contemp. Manage. - 2016, Vol. 15, nr 3, s. 31-46 bibliogr. streszcz. 

 Kultura organizacyjna jako dowód zaangażowania pracowników w urzędach 
pracy. 
 
 PARADYGMATY zarządzania a zmiana kultury organizacyjnej urzędu 
administracji publicznej / K. Szymańska = poz. 265. 
 
 900. PROINNOWACYJNA kultura organizacyjna a wyniki przedsię-
biorstw / Teresa Kraśnicka, Wojciech Głód, Martyna Wronka-Pośpiech // 
Prz. Organ. - 2016, nr 7, s. 20-27, tab. bibliogr. summ. 
 
 901. PROŚBA czy polecenie służbowe : kształtowanie kultury porozu-
mienia i wdrażania jej zgodnie z zasadami win-win / Ewa Mażul // Personel 
Zarz. - 2016, nr 8, s. 40-44. 
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 902. ROLA kultury organizacyjnej w kształtowaniu efektywności orga-
nizacji / Ewa Stroińska, Justyna Trippner-Hrabi // Stud. Pr. WNEiZ US. - 
2016, nr 44, t. 3, s. 209-217 bibliogr. summ. 
 
 903. ROLA kultury organizacyjnej w kształtowaniu konkurencyjnej 
pozycji przedsiębiorstwa branży turystycznej / Piotr Dominik // Zesz. Nauk. / 
Uczel. Warsz. - 2016, nr 3, s. 185-209 bibliogr. summ. 
 
 904. ROLA zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP  
w kształtowaniu kultury organizacyjnej : pomiędzy kulturą konstruktywną  
a technopatologią / Marian Krupa // Zarz. Finanse. - 2016, R. 14, nr 3, cz. 1, 
s. 323-338 bibliogr. summ. 
 
 905. The ROLE of an entrepreneur in developing an organizational 
culture fostering innovations / Grażyna Śmigielska // Stud. Oecon. Posnan. - 
2016, Vol. 4, nr 5, s. 54-68 bibliogr. summ. 

 Rola przedsiębiorcy w tworzeniu kultury organizacyjnej wspierającej innowacje. 
 
 906. SPRZĘŻENIE pomiędzy kulturą organizacyjną a proinnowacyj-
nym zarządzaniem w publicznych szpitalach - wyniki badań / Joanna  
A. Jończyk // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 8, s. 118-132, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 907. SUKCES projektu IT w kontekście wybranych aspektów kultury 
organizacyjnej / Monika Woźniak // Organ. Kier. - 2016, nr 3, s. 141-156, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 SYSTEM motywacyjny jako element kultury organizacyjnej / A. Mi-
chalska = poz. 1023. 
 
 908. TOWARDS a knowledge-based organizational culture : discussion 
on empirical studies = W kierunku kultury organizacyjnej opartej na wie- 
dzy - dyskusja badań empirycznych / Anna Pietruszka-Ortyl // Zesz. Nauk. 
Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlce, Admin. Zarz. - 2016, nr 38, s. 157-168 
bibliogr. streszcz. 
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 909. TWORZENIE kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta / 
Agnieszka Bojanowska // Hand. Wewn. - 2016, R. 62, nr 1, s. 202-212, tab. 
bibliogr. rez. summ. 
 
 910. WORKING group’s value orientation within a construction com-
pany / Algirdas Giedraitis, Rimantas Stašys // Faces Contemp. Manage. - 
2016, Vol. 1, s. 23-39 bibliogr. 

 Orientacja wartości grupy roboczej w firmie budowlanej. 
 
 ZARZĄDZANIE kapitałem ludzkim z perspektywy wspierania innowa-
cyjności w organizacji o silnej kulturze korporacyjnej / K. Susabowska = 
poz. 313. 
 
 911. ZWIĄZKI pomiędzy niepewnością dotyczącą zadań, zaangażo- 
waniem i zachowaniami innowacyjnymi w miejscu pracy : model teoretycz-
ny / Tomasz Ingram // Stud. Ekon., Zarz. - 2016, nr 7, s. 42-52 bibliogr. 
summ. 
 
 

d. Przywództwo w organizacji 
 
 912. ASSESSMENT of occurrence predictors of cognitive distortions  
in managerial decisions / Miroslav Frankovský, Zuzana Birknerová, Lucia 
Zbihlejová // Pol. J. Manage. Stud. - 2016, Vol. 14, nr 2, s. 61-70 bibliogr. 
streszcz. 

 Ocena przewidywań występowania zaburzeń poznawczych w decyzjach kierow-
niczych. 
 
 913. BŁĘDY przywódcze / Justyna Pokładnik // Pr. Zdrowie. - 2016,  
nr 1, s. 36-40, rys. tab. bibliogr. 
 
 914. CULTURAL intelligence as an important attribute of global mana-
gers = Inteligencja kulturowa jako ważny atrybut globalnych menedżerów / 
Dorota Simpson // Int. Bus. Global Econ. - 2016, nr 35, [cz.] 2, s. 295-308 
bibliogr. netogr. summ. 
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 915. CZY koncepcja pozytywnego przywództwa może stać się para-
dygmatem w naukach o zarządzaniu? / Robert Karaszewski, Andrzej Lis // 
Nauki o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 72-80 bibliogr. summ. 
 
 916. CZY wiesz, jak podejmujesz decyzje? : błędy poznawcze i ich 
wpływ na pracę menedżera / Beata Rzepka // Personel Zarz. - 2016, nr 10,  
s. 42-45. 
 
 917. The ESSENCE of authority at the workplace / Anna Bęczkow- 
ska, Agnieszka Kańczukowska-Stadnik // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 5, 
s. 51-58, tab. bibliogr. streszcz. summ. 

 Istota autorytetu w miejscu pracy. 
 
 918. EWOLUCJA koncepcji przywództwa wojskowego w doktrynach 
armii Stanów Zjednoczonych i jego implikacje w procesie szkolenia kandy-
datów na oficerów sił zbrojnych RP / Joanna Kacała, Andrzej Michaluk // 
Nauki o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 60-71 bibliogr. summ. 
 
 919. EWOLUCJA przywództwa - kierunki, trendy, wyzwania / Robert 
Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 
2016. - 246 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 237-246. - ISBN 978-
83-7285-812-2. 
 
 920. FUTURE managers’ psychological ability to practice / Liubov 
Mykhailova, Tetiana Shkoda, Hanna Hlukhodid // Eduk. Ekon. Menedż. - 
2016, nr 4, s. 111-125 bibliogr. 

 Predyspozycje psychiczne przyszłych menedżerów do działania. 
 
 921. GENDER differences in leadership = Różnice w zarządzaniu mię-
dzy kobietami i mężczyznami / Anna Górska // Stud. Mater. / Wydz. Zarz. 
UW. - 2016, nr 1, s. 136-144 bibliogr. netogr. summ. 
 
 922. GOTOWOŚĆ menedżerów do zmiany i podejmowania działań 
rozwojowych / Arkadiusz Stefański, Dorota Godlewska-Werner // Zarz. 
Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, s. 95-107, tab. bibliogr. summ. 
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 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Grzesik K.: Od rozwoju przywódców do rozwoju modelu przywództwa, 
czyli od rozwoju kapitału ludzkiego do rozwoju kapitału społecznego organizacji. - 
Rutka R., Czerska M.: Ewolucja nastawień kadry kierowniczej w latach 1984-2013. 
 
 923. IDENTYFIKACJA mechanizmów obronnych menedżerów / Adela 
Barabasz // Nauki o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 9-21, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Zachowania liderów organizacji w sytuacji zmian organizacyjnych. 
 
 924. JAKIM być przywódcą? / Paweł Rolewski // Pr. Zdrowie. - 2016, 
nr 2, s. 25-27, rys. 
 
 925. KIEDY menedżer boi się zmian : co zrobić z tym strachem? / Wal-
demar Dziwniel // Personel Zarz. - 2016, nr 6, s. 22-25. 
 
 KOBIETA jako menedżer przyszłości / K. Łukasik, A. Sawicki =  
poz. 500. 
 
 KOBIETA-menedżer w percepcji kadry zarządzającej przedsiębior-
stwem / W. Turkowska-Kucharska = poz. 501. 
 
 926. KRYZYS przedsiębiorstwa a przywództwo / Tomasz Gigol. - War-
szawa : Difin, 2015. - 236 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-838-5. 

 Rec.: Masiukiewicz Piotr // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 1, s. 130-137  
bibliogr. summ. 
 
 927. LEADERS we prefer : perspectives from Malaysian gen Y em-
ployees / Sharizan Sharkawi [et al.] // Pol. J. Manage. Stud. - 2016, Vol. 14, 
nr 2, s. 192-202 bibliogr. streszcz. 

 Przywódcy, jakich chcemy: z perspektywy malezyjskich pracowników pokole- 
nia Y. 
 
 METODY i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. T. Lis- 
twan, Ł. Sułkowski = poz. 82. 

 Z treści: Bieńkowska J.: Pragmatyczne przywództwo jako sposób budowania 
potencjału organizacji. - Pomiar cech i zachowań przywódczych w kontekście war-
tości kultury organizacyjnej / Mączyński J. [i in.]. 
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 928. MODELOWANIE procesów biznesowych w kontekście rozwoju 
kreatywności przyszłych menedżerów / Dorota Jelonek, Cezary Stępniak // 
Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 1, s. 4-14, tab. bibliogr. summ. 

 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w styczniu 2015 r. wśród studen-
tów kierunku Zarządzanie. 
 
 929. ODPOWIEDZIALNOŚĆ menedżerów / Paweł Dec, Piotr Masiu-
kiewicz. - Warszawa : ORGMASZ, 2016. - 318 s. : wykr. ; 25 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 292-315. - ISBN 978-83-60561-18-8. 

 M.in. odpowiedzialność moralna. 
 
 930. PARADOKSY w zarządzaniu kapitałem ludzkim w ocenie me- 
nedżerów / Joanna M. Moczydłowska // Nauki o Zarz. - 2016, nr 2(27),  
s. 130-138, tab. bibliogr. summ. 
 
 931. PERSPEKTYWA paradoksu w kształtowaniu przywództwa w or- 
ganizacji / Katarzyna Grzesik // Organ. Kier. - 2016, nr 2, s. 33-43 rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 932. POCZUCIE jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle 
Modeli Osobowościowo-Aksjologicznego MOA = Perceived quality of life 
amongst managerial staff in the personality and axiological MOA model / 
Barbara Mróz // Czas. Psychol. - 2016, T. 22, nr 2, s. 183-194 bibliogr. 
summ. 
 
 933. POLSCY menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania / 
Sławomir Banaszak // Opus. Sociol. - 2016, nr 2, s. 19-34 bibliogr. summ. 
 
 934. PORÓWNANIE algorytmów wnioskowania klasycznego i rozmyte- 
go na przykładzie systemu wspomagania decyzji personalnych menedżera = 
Comparison of algorithms classic and fuzzy inference on example of mana-
ger’s personnel decision support system / Izabela Ćwiklińska, Agnieszka 
Nowak-Brzezińska // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 92, s. 21-30 
bibliogr. netogr. summ. 
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 POSZUKIWANIE wzorców analitycznego myślenia menedżera z wyko-
rzystaniem eye trackingu / J. Korczak, A. Kaźmierczak = poz. 300. 

 M.in. podejmowanie decyzji kierowniczych. 
 
 935. PRZYWÓDZTWO a zrównoważony biznes w małych i średnich 
przedsiębiorstwach / Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Anna Francik // 
Prz. Organ. - 2016, nr 7, s. 27-34, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 936. PRZYWÓDZTWO transformacyjne : fundament, na którym warto 
budować efektywność i dobre relacje w pracy / Iwona Kucharewicz // Per-
sonel Zarz. - 2016, nr 4, s. 40-43. 
 
 937. PRZYWÓDZTWO w perspektywie personalistyczno-fenomeno- 
logicznej / Bronisław Bombała // Organ. Kier. - 2016, nr 4, s. 101-117, rys. 
bibliogr. summ. 
 
 938. ROLA lidera w innowacyjnej organizacji / Włodzimierz Świątek // 
Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 1, s. 9-23 bibliogr. summ. 
 
 939. [SIEDEM] 7 pułapek, w które wpadają prezesi / Marta Pawlikow-
ska-Olszta // Personel Zarz. - 2016, nr 11, s. 32-35. 

 Zarządzanie na poziomie strategicznym, interspersonalnym i etycznym. 
 
 SIŁA lidera : jak efektywnie zarządzać : doświadczenia z polskiego 
rynku / A. Kozak, A. Sowińska-Wróbel = poz. 95. 

 M.in. przywództwo w organizacji. 
 
 SUMIENIE menedżera w przestrzeni gospodarczej / G. Polok, M. Ka-
pias = poz. 1140. 
 
 WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organiza-
cjach / red. nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora = poz. 103. 

 Z treści: Świerkot J.: Style kierowania menedżerów podmiotów leczniczych. - 
Guzik G.: Wpływ menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw na zachowanie 
równowagi między życiem prywatnym i zawodowym podwładnych. 
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 940. ZACHOWANIA organizacyjne menedżerów w konfrontacji z trud- 
nymi sytuacjami decyzyjnymi / Magdalena Ścigała // Przeds. Przyszł. - 
2016, R. 8, nr 3, s. 19-31 bibliogr. summ. 
 
 ZMIANY w postrzeganiu ról zawodowych menedżerów medycznych  
w publicznym szpitalu / M. Striker = poz. 
 
 941. ZMIEŃ swój język, zmień swoje przywództwo : czy słowa mają 
znaczenie? / Robert St. Bokacki // Personel Zarz. - 2016, nr 6, s. 16-20. 
 
 Stres w pracy menedżerów poz. 1106-1108 ; Etyka menedżerów  
poz. 1111, 1115, 1140. 
 Zob. też Kadra kierownicza poz. 228-236. 
 
 

3. Stosunki społeczne w zakładzie pracy 
 

a. Stosunki interpersonalne 
 
 942. CZY pracodawcy dojrzeli do partnerstwa? / Robert Reinfuss // 
Personel Zarz. - 2016, nr 3, s. 16-22, tab. 

 Relacje pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Majewski B.: Konflikty w polskich organizacjach. 
 
 943. KULTURA empatii w firmie czyli budowanie współpracy opartej 
na wzajemnym zrozumieniu / Dorota Szczepan-Jakubowska // Personel 
Zarz. - 2016, nr 11, s. 40-43. 
 
 944. NARZĘDZIA budowania pozytywnych relacji interpersonalnych / 
Ewa Podlewska // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 7, s. 65-77, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
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 945. PARTNERZY czy przeciwnicy - wybrane aspekty relacji między 
podwładnymi i przełożonymi / Agnieszka Izabela Baruk // Nauki o Zarz. - 
2016, nr 2(27), s. 33-45, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 946. PRACA nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonal-
nych / Beata Jakimiuk // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 11, s. 118-128 bibliogr. 
summ. 
 
 947. UWARUNKOWANIA organizacyjnych zachowań obywatelskich 
w relacji przełożeni a ich podwładni / Alicja Keplinger [i in.] // Psychol. 
Społ. - 2016, T. 11, nr 1, s. 98-107 bibliogr. netogr. summ. 
 
 

b. Adaptacja zawodowa 
 
 948. ZNACZENIE, przebieg i narzędzia procesu adaptacji zawodowej 
w miejscu pracy / Patrycja Krzyszkowska // Bezp. Pr. - 2016, nr 8, s. 16-19 
bibliogr. summ. 
 
 

c. Prześladowanie w miejscu pracy 
 
 949. ANTECEDENTS of mobbing at work : analysis of the work situa-
tion of employees above 50 years old in health care and education sector 
from Spain and Poland / Anna Pazdyka, Bogdan Pietrulewicz, Jordi Tous 
Pallarès // Pol. J. Soc. Sc. - 2016, Vol. 11, nr 1, s. 127-144 bibliogr. netogr. 

 Przeciwko mobbingowi w pracy: analiza sytuacji zawodowej pracowników 
powyżej 50. roku życia w sektorze opieki zdrowotnej i edukacji z Hiszpanii i Polski. 
 
 950. CYBERDYSKREDYTACJA pracowników : uwarunkowania, for- 
my, implikacje / Anna Lipka [i in.]. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 182 s. : 
rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 169-178. - ISBN 978-83-7556-
762-5. 

 Treść: Waszczak Stanisław: Istota (cyber)dyskredytacji (s. 13-31). - Winnicka-
Wejs Alicja: Pozapsychologiczne uwarunkowania (cyber)dyskredytacji pracowni-
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ków (s. 33-63). - Lipka A.: Formy cyberdyskredytacji pracowników (na przykła- 
dzie nauczycieli akademickich) (s. 65-94). - Waszczak S.: Psychospołeczne skutki 
(cyber)dyskredytacji oraz możliwości ich ograniczenia (s. 95-110). - Lipka A.: (Cy-
ber)dyskredytacja pracowników a wartość kapitału ludzkiego organizacji (s. 111-
124). - Król Małgorzata: Cyberdyskredytacja wykładowców w uczelniach o różnej 
pozycji w rankingu szkół wyższych (s. 125-141). - Król M.: Znajomość form cyber-
dyskredytacji oraz percepcja narzędzi jej niwelowania (s. 143-164). 
 
 951. EPIDEMIOLOGIA zjawisk typu mobbing/bullying : podstawowe 
problemy pomiaru i komunikowania wyników / Maciej Macko // Psychol. 
Społ. - 2016, T. 11, nr 3, s. 255-266 bibliogr. netogr. summ. 
 
 952. MAKIAWELIZM i kultura organizacji jako predyktory mobbingu 
w miejscu pracy / Elżbieta Turska, Irena Pilch // Psychol. Społ. - 2016,  
T. 11, nr 3, s. 284-296 bibliogr. netogr. summ. 
 
 953. MOBBING jako zjawisko coraz częściej identyfikowane w miej-
scu pracy / Katarzyna Bidzińska // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 11, s. 16-17. 
 
 954. MOBBING w doświadczeniach pracowników zatrudnionych w ela- 
stycznych formach pracy i w spółdzielniach socjalnych / Agata Chudzicka-Czu- 
pała, Małgorzata Dobrowolska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 5, s. 117-140, 
tab. wykr. bibliogr. summ. 
 
 955. MOBBING w miejscu pracy : przegląd wyników badań związa-
nych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami / Małgorzata Ga-
mian-Wilk, Lidia Grzesiuk // Psychol. Społ. - 2016, T. 11, nr 3, s. 244-254 
bibliogr. summ.  * Mobbing w środowisku pracy : rys teoretyczny / Anna 
Maria Góralewska-Słońska // Relacje. - 2016, nr 2, s. 61-74 bibliogr., wykaz 
aktów prawnych, summ. 
 
 956. MOLESTOWANIE seksualne w pracy / Dorota Merecz-Kot // Pr. 
Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 30-34, rys. bibliogr. 
 
 957. ZARZĄDZANIE konfliktem i przeciwdziałanie mobbingowi a in- 
tensyfikacja procesów innowacyjnych / Bogdan Regoda // Nierów. Społ. 
Wzrost Gospod. - 2016, z. 2(46), s. 289-301. 
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 958. ŹRÓDŁA i skutki wybranych form przemocy wśród pracowników 
sektora handlu // Prew. Rehabil. - 2016, nr 4, s. 22-43, tab. bibliogr. 

 Omówiono takie formy przemocy jak: mobbing, molestowanie seksualne, prze-
moc fizyczna. 
 
 Zob. też. poz. 974. 
 Aspekty prawne prześladowania w miejscu pracy poz. 1433, 1449. 
 
 

4. Humanizacja pracy 
 
 959. METODYKA humanizowania telepracy / Marek Makowiec ; 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Kraków : Wydaw. Uniw. Ekon. 
Krak., 2016. - 149 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 141-145. - (Mo-
nografie: Prace Doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 
1898-6439 ; nr 28). - ISBN 978-83-7252-733-2. 
 
 960. NOWA rzeczywistość zakładu pracy i środowiska pracy w Polsce : 
jej plusy i minusy / Zygmunt Wiatrowski // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 12,  
s. 42-50 bibliogr. summ 
 
 

5. Stosunek do pracy. Motywacja pracy 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 961. DOPASOWANIE człowiek-środowisko i postawa wobec pracy 
jako motywatory zachowań organizacyjnych / Agnieszka Czerw, Joanna 
Czarnota-Bojarska // Psychol. Społ. - 2016, T. 11, nr 1, s. 8-19 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 962. POSITIVE employee attitudes as a determinant of project successs 
and business excellence : the case of Poland / Joanna Haffer, Rafał Haffer // 
J. Positive Manage. - 2015, Vol. 6, nr 4, s. 15-28 bibliogr. netogr. 

 Pozytywne postawy pracownicze jako wyznacznik sukcesu projektu i doskona-
łości biznesowej: przypadek Polski. 
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 963. POSTAWA wobec pracy współczesnego nauczyciela wyrazem 
jego stosunku do działań pedagogicznych w szkole = Modern teacher's atti-
tude towards work as expression of his attitude towards pedagogic ini-
tiatives at school / Marta Bakłażak // Edukacja, Technika, Informatyka.- 
2016, nr 3, s. 213-220 bibliogr. summ. 
 
 POSTAWY wobec aktywności zawodowej starszych pracowników - 
perspektywa pracodawców / I. Warwas = poz. 1155. 

 Wyniki badań własnych na temat oceny starszych pracowników w kontekście 
współpracy i zatrudnienia. 
 
 964. POSTAWY wobec pracy - analiza porównawcza stosowanych 
pojęć / Agnieszka Springer // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 1, s. 11-28, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 965. POSTAWY wobec pracy w projektach oraz ich determinanty / 
Katarzyna Piwowar-Sulej // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 1, s. 173-185, 
tab. bibliogr. summ. 

 Wyniki badań dotyczące postawy wobec pracy zespołowej. 
 
 966. PRZYNALEŻNOŚĆ generacyjna jako determinanta postaw wobec 
pracy : stereotypy a rzeczywistość / Katarzyna Wojtaszczyk // Eduk. Ekon. 
Menedż. - 2016, nr 1, s. 29-40, tab. bibliogr. summ. 
 
 967. SYSTEM HRM i zaufanie wewnątrzorganizacyjne jako czynniki 
generujące pozytywne postawy i zachowania pracowników organizacji 
sektora publicznego / Dagmara Lewicka // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, 
Vol. 4, nr 8, s. 70-84, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 

b. Lojalność pracowników 
 
 968. LOJALNOŚĆ pracowników a zarządzanie potencjałem społecz-
nym współczesnych organizacji / Elżbieta Robak // Zesz. Nauk. PCzęst., 
Zarz. - 2016, nr 24, t. 2, s. 82-95 bibliogr. summ. 
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 969. METODYCZNE aspekty prowadzenia badań naukowych w świe-
tle badań nad lojalnością menedżerską - kontekst doboru zmiennych, metod 
skalowania i próby badawczej / Katarzyna Piórkowska // Organ. Kier. - 
2016, nr 1, s. 65-80, tab. bibliogr. summ. 
 
 970. PRZESŁANKI i kierunki ewolucji lojalności pracowników / Ilona 
Świątek-Barylska // Stud. Ekon. Reg. Łódz. - 2016, nr 23, s. 77-86 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 971. SATYSFAKCJA z pracy i jej wpływ na lojalność wobec praco-
dawcy : studium sektora HoReCa / Marlena Bednarska // Organ. Kier. - 
2016, nr 1, s. 97-114, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Badanie satysfakcji przeprowadzone w sektorze usługowym HoReCa (Hotels, 
Restaurants, Catering). 
 
 

c. Pracoholizm 
 
 972. BADANIA sondażowe opinii w procesie identyfikowania pracoho-
lizmu w organizacji / Dawid Szostek // Hand. Wewn. - 2016, R. 62, nr 2,  
s. 396-409, tab. bibliogr. rez. summ. 
 
 973. ROLA narzędzia w pomiarze negatywnych skutków pracoholiz- 
mu / Jan Chodkiewicz, Mateusz Hauk // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 4,  
s. 467-476, tab. bibliogr. summ. 
 
 974. WYBRANE przejawy patologii w miejscu pracy - doniesienie  
z badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu / Dawid 
Szostek // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 1, s. 154-169, tab. wykr. bibliogr. 
summ. 

 Pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, tolerancja wobec patologii w miej- 
scu pracy. 
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d. Satysfakcja z pracy 
 
 975. ANALIZA satysfakcji z pracy oraz potrzeb szkoleniowych z za-
kresu zarządzania czasem : wyniki badań wśród lektorów = Analysis of  
job satisfaction and training needs in time management : the results of  
research among language teachers / Beata Detyna, Jerzy Detyna, Anna  
Dudek-Kajewska // Probl. Jakości. - 2016, R. 48, nr 5, s. 24-30 bibliogr. 
summ. 
 
 976. AUGMENTING human potential at work : an investigation on the 
role of self-efficacy in workforce commitment and job satisfaction / Uma 
Sankar Mishra, Subhendu Patnaik, Bibhuti Bhusan Mishra // Pol. J. Manage. 
Stud. - 2016, Vol. 13, nr 1, s. 134-144 bibliogr. streszcz. 

 Podnoszenie potencjału ludzkiego w pracy: badanie roli własnej skuteczności  
w zaangażowaniu i zadowoleniu z pracy. 
 
 977. CROSS-cultural determinants of job satisfaction / Jacek Miroński, 
Fabian Lenk // J. Manage. Finan. Sc. - 2016, Vol. 9, nr 26, s. 97-123  
bibliogr. netogr. 

 Międzykulturowe uwarunkowania satysfskcji z pracy. 
 
 978. DETERMINANTY satysfakcji zawodowej nauczycieli / Stanisław 
Korczyński // Probl. Opiek.-Wych. - 2016, R. 56, nr 3, s. 38-51 bibliogr. 
summ.  * O satysfakcji z pracy nauczycieli z najkrótszym i najdłuż- 
szym stażem pracy zawodowej / S. Korczyński // Kwart. Eduk. - 2016, nr 2, 
s. 53-73. 
 
 979. The EFFECT of compensation, career development, work-family 
support on job satisfaction / Diana Sulianti K. Tobing // Pol. J. Manage. 
Stud. - 2016, Vol. 14, nr 1, s. 206-213 bibliogr. streszcz.  

 Wpływ świadczeń, rozwoju kariery i wsparcia rodzin na zadowolenie z pracy. 
 
 EMPATIA, strategie radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z pracy  
u pracowników pomocy społecznej / Z. Kwissa-Gajewska, M. Lipińska-
Wąsik = poz. 1093. 
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 980. IDENTYFIKACJA z zawodem pracowników socjalnych / Ewelina 
Maria Florys // Ann. UMCS, Sect. J. Paedag.-Psychol. - 2016, Vol. 29,  
[z.] 1, s. 67-87 bibliogr. summ. 

 Artykuł prezentuje badanie, którego celem było zdiagnozowanie poziomu po-
czucia oraz czynników mających wpływ na rozwój identyfikacji zawodowej pra-
cowników socjalnych. 
 
 981. INDYWIDUALNE cechy pracowników a satysfakcja ze świad-
czeń pozapłacowych / Konrad Kulikowski // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, 
nr 4, s. 37-50, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 METODY i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. T. Li-
stwan, Ł. Sułkowski = poz. 82. 

 Z treści: Stroińska E.: Kształtowanie satysfakcji i zaangażowania pracowników. 
 
 982. POZIOM satysfakcji i zadowolenia z pracy pielęgniarek a liczba 
ich dotychczasowych miejsc zatrudnienia / Danuta Kunecka // Bezp. Pr. - 
2016, nr 12, s. 16-19 bibliogr. summ. 
 
 PRACA i rozwój człowieka / red. nauk. J. Mółka = poz. 1191. 

 Z treści: Krasucka A.: Psychologiczne wyznaczniki zadowolenia z pracy wśród 
nauczycieli. 
 
 983. PROAKTYWNE radzenie sobie a satysfakcja z pracy wśród nowo 
zatrudnionych pracowników = Proactive coping and job satisfaction among 
organizational newcomers / Katarzyna Ślebarska // Społ. i Eduk. - 2016,  
nr 2, s. 195-202 bibliogr. netogr. summ. 
 
 SATYSFAKCJA z pracy i jej wpływ na lojalność wobec pracodawcy / 
M. Bednarska = poz. 971. 
 
 SATYSFAKCJA z wynagrodzenia i zaangażowanie w pracę wśród pra-
cowników firm prywatnych i państwowych / K. Kulikowski = poz. 1915. 
 
 WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organiza-
cjach / pod red. M. Smolarek = poz. 102. 

 Z treści: Huculak M.: Wybrane czynniki warunkujące osiągnięcie satysfakcji  
z pracy. - Klaja-Gaweł B.: Identyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego  
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i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskie-
go przewoźnika kolejowego. 
 
 984. WYKORZYSTANIE wskaźników satysfakcji z pracy w procesie 
zarządzania ludźmi - zarys problemu i propozycja narzędzia badawczego / 
Konrad Kulikowski // Organ. Kier. - 2016, nr 1, s. 81-96, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 

e. Zaangażowanie pracowników 
 
 985. BUDOWANIE zaangażowania pracowników z uwzględnieniem 
zarządzania różnorodnością / Anna Jawor-Joniewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 
2016, nr 3/4, s. 39-51, wykr. bibliogr. summ. 
 
 986. DOPASOWANIE do pracy a zaangażowanie : mediacyjna rola 
przekonania na temat sensowności pracy / Teresa Chirkowska-Smolak // 
Psychol. Społ. - 2016, T. 11, nr 1, s. 34-44 bibliogr. summ. 
 
 987. DOPASOWANIE na wymiarach potrzeb wzrostu i bezpieczeństwa 
a zaangażowanie w pracę / Anna Szabowska-Walaszczyk, Anna Maria Za-
wadzka // Psychol. Społ. - 2016, T. 11, nr 1, s. 20-33 bibliogr. summ. 
 
 988. DWIE drogi, cel ten sam : budowanie zaangażowania pracowników 
w Sonoco Poland Packaging Services oraz Flex Poland / Halina Guryn // 
Personel Zarz. - 2016, nr 10, s. 64-67. 

 Wzmacnianie aktywnej postawy i zaangażowania załogi. Studium przypadku. 
 
 989. [DZIEWIĘĆ] 9 kroków do zaangażowania : coachingowe techniki 
w pracy menedżera sprzedaży / Aneta Chybicka, Malwina Puchalska // 
Personel Zarz. - 2016, nr 5, s. 66-69. 
 
 ETYKA pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracow-
ników = poz. 1118. 
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 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Juchnowicz M., Skowron Ł.: Determinanty zaangażowania pracowni-
ków w świetle badań. 
 
 INDEKS Stresorów Organizacyjnych wynikających z Roli Zawodowej 
(ISO-RZ) - nowe narzędzie do badania barier w budowaniu zaangażowania 
pracowników / P. Jurek = poz. 1094. 
 
 990. INTERAKCJE społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników 
w organizacji - założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania / Marta 
Moczulska, Janina Stankiewicz // Nauki o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 116-129, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 991. INTERPERSONAL trust at work and organisational and pro-
fessional commitment interdependency model / Dagmara Lewicka // J. Posi-
tive Manage. - 2015, Vol. 6, nr 3, s. 83-100 bibliogr. 

 Wpływ zaufania na zaangażowanie pracowników. 
 
 992. KREOWANIE zaangażowania pracowników oraz kulturowej bazy 
przyciągania talentów do organizacji : studium przypadku / Barbara Czer-
niachowicz // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2016, nr 43, t. 3, s. 111-122 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 993. KSZTAŁTOWANIE zaangażowania pracowników w kontekście 
zarządzania różnorodnością / red. nauk. Stanisława Borkowska, Anna Ja-
wor-Joniewicz ; Anna Rogozińska-Pawełczyk [i in.]. - Warszawa : IPiSS, 
2016. - 219, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 210-216. - ISBN 
978-83-64581-15-1. 

 Rec.: Stor Marzena // Human Resour. Manage. - 2016, nr 6, s. 129-132. 
 
 994. OCZEKIWANIA pracowników w różnym wieku, jako podstawa 
budowy systemów zaangażowania na zasadach zarządzania różnorodnością 
- badania IPiSS / Barbara Sajkiewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4,  
s. 53-65, wykr. tab. bibliogr. summ. 
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 995. POMIAR zaangażowania w pracę w sektorze publicznym : propo-
zycja narzędzia na podstawie przeglądu literatury / Konrad Kulikowski // 
Zarz. Publ. / UJ. - 2016, nr 3, s. 181-193 bibliogr. netogr. summ. 
 
 996. PARADOKS efektywności pracy - między budowaniem zaan- 
gażowania a wypaleniem zawodowym / Beata Skowron-Mielnik // Nauki  
o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 151-163, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 997. POSITIVE management : the relationship between the psychologi-
cal contract, employee engagement and organisational commitment / Debora 
van Elst, Desiree Meurs // J. Positive Manage. - 2015, Vol. 6, nr 4, s. 39-52 
bibliogr. netogr. 

 Pozytywne zarządzanie: relacja między kontraktem psychologicznym, zaanga-
żowaniem pracowników i zaangażowaniem organizacyjnym. 
 
 998. PREFEROWANE wartości organizacyjne a zaangażowanie pracow- 
ników / Lech Górniak // E-Mentor // 2016, nr 5, s. 21-29 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 999. PSYCHOSPOŁECZNE determinanty zaangażowania organizacyj-
nego / Małgorzata Adamska-Chudzińska // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 
2016, nr 3(951), s. 5-15, tab. bibliogr. summ. 
 
 1000. UWARUNKOWANIA zaangażowania organizacyjnego pracow-
ników (przykład inżynierów) / Krystyna Kmiotek // Nauki o Zarz. - 2016,  
nr 2(27), s. 81-90, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1001. WPŁYW praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w inno-
wacyjnych przedsiębiorstwach / Dagmara Lewicka, Anna Rakowska // Nau-
ki o Zarz. - 2016, nr 2(27), s. 102-115, tab. bibliogr. summ. 
 
 WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organiza-
cjach / red. nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora = poz. 103. 

 Z treści: Klaja-Gaweł B.: Identyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego  
i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskie-
go przewoźnika kolejowego. 
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 1002. ZAANGAŻOWANIE pracownika a satysfakcja z pracy - mode-
lowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM / Anna Rakowska, Rado-
sław Mącik // Prz. Organ. - 2016, nr 5, s. 48-58, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1003. ZAANGAŻOWANIE pracowników w miejscu pracy / Krystyna 
Kmiotek. - Rzeszów : Of. Wydaw. Politech. Rzesz., 2016. - 220 s. : il. ;  
24 cm. - ISBN 978-83-7934-069-9. 

 Rec.: Kopertyńska Wanda M. // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, s. 193-198. 
 
 1004. ZAANGAŻOWANIE pracowników w powodzenie projektów 
doskonalących w przedsiębiorstwie / Karol Andrzejewski // Ekon. Organ. 
Przeds. - 2016, nr 4, s. 51-63, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Rola właściwego przywództwa i kultury organizacyjnej we wdrażaniu Lean 
Management w przedsiębiorstwach. Zarządzanie procesami. 
 
 1005. ZAANGAŻOWANIE społeczne pracowników / Urszula Bukow-
ska // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 1, s. 41-53, tab. bibliogr. summ. 

 Zaangażowanie społeczne a wolontariat pracowniczy. 
 
 1006. ZAANGAŻOWANIE w pracę i przywiązanie organizacyjne pra- 
cowników w przedsiębiorstwach o różnym poziomie kultury bezpieczeń-
stwa pracy = Work engagement and organization commitment employees 
from organizations with different level of labour safety culture / Anna Woł-
piuk-Ochocińska // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow. - 2016,  
nr 1, s. 135-148 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1007. ZNACZENIE pracy i jej dopasowanie jako predykatory zaangażo-
wania w pracę w wolontariacie studenckim / Bohdan Rożnowski, Katarzyna 
Olczykowa // Psychol. Społ. - 2016, T. 11, nr 1, s. 45-55 bibliogr. summ. 
 
 

f. Motywacja pracy 
 
 1008. CO motywuje menedżerów? / Agnieszka Jabłońska // Personel 
Zarz. - 2016, nr 5, s. 23-26, wykr. 
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 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Kopertyńska W. M., Kmiotek K.: Granice zmian systemów motywowa-
nia określone oczekiwaniami pracowników pokolenia Y. 
 
 1009. IMPACT of employees motivation on work effectiveness in  
a company = Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy  
w przedsiębiorstwie / Iwona Gawron // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, 
Zarz. - 2016, T. 17, z. 4, s. 43-52 bibliogr. summ. 
 
 The IMPACT of monetary rewards on the motivation of employees /  
A. Mokhniuk = poz. 1909. 

 Wpływ nagród pieniężnych na motywację pracowników na Ukrainie. 
 
 1010. KIEDY milczenie nie jest złotem : jak motywować bierny ze-
spół? / Robert Zych // Personel Zarz. - 2016, nr 11, s. 24-27. 
 
 1011. KWESTIONARIUSZ motywacji do podejmowania szkoleń / 
Emilia Mielniczuk [i in.] // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 2, s. 101-112, rys. 
tab. bibliogr. summ. 
 
 1012. LUDZIE robią najlepiej to, co lubią : jak zachęcić pracownika do 
wykonywania zadań? / Paweł Gniazdowski // Personel Zarz. - 2016, nr 10, 
s. 38-41. 
 
 1013. MOTYWACJA osiągnięć osób aktywnych zawodowo / Walde-
mar Klinkosz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk 
Społecznych. Instytut Psychologii. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. KUL,  
2016. - 306 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 257-294. - ISBN 
978-83-8061-307-2. 
 
 1014. MOTYWACJA w systemie zarządzania zasobami ludzkimi ad-
ministracji samorządowej / Hubert Cichocki, Kamil Moser // Kontr. Państ. - 
2016, R. 61, nr 6, s. 122-136, rys. 
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 1015. MOTYWACJE i potrzeby pracowników pokolenia Y w gospo-
darce opartej na wiedzy = Motivations and needs of generation Y employees 
in knowledge-based economy / Dorota Dolińska-Weryńska // Zesz. Nauk. 
PŚl., Organ. Zarz. - 2016, z. 92, s. 31-47 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1016. MOTYWATORY zmniejszające uczucie niepewności - porów-
nawcze studium przypadków / Marek Krasiński // Nauki o Zarz. - 2016,  
nr 2(27), s. 91-101, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1017. MOTYWOWANIE pracowników sektora publicznego przeciw 
wypaleniu zawodowemu / Mariola Wojciechowska [i in.] // Eduk. Ustaw. 
Doros. - 2016, nr 1, s. 18-29, tab. bibliogr. summ. 
 
 1018. MOTYWOWANIE w erze Web 2.0+ / Anna Wziątek-Staśko. - 
Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 222 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 201-212. - ISBN 978-83-7556-767-0. 
 
 1019. PIENIĄDZE nie zawsze najważniejsze : jak środowisko, emocje 
oraz docenianie motywują pracowników? // Personel Zarz. - 2016, nr 11,  
s. 20-23, rys. 
 
 1020. PODRÓŻ ku wewnętrznej motywacji w coachingu = Journey 
towards intrinsic motivation in coaching / Aleksandra Szewczyk, Michał 
Kułakowski // Coaching Rev. - 2016, nr 1, s. 105-131 bibliogr. summ. 
 
 1021. PRZYPŁYWY i odpływy energii czyli jak radzić sobie ze spad-
kami motywacji / Aneta Chybicka, Malwina Puchalska // Personel Zarz. - 
2016, nr 7, s. 58-62, rys. 
 
 1022. SPRAWIEDLIWIE nie znaczy tak samo czyli podstawa skutecz-
nej motywacji / Tomasz Rostkowski, Marcin Witkowski // Personel Zarz. - 
2016, nr 11, s. 16-19. 
 
 1023. SYSTEM motywacyjny jako element kultury organizacyjnej / 
Anna Michalska // Nierów. Społ. Wzrost Gospod. - 2016, z. 2(46), s. 429-438. 
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 1024. WSPIERAJĄCE środowisko : jak wpływać na motywację pra-
cowników? / Maciej Walenta // Personel Zarz. - 2016, nr 9, s. 64-67. 
 
 1025. ZAGADKA motywacji / Robert Reinfuss // Personel Zarz. - 
2016, nr 4, s. 22-25 bibliogr. 

 Zarządzanie motywacją pracowników. 
 
 1026. ZARZĄDZANIE motywacją ekspertów : na przykładzie specjali-
stów z branży IT / Leszek Maziarz. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 172 s. : 
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 167-172. - ISBN 978-83-7556-878-3. 
 
 1027. ZARZĄDZANIE przez docenianie czyli nowa koncepcja moty-
wowania a mentalność pracowników / Piotr Kądzielski-Zysk // Personel 
Zarz. - 2016, nr 5, s. 57-61, tab. 
 
 1028. ŹRÓDŁA motywacji pokolenia Y w pracy zawodowej / Agata 
Kobyłka // Stud. Oecon. Posnan. - 2016, Vol. 4, nr 6, s. 40-56, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 

6. Socjologia i psychologia zawodów 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 

 1029. BADANIA rekonstrukcyjne - poza subiektywnością i obiek- 
tywnością interpretacji : na przykładzie analizy sytuacji trudnych w pracy 
zawodowej w doświadczeniu absolwentów pedagogiki = Reconstructive 
research - beyond the subjectivity and objectivity of interpretation : based on 
an example of analysis of difficult situations in professional work in the 
experience of pedagogy graduates / Danuta Urbaniak-Zając // Prz. Bad. 
Eduk. - 2016, nr 2, s. 211-229 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1030. CHARACTERISTICS of self-employed people in Poland based 
on the theory of Dawson, Henley and Latreille = Charakterystyki osób  
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samozatrudnionych w Polsce na podstawie teorii Dawsona, Henley i Latreil-
le / Nicolas Levi // J. Modern Sc. - 2016, t. 3, s. 181-191 bibliogr. netogr. 
 
 1031. PASJA w pracy nauczycieli osiągających sukcesy zawodowe  
a potrzeba rozwijania ich kompetencji emocjonalnych / Joanna Madalińska-
Michalak // Stud. z Teorii Wych. - 2016, T. 7, nr 4, s. 13-35 bibliogr. summ. 
 
 1032. PSYCHOLOGIA zagrożeń w zawodach wysokiego ryzyka / Piotr 
Mamcarz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk 
Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2016. - 245 s. : wykr. ; 24 cm. - 
Tabele. - Bibliogr. s. 233-245. - ISBN 978-83-8061-061-3. 
 
 1033. PSYCHOSOCIAL risks associated with the profession of train 
driver / Beata A. Basińska, Olimpia Reczek // Internal Secur. - 2016, Vol. 8, 
nr 1, s. 147-157 bibliogr. netogr. rez. summ. 

 Ryzyko psychospołeczne związane z zawodem maszynisty. 
 
 1034. REGULACYJNA funkcja przywiązania do zawodu = Regulato- 
ry function of commitment to profession / Aleksander Hauziński // Czas. 
Psychol. - 2016, T. 22, nr 1, s. 61-72 bibliogr. summ. 
 
 STATUS prawny i społeczny pracownika socjalnego / J. Niedbalski = 
poz. 1504. 
 
 1035. (U)SŁUGI domowe : przemiany relacji społecznych w płatnej 
pracy domowej / Anna Kordasiewicz ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - 
Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2016. - 368 s. : rys. ; 22 cm. - Tabele. -  
Bibliogr. s. 317-337. - (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej). - 
ISBN 978-83-231-3751-1. 
 
 1036. WYBRANE aspekty funkcjonowania mężczyzn w zawodach 
sfeminizowanych / Anna Dudak // Probl. Profes. - 2016, nr 2, s. 23-32. 
 
 1037. ZAANGAŻOWANY czy bierny? Przydatny czy zbędny? Pra-
cownicy z warszawskich ośrodków pomocy społecznej o kliencie i kon- 
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trakcie społecznym / Marta Mikołajczyk // Pr. Soc. - 2016, R. 31, nr 4,  
s. 88-104, rys. summ. 
 
 1038. ZAGROŻENIA psychospołeczne w szkolnym środowisku pracy 
i ich wpływ na zdrowie nauczycieli / Krystyna Kmiotek, Barbara Przywara, 
Katarzyna Podraza. - Rzeszów : Podkarp. Akad. Przedsięb., 2015. - 64 s. : 
wykr. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 58-59. - ISBN 978-83-63706-47-0. 
 
 1039. ZASOBY osobiste a negatywne i pozytywne skutki doświadczeń 
traumatycznych u ratowników medycznych / Nina Ogińska-Bulik // Med. 
Pr. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 635-644, tab. bibliogr. summ. 
 
 Zob. też Zawód i jego wykonywanie poz. 626-656. 
 
 

b. Kariera i rozwój zawodowy 
 
 1040. ALTERNATYWNY scenariusz projektowania kariery zawodo-
wej studentów pedagogiki UAM w świetle wyników badań / Magdalena 
Barańska // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 11, s. 191-209, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1041. AWANS naukowy kobiet - czy coś się zmieniło? / Piotr Rodzik // 
Nauka. - 2016, nr 4, s. 93-110, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Charakter zmian w strukturze awansu naukowego kobiet w ostatnich latach. 
 
 1042. AWANS zawodowy jako czynnik stabilizacji młodych kadr gór-
niczych = Professional advancement as a factor in stabilization of young 
mining staff / Piotr Hetmańczyk // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 287-296 
bibliogr. summ. 
 
 1043. CZŁOWIEK w całożyciowym rozwoju zawodowym - zarys mo-
nograficzny wzbogacony ilustracją własnych badań empirycznych / Czesław 
Plewka. - Koszalin : Wydaw. Uczel. Politech. Koszal., 2016. - 372 s. : wykr. ; 
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30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 347-366. - (Monografie / Politechnika Kosza-
lińska, ISSN 0239-7129 ; nr 314). - ISBN 978-83-7365-426-6. 

 Rec.: Kowolik Piotr // Probl. Profes. - 2016, nr 2, s. 165-167. 
 
 1044. CZY polscy menedżerowie podbiją świat? / Monika Chutnik, 
Urszula Zarzycka, Elżbieta Malicka // Personel Zarz. - 2016, nr 4, s. 12-15. 

 Kariery zawodowe polskich menedżerów za granicą. 
 
 1045. CZYNNIKI wewnętrzne jako determinanta ścieżek karier zawo-
dowych młodzieży dolnośląskiej w świetle wyników badań własnych / Ka-
tarzyna Kulig-Moskwa, Agata Strzelczyk // Horyz. Wych. - 2016, Vol. 15,  
nr 35, s. 283-288 bibliogr. summ 
 
 1046. DECYZJE karierowe wobec destabilizujących praktyk rynku 
pracy / Elwira Litaszewska // Stud. Eduk. - 2016, nr 38, s. 97-107 bibliogr. 
summ. 
 
 1047. DESTANDARYZACJA normatywnego modelu i przebiegu za-
kończenia kariery zawodowej / Piotr Szukalski // Prz. Socjol. - 2016, T. 65, 
nr 2, s. 105-122 bibliogr. summ. 
 
 DORADZTWO zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / 
red. nauk. E. Solarczyk-Ambrozik = poz. 721. 

 Z treści: Solarczyk-Ambroziak E.: Zmiany we wzorach przebiegu karier a cało-
życiowe uczenie się. - Cybal-Michalska A.: Sukces w karierze jako wynik doświad-
czeń podmiotu w przebiegu pracy zawodowej. - Myszka L.: Prorozwojowość  
w karierze - perspektywa jednostkowa. - Kowalska R.: Budowa i rozwój kariery 
zawodowej poprzez networking. Implikacje dla działań z zakresu doradztwa zawo-
dowego. 
 
 1048. EKSTERNALIZACJA odpowiedzialności w obszarze kariery za- 
wodowej / Renata Tomaszewska-Lipiec // Ruch Pedagog. - 2016, R. 87,  
nr 1, s. 143-150 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1049. FREELANCE : kariera zawodowa poza organizacją / Piotr Mil-
ler. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2016. - 153 s. : rys. (w tym kolor.) ;  
24 cm. - Bibliogr. s. 145-153. - ISBN 978-83-8088-466-3. 



- 186 - 

 1050. KARIERA naukowa i finansowanie nauki z perspektywy mło-
dych naukowców / Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Konrad Osajda // 
Nauka. - 2016, nr 3, s. 119-133, tab. bibliogr. summ. 

 Omów. debaty zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN oraz 
Radę Młodych Naukowców przy MNiSW, poświęconej kwestiom rozwoju kariery 
naukowej oraz finansowaniu nauki w Polsce (Warszawa, 16 marca 2016 r.). 

 Nadto : Głos w debacie „Młodzi w nauce” / Rafał Urbaniak, Magda Dubińska-
Magiera // Tamże. - 2016, nr 3, s. 135-145, tab. bibliogr. summ. 
 
 1051. KARIERA zawodowa kobiet w ujęciu etyczno-społecznym / 
Monika Bobulska // Stud. Gdań. / Gdań. Seminar. Duch. - 2016, T. 38,  
s. 261-277 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1052. KARIERA - zdeprecjonowana wartość nowego pokolenia? / Rena- 
ta Tomaszewska-Lipiec // Probl. Profes. - 2016, nr 1, s. 47-61 bibliogr. summ. 
 
 METODY i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. T. Li-
stwan, Ł. Sułkowski = poz. 82. 

 Z treści: Bohdziewicz P.: Zarządzanie karierami pracowniczymi w organizacji: 
współczesne problemy i wyzwania. 
 
 1053. II MIĘDZYNARODOWA Konferencja Naukowa „Uniwersa- 
lizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej” Kraków  
2-3.06.2016 r. / Renata Tomaszewska-Lipiec // Szk. Zawód, Pr. - 2016,  
nr 12, s. 224-226. 
 
 1054. O STAŁOŚCI versus zmienności kotwic kariery młodych doro-
słych / Ewa Krause // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 3, s. 154-162 bibliogr. 
summ. 
 
 1055. ODBUDUJ karierę po porażce / Mitchell Lee Marks, Philip Mir- 
vis, Ron Ashkenas // Harv. Bus. Rev. Polska. - 2016, Numer specjalny,  
s. 118-121. 
 
 1056. OTWARTOŚĆ na nowe doświadczenia w karierze międzynaro-
dowej młodych pedagogów / Joanna Wierzejska // Eduk. Ustaw. Doros. - 
2016, nr 4, s. 79-88, tab. wykr. bibliogr. summ. 
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 1057. PERSPEKTYWY i wyznaczniki karier zawodowych z punktu 
widzenia kierowników i przedsiębiorców / Adam Gawroński // Szk. Zawód, 
Pr. - 2016, nr 11, s. 210-223 bibliogr. summ. 
 
 PORADNICTWO zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojo-
wym / red. D. Kukla, W. Duda = poz. 726. 

 Z treści: Bielecki J.: Praca i kariera w perspektywie socjologicznej, czyli o po-
żytkach studiowania klasyków. - Jakimiuk B.: Proces budowania kariery zawodowej. 
 
 1058. POSTAWY według kariery proteuszowej i kariery bez granic 
przedsiębiorców oraz pracowników najemnych w realiach polskiego rynku 
pracy = Attitudes to the protean career and boundaryless career of entre- 
preneurs and employed persons in the realities of the Polish labor mar- 
ket / Marta Stasiła-Sieradzka, Elżbieta Turska // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2,  
s. 261-274 bibliogr. summ. 
 
 1059. PRACOWNICY współczesnego rynku pracy o uwarunkowaniach 
własnego rozwoju zawodowego / Czesław Plewka // Eduk. Ustaw. Doros. - 
2016, nr 2, s. 39-50, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Wyniki badań dotyczące rozwoju zawodowego przeprowadzone w środowisku 
wybranych grup pracowniczych. 
 
 1060. PROBLEMATYKA aspiracji zawodowych kobiet żołnierzy  
w kontekście sprawnej realizacji zadań / Marzena Piotrowska-Trybull // 
Zesz. Nauk. / AON. - 2016, nr 2, s. 67-82 bibliogr. summ. 
 
 PROGRAMY rozwoju ścieżki kariery jako kluczowy element zarządza-
nia talentami / I. Otola, A. Raczek = poz. 135. 
 
 1061. PRZEŁOM w karierze zawodowej i jego uwarunkowania / Kata-
rzyna Biegańska // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016, nr 2, s. 29-44 bibliogr. 
summ. 
 
 1062. RYNEK pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / red. 
nauk. Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt. - Kato-
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wice : Wydaw. Nauk. Śląsk, 2016. - 180, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. -  
Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7164-948-6. 

 Z treści: Wójcik Anna Maria: Zawód edukatora ekologicznego nową perspekty-
wą w rozwoju kariery zawodowej studentów kierunków przyrodniczych (s. 13-31). - 
Alejziak Bożena: Płeć jako determinanta rozwoju zawodowego studentów turystyki 
a potrzeby rynku pracy. Wybrane aspekty (s. 33-55). - Mazur-Mitrowska Monika: 
Pierwsza praca. Oczekiwania i obawy młodzieży kończącej zasadniczą szkołę za- 
wodową (s. 57-67). - Piekarski Marian: Doradztwo zawodowe w edukacji a roz- 
wój kariery zawodowej (s. 83-92). - Bojanowicz Justyna: Kształcenie pracowników 
socjalnych - motywacje i predyspozycje oraz pomoc doradcy zawodowego (s. 93-
103). - Wróblewska-Skrzek Joanna: Trudny start. Sytuacja zawodowa młodych 
dorosłych (s. 107-122). - Pikuła N. G., Białożyt K.: Aktywność zawodowa osób po 
55. roku życia w Polsce i Unii Europejskiej - analiza porównawcza (s. 123-138). - 
Jagielska K.: Jakość życia w pracy i jej wpływ na jakość życia osób starszych  
(s. 139-151). - Lukianova Larysa: Kwestia bezrobocia na Ukrainie - problemy  
i sposoby ich rozwiązywania (s. 153-165). - Bębas Sylwester: Preferencje młodzie-
ży, osób bezrobotnych i pracodawców dotyczące zatrudnienia na przykładzie regio-
nu piotrkowskiego (s. 167-181). 
 
 SYSTEM awansu zawodowego nauczycieli : ocena kluczowego elemen-
tu reformy edukacji / M. Szumiec = poz. 1507. 
 
 1063. ŚCIEŻKI karier : systemowe narzędzia zarządzania rozwojem 
pracowników / Aneta Kopera // Personel Zarz. - 2016, nr 10, s. 14-19, rys. 
wykr. 
 
 1064. ŚCIEŻKI kariery dla mechaników w Bergerat Monnoyeur : studium 
przypadku / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2016, nr 5, s. 52-56, rys. 
 
 1065. ŚWIADOMOŚĆ osobistych zasobów, a przekonania kobiet doty-
czące własnego rozwoju zawodowego : raport z badań = Awareness of per-
sonal resources versus women beliefs about their professional development : 
research report / Agnieszka Fornalczyk, Anetta Pereświet-Sołtan // Społ.  
i Eduk. - 2016, nr 2, s. 61-70 bibliogr. netogr. summ. 
 
 WYBRANE aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia czło-
wieka / red. nauk. B. J. Ertelt, J. Górna, D. Kukla = poz. 729. 

 Z treści: Paszkowska-Rogacz A.: Doradztwo zawodowe wobec zmieniających 
się wzorów karier. - Rzechowska E.: Płeć i zaangażowania rodzinno-zawodowe  
w planowaniu kariery osób w wieku średnim. 
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 1066. WYMIAR urlopu macierzyńskiego jako determinanta modelu 
kariery zawodowej kobiet w Polsce = Maternity leave period as a determi-
nant of woman’s career model - in case of Poland / Magdalena Chabińska-
Rossakowska, Edyta Kapuścik, Anna Wziątek-Staśko // Społ. i Eduk. - 
2016, nr 2, s. 309-322 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1067. ZAWÓD czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspiera-
nie rozwoju kariery / red. nauk. Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny. - 
Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 2016. - 198 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-565-3. 

 Z treści: Drabik-Podgórna V., Podgórny M.: Zawód czy kompetencje? Zarys 
problematyki (s. 5-12). - Bańka Augustyn: Proaktywność i decyzyjność. Nowe miary 
adaptacji twórczej do rozmytej rzeczywistości rynku pracy (s. 13-55). - Piorunek 
Magdalena: Refleksje o (nie)planowaniu biografii zawodowej. Realia - mity - dyle-
maty (s. 57-73). - Jarosiewicz Henryk: Rozwój w kierunku kompetencji (s. 75-131). - 
Piasecka-Robak Agnieszka: „Kompetencje vs. Zawód” - wybór pomiędzy tradycją  
a zmianą? O ocenie i uznawaniu kwalifikacji nabytych drogą nieformalną i pozafor-
malną (s. 133-152). - Podgórny M.: Zarządzanie wiedzą jako proces sprzyjający 
doskonaleniu kompetencji pracowniczych (s. 153-166). - Anioł Joanna: Kompeten-
cje rodzinne a współczesny rynek pracy. Zasoby kobiet-matek w świetle wymagań 
stawianych przez pracodawców (s. 167-184). - Drabik-Podgórna V.: Pozytywne 
poradnictwo kariery, czyli poradnictwo (coraz mniej) zawodowe. Od diagnozowania 
przeciwwskazań do zawodu do wspierania rozwoju kompetencji (s. 185-198). 
 
 

c. Wypalenie zawodowe 
 
 1068. BARIERY w zwalczaniu ubóstwa : wypalenie zawodowe i inne 
uwarunkowania pracy pracowników socjalnych na Podkarpaciu = The bar-
riers in the poverty reduction : burnout and others conditions of work among 
social workers in Podkarpacie Province / Piotr Frączek // Społ. i Eduk.- 
2016, nr 1, s. 331-348 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1069. BURNOUT among social workers - theorical analysis / Marek 
Banach, Ireneusz Kowalewski // Homo Soc. - 2016, nr 1, s. 46-58 bibliogr. 
streszcz. 

 Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych - analiza teoretyczna. 
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 1070. EMOTIONAL intelligence and burnout in the teaching profession / 
Irena Przybylska // New Educ. Rev. - 2016, Vol. 43, nr 1, s. 41-52 bibliogr. 

 Inteligencja emocjonalna i wypalenie zawodowe w profesjach nauczycielskich. 
 
 GDY nasza praca pasuje do naszych wartości : ocena zgodności wartości 
własnych i organizacji a wypalenie zawodowe / S. Retowski, M. J. Podsia-
dły = poz. 830. 
 
 KRAJOWE i międzynarodowe konteksty polityki społecznej / red. nauk. 
J. Auleytner = poz. 2155. 

 Z treści: Stanek K.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników służb społecz-
nych. Konsekwencje i wyzwania polityki rynku pracy. 
 
 1071. PERSONAL resources and job burnout of high-level managers in 
international organisations in Poland / Agnieszka Czerw // Int. J. Contemp. 
Manage. - 2016, Vol. 15, nr 1, s. 87-106 bibliogr. streszcz. 

 Zasoby własne i wypalenie zawodowe menedżerów wysokiego szczebla w orga-
nizacjach międzynarodowych w Polsce. 
 
 1072. POCZUCIE alienacji w zespole wypalenia zawodowego / Tatiana 
Rongińska, Natalia E. Vodopyanova // Psychol. Zesz.Nauk. - 2016, nr 2,  
s. 145-155 bibliogr. summ. 
 
 1073. PRACA, która już nie uszlachetnia : kilka słów o wypaleniu za-
wodowym / Monika Guzewicz // Katecheta. - 2016, R. 60, nr 2, s. 42-46. 
 
 1074. PSYCHOMETRYCZNE właściwości polskiej wersji oldenbur-
skiego kwestionariusza wypalenia zawodowego (OLBI) / Łukasz Baka, 
Beata A. Basińska // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 1, s. 29-41, tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1075. PSYCHOSPOŁECZNE warunki pracy a wypalenie zawodowe 
wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej / Elżbieta Kasprzak, Mariona 
Koper // Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp. - 2015, R. 8, nr 2, s. 351-365 
bibliogr. summ. 
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 1076. WYPALENIE zawodowe / Paweł Miąsek // Atest. - 2016, nr 5,  
s. 4-6. 
 
 1077. WYPALENIE zawodowe asystentów rodziny a kompetencje spo- 
łeczne i strategie radzenia sobie ze stresem / Kinga Mickiewicz [i in.] // Pr. 
Soc. - 2016, R. 31, nr 2, s. 165-168, rys. tab. summ. 
 
 1078. WYPALENIE zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej / 
Kinga Mickiewicz, Martyna Herkt // Pr. Soc. - 2016, R. 31, nr 4, s. 117-131, 
tab. summ. 
 
 1079. WYPALENIE zawodowe instruktorów terapii zajęciowej w kon-
tekście poczucia własnej wartości oraz cech osobowościowych Wielkiej 
Piątki / Andrzej Zbonikowski // Zarz. Innow. w Gospod. - 2016, nr 1, s. 82-90 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 1080. WYPALENIE zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. - War-
szawa : Difin, 2016. - 227 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 202-227. - 
(Engram). - ISBN 978-83-8085-084-2. 
 
 1081. WYPALENIE zawodowe personelu pielęgniarskiego pracującego 
w oddziałach szpitalnych = Burnout of nurses working in hospital wards / 
Beata Morawska-Jóźwiak, Paulina Olejniczak, Paweł Rasmus // Pielęgniar. 
Pol. - 2016, nr 3, s. 317-323 bibliogr. summ. 
 
 1082. WYPALENIE zawodowe pracowników socjalnych : stan i uwa-
runkowania w aspekcie pracy zawodowej / Katarzyna Małgorzata Stanek. - 
Katowice : Wydaw. Nauk. Śląsk, 2016. - 233 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - 
Bibliogr. s. 221-233. - (Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 11). - ISBN 
978-83-7164-882-3. 
 
 1083. WYPALENIE zawodowe sądowych kuratorów zawodowych wy- 
konujących orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych = Occupational 
burnout of probation officers enforcing judgements in criminal and fami- 
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ly cases / Bartłomiej Skowroński // Resoc. Pol. - 2016, nr 11, s. 185-209, 
173-196 bibliogr. 
 
 1084. WYPALENIE zawodowe w firmie o dużej dynamice rozwoju - 
casus Teva Pharmaceuticals Polska / Dorota Wiśniewska-Juszczak, Maciej 
Mikucki // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 1, s. 79-90 bibliogr. summ. 
 
 1085. WYPALENIE zawodowe w perspektywie wyzwań współczesne-
go świata / Patrycja Stawiarska. - Warszawa : Difin, 2016. - 225 s. : wykr. ; 
24 cm. - Bibliogr. s. 205-225. - ISBN 978-83-8085-102-3. 
 
 1086. WYPALENIE zawodowe wśród nauczycieli polskich szkół pu-
blicznych = Professional burnout among teachers of Polish state schools / 
Janusz Siwiorek // Społ. i Eduk. - 2016, nr 2, s. 383-397 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 1087. WYPALENIE zawodowe wśród personelu pielęgniarskiego = 
Occupational burnout among nursing personnel / Sylwia Wieder-Huszla  
[i in.] // Family Med. Primary Care Rev. - 2016, Vol. 18, nr 1, s. 63-68  
bibliogr. summ. 
 
 1088. ZJAWISKO syndromu wypalenia zawodowego u kapłanów : 
aspekty psychologiczne / Mirosław Nowosielski // Stud. Lovic. - 2016,  
nr 18, s. 123-139 summ. 
 
 Zob. też. poz. 974. 
 
 

d. Stres zawodowy 
 
 1089. ANALIZA czynników wywołujących stres w pracy personelu 
Zespołu Ratownictwa Medycznego = Analysis of stress factors in the work 
of the staff of the Medical Emergency Teams / Krystyna Frydrysiak [i in.] // 
Anestez. Ratow. - 2016, [R.] 10, nr 1, s. 53-59 bibliogr. summ. 



- 193 - 

 1090. ARBEITSSUCHT und Stress versus Gesundheit im internationa-
len Wettbewerb / Miłosz Czopek, Ewa Żołnierczyk // Zesz. Nauk., Stud.  
z Nauk Społ. - 2016, nr 9 , s. 133-144 bibliogr. netogr. summ. 

 Praca i stres a zdrowie w międzynarodowej konkurencji. 
 
 1091. DETERMINANTY powstawania stresu w zawodzie policjanta = 
Determinants of stress prevalence in the police profession / Sławomir Mro-
czek // Humanum. - 2016, nr 4, s. 87-96 bibliogr. netogr. summ. 
 
 DZIAŁANIA przedsiębiorcze, postawy wobec pracy i ocena nasilenia 
stresu u mikroprzedsiębiorców i pracowników etatowych / E. Bajer =  
poz. 827. 
 
 1092. EMOCJONALNA zmiana : jak radzić sobie z obawami pracow-
ników w procesie fuzji? / Izabela Strożek // Personel Zarz. - 2016, nr 9,  
s. 48-51. 

 M.in. praca w stresie. 
 
 1093. EMPATIA, strategie radzenia sobie ze stresem a satysfakcja  
z pracy u pracowników pomocy społecznej / Zuzanna Kwissa-Gajewska, 
Magdalena Lipińska-Wąsik // Pr. Soc. - 2016, R. 31, nr 4, s. 105-116, tab. 
summ. 
 
 1094. INDEKS Stresorów Organizacyjnych wynikających z Roli Za-
wodowej (ISO-RZ) - nowe narzędzie do badania barier w budowaniu zaan-
gażowania pracowników / Paweł Jurek // Zarz. Zasob. Ludz. - 2016, nr 3/4, 
s. 173-192, tab. bibliogr. summ. 
 
 1095. KONSTRUKCJA i wstępna analiza psychometryczna Kwestiona-
riusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP) / Teresa Chirkowska-Smolak, 
Jarosław Grobelny // Czas. Psychol. - 2016, T. 22, nr 1, s. 131-139 bibliogr. 
summ. 
 
 1096. PORÓWNYWANIE narażenia na stres i analiza sposobów ra-
dzenia sobie z nim wśród kierowców samochodów dostawczych i kierow-
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ców komunikacji miejskiej / Katarzyna Urbańska [i in.] // Med. Pr. - 2016, 
Vol. 67, nr 4, s. 455-466, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1097. PROGRAMY redukcji stresu - koszty czy zyski? / Dorota Molek-
Winiarska // Prew. Rehabil. - 2016, nr 1, s. 1-10, wykr. bibliogr. 
 
 1098. PRZECIWDZIAŁANIE negatywnym skutkom stresu w miejscu 
pracy / Anna Kucharska // Inspektor Pr. - 2016, nr 7/8, s. 40-41. 

 Konferencja „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie”, Lublin, 27 kwietnia 2016 r. 
 
 1099. RADZENIE sobie ze stresem w elastycznych formach zatrudnie-
nia = Generational differences in the methods of social influence by mana-
gers / Małgorzata Dobrowolska, Magdalena Ślazyk-Sobol // Społ. i Eduk. - 
2016, nr 2, s. 167-179 bibliogr. summ. 
 
 1100 RADZENIE sobie ze stresem w pracy katechetycznej / Mirosław 
Piskozub // Stud. Gdań. / Gdań. Seminar. Duch. - 2016, T. 39, s. 235-243 
bibliogr. summ. 
 
 1101. A RELATIONSHIP between occupational stress and organisatio-
nal commitment of IT sector’s employees in contrasting economies / Adnan 
ul Haque, John Aston // Pol. J. Manage. Stud. - 2016, Vol. 14, nr 1,  
s. 95-105 bibliogr. streszcz. 

 Związki między stresem zawodowym a zaangażowaniem organizacyjnym pra-
cowników sektora IT. 
 
 1102 STRES i sposoby radzenia sobie z nim przez policjantów i stra-
żaków / Sandra Woszczyk [i in.] // Bezp. Pr. - 2016, nr 10, s. 11-15, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 1103. STRES organizacyjny jako patologia organizacyjna = Organi-
zational stress as organizational pathology / Katarzyna Znańska-Kozłowska // 
Zesz. Nauk. / WSEI Krak. - 2016, z. 12, s. 280-291 bibliogr. summ. 
 
 1104. STRES pomagających - efektywność interwencji internetowej dla 
osób pracujących z ofiarami traumy w obniżaniu wypalenia zawodowego  
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i wzmacnianiu zaangażowania w pracę / Anna Rogala [i in.] // Med. Pr. - 
2016, Vol. 67, nr 2, s. 223-237, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1105. STRES w pracy jako źródło kontrproduktywnych zachowań pra-
cowników / Łukasz Baka // Prew. Rehabil. - 2016, nr 1, s. 11-22, rys.  
bibliogr. 
 
 1106. STRES w pracy menedżera / Magdalena Kraczla. - Wyd. 2 uzup. - 
Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 222 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. 
s. 203-213. - ISBN 978-83-7556-879-0. 
 
 1107. STRES w pracy menedżera : sposoby przeciwdziałania / Marzena 
Syper-Jędrzejak. - Łódź : Wydaw. Biblioteka, 2016. - 158, [5] s. : wykr. ;  
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 119-123. - ISBN 978-83-62378-69-2. 
 
 1108. STRES w pracy - wyzwanie w kształceniu przyszłych przedsię-
biorców i menedżerów = Stress in work - challenge in educating future 
entrepreneurs and managers / Anna Walczyna // Edukacja, Technika, Infor-
matyka. - 2016, nr 2, s. 289-294 bibliogr. netogr. summ. 
 
 WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organiza-
cjach / red. nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora = poz. 103. 

 Z treści: Kapuścik E.: Stres w pracy i jego psychospołeczne uwarunkowania. 
 
 

e. Etyka zawodowa 
 
 1109. ANALYSIS of the level of development of morale among em-
ployees in national public administration institutions = Analiza poziomu 
rozwoju morale pracowników instytucji krajowej administracji publicznej / 
Marian Mroziewski // Zesz. Nauk. Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlce, Admin. 
Zarz. - 2016, nr 38, s. 199-212 bibliogr. streszcz. 
 
 1110. ETYCZNE podłoże postaw maklerów papierów wartościowych  
i doradców inwestycyjnych / Mateusz Langer // Ruch Praw. Ekon. - 2016, 
R. 78, z. 2, s. 101-112 summ. 
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 1111. ETYCZNE postępowanie menedżera w zarządzaniu organizacją / 
Mirosław Szcześniak // Przeds. Przyszł. - 2016, R. 8, nr 4, s. 9-21 bibliogr. 
summ. 
 
 1112. ETYCZNE problemy w pracy na podstawie opinii pracowników 
wybranych banków = Ethical problems at work in the opinion of employees 
of selected banks / Robert Rogowski // Ann., Etyka Gospod. - 2016, T. 19, 
nr 3, s. 129-142 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1113. ETYKA adwokacka i radcowska : komentarz, orzecznictwo  
i kazusy / [red.] Małgorzata Król. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2016. - 
XIV, 446 s. ; 24 cm. - (Aplikacje Prawnicze). - ISBN 978-83-255-8033-9. 
 
 1114. ETYKA adwokatów i radców prawnych / Paweł Skuczyński. - 
[Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.]. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2016. - 
XXXI, [1], 361 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. XVII-XXXI. - (Monografie Praw-
nicze). - ISBN 978-83-255-8405-4. 
 
 1115. ETYKA i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody / 
Robert Sroka. - Warszawa : Wydaw. UKSW, 2016. - 258 s. ; 21 cm. -  
Tabele. - Bibliogr. s. 249-258. - ISBN 978-83-8090-289-3. 

 M.in. społeczna odpowiedzialność biznesu. 
 
 1116. ETYKA i zapobieganie korupcji w administracji lokalnej / Agata 
Pierścieniak, Mariola Grzebyk // Ekon. Organ. Przeds. - 2016, nr 6, s. 22-30, 
rys. bibliogr. summ. 
 
 1117. ETYKA menedżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Ma-
nagerial ethics in human resource management / Aleksandra Szejniuk //  
J. Modern Sc. - 2016, t. 1, s. 89-104 bibliogr. summ. 
 
 ETYKA pomaga zrozumieć zawód / oprac. Z. Lejko = poz. 1372. 

 Dysk. red. nt. zasad etyki zawodowej służby bhp. 
 
 1118. ETYKA pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie 
pracowników = Work ethic, the working values and work commitment / 
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Damian Grabowski, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska // Czas. Psychol. - 
2016, T. 22, nr 1, s. 81-90 bibliogr. summ. 
 
 1119. ETYKA pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do po-
dejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych : raport z badań / 
Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski // Psychol. Społ. - 2016,  
T. 11, nr 1, s. 69-83 bibliogr. summ. 
 
 1120. ETYKA w biznesie - wyniki badań polskich przedsiębiorstw / 
Włodzimierz Sroka // Prz. Organ. - 2016, nr 8, s. 21-28, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 1121. ETYKA w zawodzie doradcy finansowego / Łukasz Maciej Mi-
tek // Współcz. Probl. Ekon. - 2016, nr 13, s. 179-187 bibliogr. netogr. 
summ. 
 
 1122. ETYKA w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w pod- 
ręcznikach i kształceniu w Polsce / Irena Sobańska, Ewelina Zarzycka // 
Zesz. Teor. Rachun. - 2016, T. 87, s. 143-151 bibliogr. netogr., wykaz aktów 
prawnych. 
 
 1123. ETYKA zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta 
Itrich-Drabarek. - Warszawa : Difin, 2016. - 222 s. ; 24 cm. - Bibliogr.  
s. 209-222. - ISBN 978-83-8085-056-9. 
 
 1124. ETYKA zawodowa i dobre obyczaje / Robert Karczmarczyk // 
Życie Wet. - 2016, R. 91, nr 12, s. 895-896 bibliogr. 
 
 1125. ETYKA zawodowa jako subdyscyplina naukowa : (odniesienie 
do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki) / 
Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2016. - 164, [1] s. ; 
21 cm. - Bibliogr. s. 133-163 [w tym prac autora s. 151-163]. - ISBN 978-
83-7996-270-9. 

 Rec.: Rembierz Marek // Philosophy Canon Law. - 2016, Vol. 2, s. 289-292. 
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 1126. ETYKA zawodowa komornika sądowego / red. nauk. Andrzej 
Marciniak. - Sopot : Currenda, 2016. - 234 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 
978-83-60833-74-2. 

 Z treści: Bekrycht Tomasz: Etyka. Koncepcje. Formy. Uwagi krytyczne z per-
spektywy filozofii prawa (s. 15-25). - Łabieniec Paweł: Funkcje i status kodeksów 
etyki zawodowej (s. 27-42). - Rączka Piotr: Legitymacja organów samorządu ko-
morniczego do uchwalenia kodeksu etyki zawodowej (s. 43-54). - Ławnikowicz 
Grzegorz: Status deontologiczny komornika sądowego jako funkcjonariusza pu-
blicznego wykonującego zawód zaufania publicznego. Zagadnienia wybrane (s. 55-
78). - Jabłoński Mariusz: Wpływ postanowień Konstytucji RP na kształtowanie 
treści zasad etyki zawodu komornika sądowego (s. 79-100). - Skuczyński Paweł: 
Zasady i konkurencja w służbie skuteczności. Główne problemy etyki zawodowej 
komornika sądowego (s. 101-121). - Pieniążek Marcin: Teoria etyki komorniczej 
wobec założeń współczesnej etyki działalności gospodarczej (s. 145-161). - Piłat 
Tomasz: Zasady uczciwej konkurencji zawodowej komorników sądowych (s. 163-
180). - Stelina Jakub: Etyka komornicza a prawo pracy (s. 181-195). - Markowski 
Mariusz: Naruszenie zasad etyki zawodowej komornika sądowego jako podstawa 
odpowiedzialności dyscyplinarnej w orzecznictwie Komisji Dyscyplinarnej (s. 197-
213). - Łozowski Adam: Kodeks etyki zawodowej komornika sądowego w praktyce 
(s. 215-234). 
 
 1127. ETYKA zawodu detektywa w kontekście standardu minimalnego 
Internationale Kommission der Detektiv-Verbande / Marcin Berent, Wie-
sław J. Modrakowski // Krytyka Prawa. - 2016, T. 8, nr 1, s. 2-20 bibliogr. 
netogr. summ. 
 
 1128. ETYKA zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnie-
nia, orzecznictwo / red. nauk. Grzegorz Borkowski ; Krzysztof Kukuryk, 
Sławomir Pilipiec. - Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wol-
ters Kluwer, 2016. - 371, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 365-369. Akty prawne  
s. 224-363. - (Aplikacje Prawnicze). - ISBN 978-83-264-9957-9. 
 
 1129. FAIR play w biznesie : jak wdrożyć program etyczny w firmie? / 
Robert Sroka // Personel Zarz. - 2016, nr 10, s. 28-32. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Mikołajczyk Z.: Etyczne aspekty społecznej odpowiedzialności w two-
rzeniu i ocenianiu osiągnięć naukowych kadry akademickiej. 
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 KODEKS etyczny jako instrument społecznej odpowiedzialności bizne-
su / W. Leoński = poz. 2229. 
 
 1130. KODEKS etyki lekarskiej. Odc. 32, Tajemnica lekarska w kon-
tekście pracy zespołowej w opiece medycznej / Konstanty Radziwiłł // Med. 
Prakt. - 2016, nr 3, s. 127-130. 
 
 1131. KODEKS etyki lekarskiej wobec leczenia na odległość : rozwa-
żania na tle art. 9 / Katarzyna Maria Zoń // Medyczna Wokanda. - 2016,  
nr 8, s. 85-95 summ. 
 
 1132. KONFERENCJA „Kodeks etyki adwokackiej - analiza jurydycz-
na i aksjologiczna” / Konrad Lipiński, Paweł Zagiczek // Palestra. - 2016, 
R. 61, nr 9, s. 144-151. 

 Omów. konf. zorganizowanej przez Komisję Etyki Zawodowej oraz Komisję 
Legislacyjnę przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, pod patronatem Dziekana Wy-
działu Prawa, Administracji i Ekonomii Społecznej, 22 kwietnia 2016 r. we Wroc- 
ławiu. 
 
 LEKARSKA klauzula sumienia a dostęp do świadczeń opieki zdrowot-
nej finansowanej ze środków publicznych - kilka uwag na marginesie wyro-
ku TK w sprawie K 12/14 / D. E. Lach = poz. 1730. 
 
 1133. O GRANICACH tajemnicy zawodowej, czyli kiedy lekarz może 
ujawnić informacje o pacjencie / Jakub Pawlikowski // Med. Prakt. - 2016, 
nr 1, s. 122-126. 
 
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ menedżerów / P. Dec, P. Masiukiewicz =  
poz. 929. 

 M.in. odpowiedzialność moralna i prawna. 
 
 1134. POSTAWY etyczne pracowników administracji samorządowej / 
Ewelina Stasiak // Ann., Etyka Gospod. - 2016, T. 19, nr 1, s. 83-94 bibliogr. 
summ. 
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 1135. PROBLEM integralności moralnej w etyce prawniczej / Przemy-
sław Kaczmarek // Prz. Filoz. - 2016, R. 25, nr 2, s. 139-149 bibliogr., wy-
kaz aktów prawnych, summ. 

 Materiały z X Polskiego Zjazdu Filozoficznego, 15-10 września 2015, Poznań. 
Część druga. 
 
 PROJEKT zasad etyki zawodowej służby bhp = poz. 1374. 
 
 1136. PRZESTRZEGANIE zasad etycznych w rachunkowości w ocenie 
kierowników jednostek / Grażyna Voss // Stud. Oecon. Posnan. - 2016,  
Vol. 4, nr 11, s. 286-301, rys. bibliogr. summ. 
 
 1137. PRZYRZECZENIE lekarskie jako Preambuła do Kodeksu etyki 
lekarskiej / Maciej Hamankiewicz // Medyczna Wokanda. - 2016, nr 8,  
s. 23-32 summ. 
 
 1138. PUNKTUALNOŚĆ - cnota moralna czy balast perfekcjonizmu? : 
interdyscyplinarne ujęcie hermeneutyczne / Alicja Żywczok, Marianna Dą-
browska-Wnuk // Chowanna (Kraków). - 2016, t. 2, s. 299-317 bibliogr. summ. 
 
 1139. The ROLE of discretion in professional practice / Piotr Waj-
szczyk // Ann., Etyka Gospod. - 2016, T. 19, nr 4, s. 113-121 bibliogr.  
netogr. 

 Rola dyskrecji w praktyce zawodowej. 
 
 1140. SUMIENIE menedżera w przestrzeni gospodarczej / Grzegorz 
Polok, Michał Kapias // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 274, 
Zarządzanie, nr 5, s. 99-112 bibliogr. summ. 
 
 ZASADY etyki zawodowej służby bhp / R. Kozela = poz. 1378. 

 Spotkanie robocze dotyczące zasad etyki zawodowej zorganizowanej przez 
OSPSBHP i ATEST, 16-17 grudnia 2015 r. 
 
 1141. ZASADY i etyka wykonywania zawodu biegłego rewidenta  
w regulacjach polskiego prawa / Aneta Wszelaki // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2016, z. 274, s. 113-121 bibliogr. summ. 
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 ZAWÓD psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa / D. Bedna- 
rek = poz. 1512. 
 
 1142. ZNACZENIE etyki zawodu księgowego w kształtowaniu obrazu 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Aneta Wszelaki // Stud. Ekon. / Uniw. 
Ekon. Katow. - 2016, z. 287, s. 123-132 bibliogr. summ. 
 
 

7. Socjologia grup społecznych 
 
 1143. ASPIRACJE edukacyjno-zawodowe młodzieży okresu dorastania : 
szkic monograficzny ilustrowany relacjami własnych badań empirycznych / 
Czesław Plewka. - Koszalin : Wydaw. Uczel. Politech. Koszal., 2016. - 256 s. : 
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 223-234. - (Monografia / Politechnika 
Koszalińska. Wydział Technologii i Edukacji, ISSN 0239-7129 ; nr 316). - 
ISBN 978-83-7365-437-2. 
 
 1144. ASPIRACJE i plany życiowe (nie)pełnosprawnych zielonogórza-
nek / Beata Kałużna, Jolanta Lipińska-Lokś // Niepełnosprawność (Warsza-
wa). - 2016, nr 1, s. 60-88 bibliogr. summ. 
 
 1145. CZŁOWIEK stary i jego problemy w badaniach socjologicznych 
dwóch ostatnich dekad PRL / Teresa Zbyrad // Pr. Soc. - 2016, R. 31, nr 4, 
s. 146-178 bibliogr. summ. 
 
 1146. CZYNNIKI kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akade-
mickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy / 
Teresa Myjak // Horyz. Wych. - 2016, Vol. 15, nr 35, s. 217-231 bibliogr. 
summ. 
 
 1147. DEKLAROWANE zainteresowania uczniów gimnazjum ze wzglę- 
du na wybór dalszego kierunku kształcenia / Ewa Jaglarz, Jacek Sikorski // 
Stud. Soc. Crac. - 2016, [R.] 8, nr 1, s. 95-105 bibliogr. summ. 
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 1148. FIZYCZNE cechy pracy w perspektywie pracowników i praco-
dawców / Katarzyna Lis, Janusz Rymaniak // Zesz. Nauk. Małop. WSE  
Tarnów. - 2016, nr 3, s. 117-129 bibliogr. summ. 

 Ukazano różnice w postrzeganiu kryteriów fizycznych cech pracy przez praco-
dawców i pracowników, a także obszary i zakresy tych różnic na potrzeby opra- 
cowania narzędzi teoretycznych i formuł praktycznych współpracy w kreowaniu 
warunków pracy. 
 
 „GWARANCJE dla młodzieży” w opinii młodych członków europej-
skich związków zawodowych / M. Szymański = poz. 512. 
 
 1149. KREACJE zawodowe matek w ich narracjach / Agnieszka Sobo-
lewska-Popko // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 11, s. 170-190, rys. tab. bibliogr. 
summ. 

 Postrzeganie aktywności zawodowej przez matki. 
 
 KU dobrej starości : senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej / pod red. 
J. Twardowskiej-Rajewskiej, D. Kaźmierczak = poz. 2156. 

 Z treści: Cichocka M.: Psychospołeczne uwarunkowania aktywności w okresie 
starzenia się. - Jankowski D.: Samorealizacja ludzi starszych w toku uczestnictwa 
kulturalnego i współżycia społecznego. - Mękarski M.: Rola kultury w zmianie 
wizerunku osób starszych w Polsce. 
 
 1150. MŁODZI na rynku pracy - wartości i oczekiwania wobec firm / 
Jakub Gontarek // Rynek Pr. / IPiSS. - 2015, nr 1, s. 24-33, tab. bibliogr. 
summ. 

 Badania przeprowadzone wśród uczniów mazowieckich szkół ponadgimnazjal-
nych dot. instrumentów wspierania wejścia na rynek pracy. 
 
 1151. MOTYWY podejmowania pracy przez studentów studiów stacjo-
narnych : wyniki badań / Izabela Ostoj // Stud. Pr. WNEiZ US. - 2016, nr 44, 
t. 1, s. 231-241 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1152. „PIENIĄDZE szczęścia nie dają… być może” - oblicza niespój-
ności opinii ludności wiejskiej o niepewnych dochodach / Sławomir Kali-
nowski // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 2, s. 16-20 bibliogr. summ. 

 Zadowolenie z sytuacji w zależności od dochodów. 
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 1153. PODEJMOWANIE aktywności zawodowej przez osoby w wieku 
senioralnym w opinii słuchaczek Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Bydgoszczy / Iwona Mandrzejewska-Smól // Probl. Profes. - 
2016, nr 1, s. 145-154 bibliogr. summ. 
 
 1154. PORÓWNANIE samooceny potencjału zawodowego niemiec-
kich i polskich studentów kierunków i specjalności info- i bibliologicznych / 
Marzena Świgoń // Zag. Inf. Nauk. - 2016, Vol. 54, nr 2, s. 48-62, tab.  
bibliogr. summ. 
 
 1155. POSTAWY wobec aktywności zawodowej starszych pracowni-
ków - perspektywa pracodawców / Izabela Warwas // Eduk. Ekon. Menedż. - 
2016, nr 1, s. 107-122, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Wyniki badań własnych na temat oceny starszych pracowników w kontekście 
współpracy i zatrudnienia. 
 
 1156. PRACA w doświadczeniu biograficznym trzech generacji kobiet 
z łódzkich enklaw biedy / Małgorzata Potoczna // Acta UL, Fol. Sociol. - 
2016, z. 56, s. 67-82 bibliogr. summ. 
 
 1157. PRACA zawodowa a zmiana tożsamości uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych : badanie podłużne / Anna I. Brzezińska [i in.] // Edukacja. - 
2016, nr 4, s. 26-41 bibliogr. summ. 
 
 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ kobiet : wybrane aspekty ekonomiczne i psy-
chokulturowe / P. Siemieniak, T. Łuczka = poz. 503. 
 
 1158. SONDAŻ opinii pracowników na temat warunków zatrudnienia : 
studium przypadku = Employee opinion poll about working conditions : 
case study / Karol Król // Organ. Zarz. - 2016, nr 2, s. 111-126 bibliogr. 
summ. 
 
 SPECYFIKA opieki nad najstarszym pokoleniem a polityka społeczna 
wobec starości / A. Kotlarska-Michalska = poz. 2182. 
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 1159. SPRZECZNOŚCI postrzegania wsparcia organizacyjnego / Mile-
na Gojny-Zbierowska // Organ. Kier. - 2016, nr 2, s. 23-32 bibliogr. summ. 

 Postrzeganie wsparcia organizacyjnego przez pracowników organizacji. 
 
 1160. STARZENIE się i starość w percepcji studentów przygotowują-
cych się do zawodu pracownika socjalnego = The ageing and the old age in 
the perception of students preparing for the profession of a social worker / 
Katarzyna Ziomek-Michalak // Gerontol. Pol. - 2016, T. 24, nr 3, s. 167-175 
bibliogr.  
 
 1161. STUDENCI wobec pracy - porównanie opinii osób studiujących 
w Polsce i w Finlandii / Michał Tomczak // Eduk. Ekon. Menedż. - 2016,  
nr 1, s. 157-172, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1162. WARTOŚCI i aspiracje współczesnej młodzieży / Jagoda Wiel-
gos // Probl. Opiek.-Wych. - 2016, R. 56, nr 3, s. 12-20 bibliogr. summ. 
 
 1163. WSPÓŁCZESNE rozumienie pojęcia praca w opinii studentów / 
Izabella Kust // Eduk. Ustaw. Doros. - 2016, nr 1, s. 105-114, wykr. bibliogr. 
summ. 

 Opinie studentów studiów niestacjonarnych uczelni niepublicznej na temat ro-
zumienia pojęcia pracy. 
 
 1164. ZAGADNIENIE kompetencji zawodowych w kontekście zacho-
wań transgresyjnych - informacja z badań / Anna Pogorzelska // Szk. Zawód, 
Pr. - 2016, nr 12, s. 183-197, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Informacje z badań przeprowadzonych w 2015 roku wśród studentów PWSZ  
w Suwałkach, których celem była prognoza sukcesów zawodowych badanych studentów. 
 
 

8. Społeczne i psychologiczne aspekty bezrobocia 
 
 1165. ANALIZA społecznych i indywidualnych uwarunkowań bezro-
bocia w Polsce / Agata Żółtaszek // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 1, s. 27-34 
bibliogr. summ. 
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 1166. APPLICATION of correspondence analysis to the identification 
of the influence of features of unemployed persons on the unemployment 
duration / Jacek Batóg, Barbara Batóg // Econ. Bus. Rev. - 2016, Vol. 2,  
nr 4, s. 25-44 bibliogr. netogr. 

 Zastosowanie analizy wielowymiarowej do identyfikacji wpływu cech osób 
bezrobotnych na czas pozostawania bez pracy. 
 
 1167. BEZROBOCIE jako czynnik warunkujący dysfunkcjonalność  
w rodzinie / Magdalena Galec. - Chojnice : Urząd Miejski, 2016. - 127 s. : 
wykr. ; 21 cm. - (Monografie Chojnickie). - Tabele. - Bibliogr. s. 117-119. - 
ISBN 978-83-945404-0-1. 
 
 1168. KONSEKWENCJE bezrobocia w wymiarze godności człowieka / 
Anna Potasińska // Rocz. Nauk Społ. - 2015, T. 7, nr 4, s. 73-84 bibliogr. 
summ. 

 Mater. z konf. XXXI Dni Praw Człowieka „Prawa człowieka w perspektywie 
socjologicznej”, 12-13 grudnia, 2013 r., Lublin. 
 
 1169. PSYCHOSPOŁECZNE skutki redukcji zatrudnienia i przeciw-
działanie na przykładzie firmy inwestycyjnej / Lech Miklaszewski // Zesz. 
Nauk. WSBank. Wroc. - 2016, Vol. 16, nr 1, s. 21-34 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1170. REDUKCJA zatrudnienia : jak poradzić sobie z utratą pracy / 
Jenny Rogers ; tł. Bogusław Solecki. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 
2016. - 190, [1] s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-208-2206-9. 
 
 1171. REINTEGRACJA zawodowa osób bezrobotnych : proaktywne 
radzenie sobie a odczuwany dobrostan w nowym miejscu pracy = Occupa-
tional reintegration : proactive coping and well-being in the new workplace 
in the reemployed individuals / Katarzyna Ślebarska // Społ. i Eduk. - 2016, 
nr 2, s. 51-60 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1172. WPŁYW bezrobocia rodziców na dzieci i młodzież : przykład II 
Rzeczypospolitej / Piotr Motyka // Społ. i Polit. - 2016, nr 2, s. 95-111 rés. 
rez. summ. 
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 1173. ŻYCIE bez pracy / Elżbieta Tarkowska // Kult. i Społ. - 2016,  
T. 60, nr 4, s. 201-220 bibliogr. summ. 
 
 Zob. też Bezrobocie poz. 420-441. 
 
 

9. Socjologia migracji 
 
 1174. CZASOWE migracje zagraniczne a rozpad więzi rodzinnych / 
Beata Samoraj-Charitonow // Zesz. Nauk. Zakł. Zabezp. Społ. IPS UW. - 
2016, R. 5, nr 5, s. 88-92 bibliogr. summ. 
 
 1175. EUROPEJSKIE polityki imigracyjne : stare dylematy, nowe 
wyzwania / red. nauk. Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki, Piotr W. 
Zawadzki. - Warszawa : Of. Wydaw. Aspra-JR, 2016. - 214, [1] s. : rys., 
wykr. ; 24 cm. - (Polityka migracyjna i socjologia migracji ; t. 8). - ISBN 
978-83-7545-681-3. 

 Treść: Godlewska-Szyrkowa Justyna: Unia Europejska wobec kryzysu uchodź-
czego (s. 17-38). - Żołędowski Cezary: Rozstanie z wielokulturowością. Ewolucja 
holenderskiej polityki wobec imigrantów (s. 39-71). - Zawadzki P. W.: Szwedzka 
polityka imigracyjna (s. 73-112). - Jaroszewska Emilia: Niemcy jako kraj docelowy. 
Polityka imigracyjna RFN oraz skala i struktura napływu cudzoziemców (s. 113-
138). - Łotocki Ł.: Imigranci i polityka imigracyjna na Półwyspie Apenińskim  
(s. 139-167). - Firlit-Fresnak G.: Ewolucja procesów migracyjnych i polityki imigra-
cyjnej w Wielkiej Brytanii (s. 169-215). 
 
 1176. MATKA Polka na odległość : z doświadczeń migracyjnych ro-
botnic 1989-2010 / Sylwia Urbańska. - Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2015. - 
384 s. ; 22 cm. - (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej). -  
Bibliogr. s. 343-363. - ISBN 978-83-231-3366-7. 
 
 1177. MIGRACJA jako kryzys więzi społecznej? : analiza na przykła-
dzie Wielkiej Brytanii i Irlandii = Migration as a threat for social ties? : 
examples from Ireland and the United Kingdom / Alicja Bobek // Stud. 
Migr. Prz. Pol. - 2016, R. 42, z. 1, s. 201-216 bibliogr. netogr. summ. 

 Ref. z konf.: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicz-
nych, socjologicznych i kulturowych: euroemigranci.pl, 2013, Kraków. 
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 1178. MOBILNOŚĆ społeczna w kontekście mobilności przestrzennej : 
awans, marginalizacja i degradacja społeczna polskich Euroemigrantów = 
Social mobility and spatial mobility : social advancement, marginalization 
and degradation of Polish Euro-migrant / Izabela Kołbon // Stud. Migr. Prz. 
Pol. - 2016, R. 42, z. 1, s. 179-200 bibliogr. netogr. summ. 

 Ref. z konf.: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicz-
nych, socjologicznych i kulturowych: euroemigranci.pl, 2013, Kraków. 
 
 1179. NIEMIECKI proszek do prania i polnische Wirtschaft : polscy 
robotnicy sezonowi w Niemczech - obserwacje etnograficzne / Mathias 
Wagner [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2016. - 211 s. : il. ;  
21 cm. - Bibliogr. s. 201-211. - ISBN 978-83-7383-739-3. 

 Z treści: Piechowska Maria: Antropolożka na plantacji truskawek (s. 17-41). - 
Wagner M.: Arnswald - wieś w trakcie strukturalnej zmiany (s. 42-77). - Fiałkowska 
Kamila: Portret grupowy między plotkowaniem a zazdrością (s. 78-95). - Fiałkowska K., 
Wagner M.: Polacy i Niemcy - wyidealizowani i dyskryminowani (s. 96-105). - 
Wagner M.: Rudnica - rodzinne strony polskich pracowników wędrownych (s. 106-
122). - Wagner M.: Praca wędrowna z perspektywy emocjonalno-społecznej (s. 123-
138). - Piechowska M., Fiałkowska K.: Pomagający przy zbiorach w tradycji „sak-
sów” (s. 139-153). - Wagner M.: „Zwykle się zauważa, że coś się stało” - dzieci 
pracowników wędrownych (s. 154-174). - Łukowski Wojciech: Społeczności lokalne 
i „migracja niepełna” (s. 175-183). - Wagner M.: Praca wędrowna między ideologią 
a dniem powszednim (s. 184-199). 
 
 1180. NIEWOLNICY XXI wieku w Katarze : dwa miliony cudzoziem-
skich pracowników zdanych na łaskę „sponsorów” / David Garcia ; tł. Ewa 
Cylwik // Monde Diplomat. - 2016, nr 6, s. 14-17. 
 
 PODMIOTOWE uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrują-
cych zarobkowo i sposobów jego spędzania / M. Cabak = poz. 2424. 
 
 1181. PRZEPISY a życie - nieformalne czynniki kształtujące poakcesyj-
ną migrację Polaków na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej = 
Formal regulations and real life : informal factors shaping post-accession 
migration of Poles into selected European countries / Małgorzata Irek // Stud. 
Migr. Prz. Pol. - 2016, R. 42, z. 1, s. 167-178 bibliogr. netogr. summ. 

 Ref. z konf.: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicz-
nych, socjologicznych i kulturowych: euroemigranci.pl, 2013, Kraków. 
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 1182. RODZINA migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających : 
holistyczny model wsparcia / Anna Dąbrowska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. 
PWN, 2016. - 362 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 327-348. - ISBN 
978-83-01-18966-2. 
 
 1183. RODZINA transnarodowa : konteksty i implikacje / Bartłomiej 
Walczak. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2016. - 283 s. : wykr. ;  
24 cm. - Tabela. - Bibliogr. s. 243-268. - ISBN 978-83-7383-832-1. 

 Rodzina w obliczu mobilności ekonomicznej rodziców. 
 
 1184. SPOŁECZNE skutki zagranicznych migracji zarobkowych z te- 
renu województwa opolskiego dla dzieci emigrantów pozostających w Pol-
sce / Wojciech Goleński // Stud. Ekon. / Uniw. Ekon. Katow. - 2016, z. 290, 
s. 211-222, rys. bibliogr. summ. 
 
 1185. SYTUACJA rodzinna dziecka wobec migracji zarobkowej rodzi-
ca/rodziców : sprawozdanie z badań / Elżbieta Gaweł-Luty, Dorota Kiełb-
Grabarczyk // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 11, s. 155-169, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 SYTUACJA życiowa osób starszych w województwie opolskim, któ-
rych dzieci wyemigrowały za granicę / A. Zagórowska, M. Rostropowicz-
Miśko = poz. 2322. 
 
 1186. TOŻSAMOŚĆ europejska, narodowa, regionalna i lokalna pol-
skich migrantów w Europie = European, national regional and local identity 
of Polish migrants in Europe / Dariusz Niedźwiedzki // Stud. Migr. Prz. Pol. - 
2016, R. 42, z. 1, s. 113-126 178 bibliogr. summ. 

 Ref. z konf.: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicz-
nych, socjologicznych i kulturowych: euroemigranci.pl, 2013, Kraków. 
 
 1187. TRANSFORMACJE : przewodnik po zmianach społeczno-eko- 
nomicznych w Polsce / red. nauk. Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Mag-
dalena Lesińska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2016. - 354, [1] s. : 
rys. kolor. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-818-5. 

 Z treści: Rajkiewicz Antoni: Ścieżki obok drogi. Z badań nad migracjami  
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (s. 17-21). - Penninx Rinus: Paradoks mi-
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gracyjny Unii Europejskiej: więcej mobilności, mniej imigrantów? (s. 22-31). - 
Kotowska Irena E.: Polityka rodzinna - zmiany w czasie i zróżnicowanie między 
krajami (s. 51-61). - Slany Krystyna: Rodziny transnarodowe. Polskie doświadcze-
nia, problemy i wyzwania (s. 62-70). - Kowaleski Jerzy T., Szukalski Piotr: Starze-
nie się ludności jako zjawisko demograficzne i społeczne (s. 71-79). - Stola Dariusz: 
Migracje doby przełomu (s. 91-95). - Koryś Piotr: Globalizacja i migracje (s. 105-
111). - Salt John: Mobilność, wiedza i nowoczesna komunikacja (s. 112-119). - 
Jończy Romuald: Migracja zarobkowa - uwagi definicyjne (s. 120-125). - Górny 
Agata: Tymczasowość w migracji (s. 126-134). - Kaczmarczyk Paweł, Nestorowicz 
Joanna: Modernizacyjny wymiar migracji (s. 135-150). - Grabowska Izabela, Jaź-
wińska Ewa: Mobilność społeczna i migracje (s. 151-159). - Romaniszyn Krystyna: 
Kulturowy wymiar migracji (s. 160-167). - Grzymała-Kazłowska Aleksandra: Inte-
gracja imigrantów (s. 168-175). - Janicka Anna: Upokorzenie w migracji (s. 176-
181). - Wilkin Jerzy: Obszary wiejskie w Polsce - przemiany i znaczenie (s. 195-
201). - Gorzelak Grzegorz: Czynniki i wymiary regionalnych zróżnicowań Polski  
(s. 202-209). - Anacka Marta: Migracje wewnętrzne w Polsce (s. 210-216). - Heffner 
Krystian, Solga Brygida: Reemigracja w wymiarze regionalnym (s. 217-224). - 
Rauziński Robert: Migracje zagraniczne a rozwój regionalny i lokalny (przykład 
Śląska Opolskiego) (s. 225-228). - Sztandar-Sztanderska Urszula: Rynek pracy  
(s. 248-256). - Góra Marek: Prekaryzacja rynku pracy (s. 266-274). - Witkowski 
Janusz: Wyzwania dla współczesnej statystyki publicznej (s. 275-285). - Duszczyk 
Maciej, Żołędowski Cezary: Polityka społeczna a migracje (s. 286-292). - Lesińska 
Magdalena: Polityka migracyjna (s. 293-300). - Łodziński Sławomir: Polityka wobec 
mniejszości narodowych (s. 301-309). 
 
 Zob. też Migracje zawodowe poz. 597-615. 
 
 

10. Pedagogika pracy 
 
 1188. ADEPCI pedagogiki pracy w projekcjach i eksploracjach nau- 
kowych / Barbara Baraniak [i in.]. - Warszawa : Wydaw. UKSW, 2016. - 
183 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8090-119-3. 

 Treść: Jurga Elżbieta: Instytut Kształcenia Zawodowego głównym ośrodkiem 
rozwoju pedagogiki pracy i jej twórcy Tadeusza W. Nowackiego (s. 11-30). - Sternal 
Elżbieta: Osoba, w tym dorosła, jednym z podmiotów triady badawczej pedagogiki 
pracy (s. 31-47). - Sałyga Marzena: Pedagogika pracy o umiejętnościach kluczowych 
komunikacji interpersonelnej i kompetencji społecznych (s. 49-67). - Maliszewska 
Paulina: Preorientacja zawodowa i wychowanie przez pracę w edukacji przedszkol-
nej w nurtach poznawczym i badawczym pedagogiki pracy (s. 69-87). - Piekarski 
Marian: Plany życiowe młodzieży uczącej się wpisane w teorię pedagogiki pracy  
(s. 89-106). - Brzeziński Jacek: Świadomość ekologiczna w poradnictwie zawodo-
wym - (nie)obecna w pracy doradców zawodowych (s. 107-129). - Nawrat Dorota: 



- 210 - 

Doradztwo personalne jako przedmiot badań pedagogiki pracy (s. 131-149). - Kulpa-
Puczyńska Aleksandra: Zmienność pracy i zawodów wciąż aktualnym problemem 
pedagogiki pracy wpisanym we współcześnie promowaną elastyczność zatrudnienia 
(s. 151-166). - Grupa Monika Martyna: Programy aktywizacji zawodowej treścią 
pedagogiki pracy (s. 167-183). 
 
 1189. HUMANISTYCZNA pedagogika pracy : praca a jakość życia 
człowieka / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2016. - 
417, [1] s. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 401-418. - ISBN 978-83-7996-
272-3. 
 
 1190. PEDAGOGIKA pracy zorientowana prośrodowiskowo / Barbara 
Baraniak // Szk. Zawód, Pr. - 2016, nr 11, s. 22-48, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1191. PRACA i rozwój człowieka / red. nauk. Janusz Mółka. - Kraków : 
Wydaw. WAM, 2016. - 227 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 
978-83-277-1266-0. 

 Z treści: Mółka J.: Wprowadzenie: edukacyjne walory pracy ludzkiej (s. 7-10). - 
Morrison Keith: Kolonizacja światów społecznych edukacji przez pracę (s. 15-39). - 
Litwin Tomasz: Prawo do pracy w polskiej Konstytucji z 1997 roku (s. 41-57). - 
Jendrzejczak Marcin: Hezjod - pierwszy etyk pracy (s. 59-74). - Myjak Teresa: Praca 
zawodowa w rozwoju osobistym i zawodowym człowieka (s. 75-86). - Myszka 
Lucyna: Znaczenie pracy i zawodu dla człowieka (s. 87-102). - Pasławska-Smęder 
Iwona: Doświadczenie pracy w procesie samorealizacji i kształtowania tożsamości 
młodzieży (s. 103-114). - Szyszka Edyta: Doświadczenie poczucia niesprawie- 
dliwości a praca zawodowa (s. 115-125). - Krasucka Agata: Psychologiczne wy-
znaczniki zadowolenia z pracy wśród nauczycieli (s. 127-146). - Bielak Agniesz- 
ka: Praca zawodowa kobiet a obowiązki rodzinne (s. 147-159). - Wyżga Olga:  
Aktywność zawodowa kobiet - sukcesy i porażki (s. 159-172). - Kowal Renata: 
Wolontariat - szansą czy zagrożeniem dla wolontariusza? (s. 173-190). - Żuk-
Olszewski Dariusz: Rola katechetów w pracy z rodziną wykluczoną społecznie  
w wyniku długookresowego bezrobocia - perspektywy, propozycje i przykłady ze 
Słowacji (s. 213-221). 
 
 1192. SZANSA bycia i człowiekiem, i obywatelem, i pracownikiem 
zarazem = The chance of being a man and a citizen, and an employee at the 
same time / Zygmunt Wiatrowski // Debiuty Nauk. KSW. - 2016, T. 11,  
s. 13-20 bibliogr. summ. 

 M.in. pedagogika pracy. 
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VI.  BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY 
 
 

1. Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy 
 

a. Zagadnienia ogólne 
 
 1193. BEZPIECZEŃSTWO niesłyszących / Justyna Wolanin, Stanisław 
Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 6, s. 41-43, rys. bibliogr. 

 Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób niesłyszących i słabo słyszą-
cych. 
 
 1194. BEZPIECZEŃSTWO i warunki pracy dla osób niepełnospraw-
nych / Agnieszka Solecka-Reszczyk // Dialog. - 2016, nr 2, s. 90-94. 

 Omów. konf., która odbyła się 25 lutego 2016 r. 
 
 1195. CENTRA Dofinansowania Płatników / Małgorzata Nietopiel //  
Z Życia ZUS. - 2016, nr 5, s. 5-7, rys. 

 Organizacja dofinansowania przez ZUS działań przedsiębiorstw na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. 
 
 1196. CZY nadchodzą nowe zagrożenia? / Ryszard Studenski // Atest. - 
2016, nr 1, s. 4-6. 

 Zatrudnianie cudzoziemców w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 1197. CZY praca w Polsce jest bezpieczna? // Personel Zarz. - 2016,  
nr 4, s. 26-30, wykr. 

 Oprac. na podst. badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015”. 
 
 1198. CZYNNIK ludzki i warunki techniczne w procesie kształtowania 
bezpieczeństwa pracy : efekt synergii / Izabela Gabrylewicz // Zesz. Nauk. 
Małop. WSE Tarnów. - 2016, nr 3, s. 83-95 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1199. DLACZEGO podejmujemy ryzyko w pracy? / Justyna Pokład- 
nik // Pr. Zdrowie. - 2016, nr 2, s. 21-24 bibliogr. 

 Kultura bezpieczeństwa przedsiębiorstw. 
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 1200 EKONOMICZNO-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa 
pracy w rolnictwie / Marcin Wysokiński, Anetta Zielińska. - Warszawa : 
Wydaw. SGGW, 2016. - 141 s. : il., rys., wykr. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. 
s. 137-141. - ISBN 978-83-7583-721-6. 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Niziołek K.: Ocena kapitału ludzkiego w modelu kapitału wiedzy bez-
pieczeństwa pracy. 
 
 1201. JAK zmierzyć bezpieczeństwo pracy? / Adam Mierzwiński, Ka-
rol Lewandowski // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 10, s. 16-18, rys. tab. 
 
 1202. KULTURA bezpieczeństwa pracy kobiet w przedsiębiorstwie 
przemysłowym / Karolina Łakomy, Krzysztof Nowacki, Wioletta Ocieczek // 
Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2016, nr 3, s. 131-140 bibliogr. summ. 
 
 1203. NAKŁADY na prewencję a kultura bezpieczeństwa pracy w przed- 
siębiorstwach - badania własne / Jan Rzepecki, Magdalena Galwas-Grzesz- 
kiewicz // Bezp. Pr. - 2016, nr 10, s. 24-26, rys. bibliogr. summ. 

 Wyniki badań uwzględniające nakłady na prewencję wypadkową oraz stan kul-
tury bezpieczeństwa w 51 przedsiębiorstwach reprezentujących różne sektory gos- 
podarki. 
 
 1204. OSOBA niewidoma i słabowidząca w pracy / Justyna Wolanin, 
Stanisław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 3, s. 45-47. 
 
 1205. PROBLEMATYKA bezpiecznej i zdrowej pracy w MOP / Bar-
bara Szczepanowska // Bezp. Pr. - 2016, nr 7, s. 26-28, rys. 
 
 1206. PROMOWANIE bezpieczeństwa i zdrowia w pracy a kształto-
wanie kultury bezpieczeństwa / Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Acta UNC, 
Zarz. - 2016, z. 43, nr 1, s. 173-185 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1207. REAGOWANIE na zagrożenia w przewozach drogowych towa-
rów niebezpiecznych / Karolina Kołdys // Atest. - 2016, nr 5, s. 18-21, il. tab. 
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 1208. SŁABE elementy działań prowadzących do poprawy bhp w Pol-
sce = Weak sides of actions leading to improvements of occupational health 
and safety in Poland / Sławomir Kukiełczyński // Zesz. Nauk. KSW. - 2016, 
T. 42, s. 197-212 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1209. SYSTEM LOTO : sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy // 
Przyj. przy Pr. - 2016, nr 2, s. 16-18, fot. 
 
 1210. UTRZYMANIE czystości w miejscu pracy / Przemysław Rybiń-
ski // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 12, s. 11-13, rys. 

 Wpływ utrzymania czystości i porządku w miejscu pracy na komfort pracy 
pracowników. 
 
 1211. WARUNKI środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 2 / red. 
Iwona Romanowska-Słomka, Jacek Szczurowski. - Wałbrzych : Wydaw. 
Uczel. PWSZ Wałb., 2016. - 204 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-
63839-38-3. 

 Treść: Salamon Szymon, Migodziński Mariusz: Środowisko pracy w kopalni 
węgla kamiennego determinantą procesu zapadalności na choroby zawodowe (s. 11-
22). - Skrzyniarz Joanna: Choroby górników wałbrzyskich kopalń węgla kamienne-
go w narażeniu na pył krzemowy, węglowy oraz radon i produkty jego rozpadu  
(s. 23-37). - Cierniak-Emerych Anna, Zięba Kamil: Warunki pracy z perspektywy 
wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa. Studium przypadku (s. 39-51). - 
Migodziński M., Salamon S.: Kierunki zwalczania wybuchowości atmosfery na linii 
technologicznej malowania obudów wyposażenia domowego (s. 53-66). - Paukszto 
Andrzej, Mirosławski Janusz, Żmuda Kamil: Ocena narażenia pracowników służb 
drogowych na pyły respirabilne w pobliżu emitora liniowego na terenie miasta Ja-
worzno (s. 69-80). - Romanowska-Słomka I., Kaczmarek Piotr, Horzela Izabela: 
Analysis of noise hazard and dustiness in wood processing plants and sawmills  
(s. 81-96). - Smetana Marek: Dangerous substances and mixtures in the CLP System 
(s. 97-106). - Skalska Danuta, Romanowska-Słomka I., Kawa Krzysztof: Analiza 
 i ocena ochrony przeciwporażeniowej na stanowiskach pracy w wybranych małych 
zakładach produkcyjnych (s. 107-118). - Grodzicka Aneta, Krause Marcin: Badania 
skłonności ratowników górniczych do ryzykownych zachowań na podstawie Testu 
Zachowań Ryzykownych autorstwa Studenskiego (s. 121-130). - Krause M.: Bada-
nia zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwględnej 
i wskaźnikowej dla branży budownictwa i Polski (s. 131-142). - Grodzicka A.: Ry-
zykowne zachowania ratowników górniczych w aspekcie stresu zawodowego towa-
rzyszącego wykonywaniu czynności roboczych (s. 143-152). - Brennensthul Marek: 
Zagrożenia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy związane z wybranymi pracami  
w rolnictwie (s. 155-165). - Instrukcja BHP - wady i zalety / Natalia Kozak [i in.]  
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(s. 167-177). - Analiza wpływu barwy światła i tła na czytelność znaków bezpie-
czeństwa i higieny pracy / Wiesław Tomaszewski [i in.] (s. 179-192). - Wardawy 
Łukasz, Szczurowski J.: Zgodność stanowisk pracy uczniów z obowiązującymi 
normami i przepisami w placówkach oświatowych na poziomie podstawowym  
i gimnazjalnym (s. 193-204). 
 
 1212. ZWIĄZEK warunków pracy z produktywnością stanowiska pracy / 
Dariusz Smoliński, Leszek Solecki // Bezp. Pr. - 2016, nr 3, s. 8-12, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 Zob. też Zagadnienia prawne bhp poz. 1599-1627 ; Statystyka warunków 
pracy poz. 2525-2527. 
 
 

b. Bhp w różnych środowiskach 
 
 1213. BADANIE zagrożeń występujących przy obróbce drewna z za-
stosowaniem kamery szybkiej / Mariusz Dąbrowski // Bezp. Pr. - 2016, nr 6, 
s. 21-25, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1214. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy przy uboju zwierząt i prze-
twórstwie mięsa - tematyczna lista kontrolna / Amelia Przybyła // Przyj. 
przy Pr. - 2016, nr 9, s. 10-13. 
 
 1215. BEZPIECZEŃSTWO montażu i użytkowania rusztowań / Da-
riusz Gnot, Piotr Kmiecik. - Cz. 17-18 [Pocz. = poz. 2034/2014, 1497/2015] // 
Atest. - 2016, nr 4, s. 18-20 ; nr 9, s. 24-25. 

 Cz. 17. Przykładowa realizacja rusztowania ramowego. ; Cz. 18. Działalność 
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. 
 
 1216. BEZPIECZEŃSTWO obsługi suwnic typu I i II S / Szymon 
Szporak, Ewa Mróz // Bezp. Pr. - 2016, nr 12, s. 20-24 bibliogr. summ. 
 
 1217. BEZPIECZEŃSTWO podwykonawców w CEMEX Polska // Pr. 
Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 40-44. 
 
 1218. BEZPIECZEŃSTWO prac na wysokości : dekalog zasad / Marek 
Jędra // Pr. Zdrowie. - 2016, nr 3, s. 34-36 bibliogr. 
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 1219. BEZPIECZEŃSTWO pracowników służb społecznych / Arka-
diusz Żukiewicz // Pr. Soc. - 2016, R. 31, nr 2, s. 35-44, rys. summ. 

 Omów. determinantów bezpieczeństwa pracowników służb społecznych: syste-
mowych, środowiskowych i osobowych. 
 
 1220. BEZPIECZEŃSTWO pracowników w okresie zimowym / Stuart 
Turnbull // Atest. - 2016, nr 2, s. 48-49. 
 
 1221. BEZPIECZEŃSTWO pracy pracownika socjalnego : niech ktoś 
nas wysłucha / Anna Dunajska [i in.]. - Warszawa : Difin, 2016. - 233 s. : 
wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 220-225. - ISBN 978-83-8085- 
266-2. 

 Treść: Dunajska A.: Pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej (s. 13-17). - 
Boryczko Marcin: Pracownik socjalny - ambiwalencja roli w kontekście problemu 
przemocy w społeczeństwie i zagrożenia bezpieczeństwa (s. 18-26). - Boryczko M.: 
Znaczenie bezpieczeństwa w pracy pracownika socjalnego (s. 27-34). - Dunajska A.: 
Meteodologia badań (s. 35-38). - Boryczko M., Dunajska A.: Bezpieczeństwo pracy 
pracownika socjalnego - analiza wyników badań (s. 39-105). - Grodzicka Aneta, Krau-
se Marcin: Podstawowe wymagania bhp w pracy socjalnej (s. 106-188). - Grodzicka A., 
Krause M.: Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy socjalnej - analiza wyników badań  
(s. 189-219). 
 
 1222. BEZPIECZEŃSTWO pracy przy pracach spawalniczych / Miro-
sław Janasz // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 2, s. 5-7 bibliogr. 
 
 1223. BEZPIECZEŃSTWO pracy w sektorze utrzymania i eksploatacji 
kolei / Krzysztof Warmiński // Atest. - 2016, nr 11, s. 20-23, rys. 
 
 1224. BEZPIECZEŃSTWO w Skanska - tu wszystko zaczyna się ode 
mnie / Daria Krawczak // Pr. Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 45-49. 
 
 1225. BEZPIECZNA eksploatacja podestów ruchomych / Ewa Doro-
bińska // Atest. - 2016, nr 5, s. 24-25, il. ; nr 12, s. 26-27, tab. 

 Także: Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych / E. Dorobińska, Woj- 
ciech Piłatowicz // Pr. Zdrowie. - 2016, nr 2, s. 48-49.  * Bezpieczna eksploata- 
cja podestów ruchomych / E. Dorobińska // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 5, s. 29-30,  
tab. 
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 1226. BEZPIECZNA eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych / 
Szymon Szporak // Bezp. Pr. - 2016, nr 8, s. 12-15 bibliogr. summ. 

 Bezpieczeństwo w pracy operatorów podestów oraz osób znajdujących się  
w pobliżu miejsca wykonywanych zadań. 
 
 1227. BEZPIECZNA praca na rusztowaniu? / Marek Dudek // Inspektor 
Pr. - 2016, nr 10, s. 23-25. 
 
 1228. BEZPIECZNIE na torach / Robert Kozela // Atest. - 2016, nr 11, 
s. 42-45. 

 Wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac przy budowie 
linii kolejowej, realizowanych przez firmę Trakcja PRKiL. 
 
 1229. BEZPIECZNY dostęp do stref pracy maszyny / Włodzimierz 
Łabanowski // Inspektor Pr. - 2016, nr 5, s. 20-23, rys. 
 
 1230. BHP w branży chemicznej / Norbert Szymkiewicz // Przyj. przy 
Pr. - 2016, nr 12, s. 6-8. 
 
 1231. BHP w budownictwie / Franciszek Małysz // Przyj. przy Pr. - 
2016, nr 1, s. 16-19. 
 
 1232. BHP w zakładzie szklarskim / Justyna Wolanin, Stanisław Wola-
nin // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 11, s. 5-7. 
 
 1233. CHEMICZNA lekkomyślność / Urszula Sienkiewicz-Wilkaniec // 
Inspektor Pr. - 2016, nr 10, s. 20-22. 

 Zasady postępowania przy pracy z substancjami chemicznymi. 
 
 1234. DWOJARKI / Włodzimierz Łabanowski // Atest. - 2016, nr 9,  
s. 35-40, tab. 

 Zagrożenia w przemyśle garbarskim. 
 
 1235. IDENTYFIKACJA zagrożeń podczas prac obsługowych linii 
lakierniczej : studium przypadku / Katarzyna Szwedzka // Zesz. Nauk. 
PPozn., Organ. Zarz. - 2016, nr 69, s. 97-112 bibliogr. netogr. summ. 
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 1236. KLIPSOWNICE / Włodzimierz Łabanowski // Atest. - 2016,  
nr 10, s. 35-40, rys. tab. 

 Zagrożenia zawodowe wystepujące przy obsłudze klipsownicy. Lista kontrolna 
dostosowania do wymagań bezpieczeństwa. 
 
 1237. KOMUNIKOWANIE się służy bezpieczeństwa w budownict- 
wie / Kamil Jach // Bezp. Pr. - 2016, nr 8, s. 6-7. 
 
 1238. MAGAZYNOWANIE substancji łatwopalnych / Jacek Szczepa-
nik // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 1, s. 31-32. 
 
 1239. (NIE)BEZPIECZNY tartak / Justyna Wolanin, Stanisław Wola-
nin // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 7/8, s. 5-9, rys. wykr. bibliogr. 

 BHP w przemyśle drewnym. 
 
 1240. POMIESZCZENIA i urządzenia higieniczno-sanitarne dla perso-
nelu pojazdów publicznego transportu zbiorowego / Andrzej Smoliński // 
Przyj. przy Pr. - 2016, nr 10, s. 5-7. 
 
 1241. PORADNIK ochrony przeciwpożarowej / Krzysztof T. Kociołek. - 
Cz. 1-11 // Atest. - 2016, nr 1, s. 26-27 ; nr 2, s. 32-33 ; nr 4, s. 54-56 ; nr 5, 
s. 59-60 ; nr 7, s. 28-29 ; nr 8, s. 25-26 ; nr 10, s. 42-43, nr 11, s. 33-34. 

 Cz. 1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce ; Cz. 2-6. Obowiązki  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej ; Cz. 7-9. Pojęcia dotyczące teorii spalania 
oraz pożarów ; Cz. 10-11. Przeciwpożarowe wymagania budowlane. 
 
 1242. POSTAWY w budowaniu programów poprawy bezpieczeństwa 
pracy w przedsiębiorstwach górniczych - implikacje praktyczne / Dorota 
Kanafa-Chmielewska, Irina Piróg-Nabokowa, Natalia Bartosz // Organ. 
Kier. - 2016, nr 3, s. 157-172, rys. bibliogr. summ. 
 
 1243. PRAKTYKA zawodowa i staż pracy w ochronie zdrowia a wie-
dza studentów kierunków medycznych o wybranych procedurach higieny 
rąk / Anna Różańska, Jadwiga Wójkowska-Mach, Małgorzata Bulanda // 
Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 623-633, tab. bibliogr. summ. 

 Analiza wiedzy o higienie rąk wśród studentów wybranych kierunków medycz-
nych w powiązaniu z ich doświadczeniem klinicznym i szkoleniami dotyczącymi 
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zasad profilaktyki zakażeń oraz analiza oceny przez studentów zachowań personelu 
medycznego w zakresie przestrzegania higieny rąk. 
 
 1244. PROFILAKTYKA zagrożeń pożarowych podczas cięcia blach / 
Emilian Kornobis // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 2, s. 35-36 bibliogr. 
 
 1245. PRZEMYSŁ spożywczy - najpoważniejsze zagrożenia dla pra-
cowników / Przemysław Rybiński // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 9, s. 13-14, 
rys. 
 
 1246. REDUKCJA objętości odpadów w celu przygotowania do trans-
portu - zagrożenia związane z użytkowaniem belownicy pionowej / Przemy-
sław Rybiński // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 10, s. 11-13, rys. tab. 

 Identyfikacja najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy podczas używania 
belownicy pionowej. 
 
 1247. SPAWACZ / Lesław Zieliński. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 11,  
s. 25-29 ; nr 12, s. 13-16. 

 Charakterystyka zawodu spawacza, zagrożenia i środki bezpieczeństwa. 
 
 1248. STRATEGIE prewencji urazów związanych z pracą u fizjotera-
peutów / Emilia Mikołajewska // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 673-679, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 1249. ŚRODKI bezpieczeństwa stosowane podczas sortowania odpa-
dów / Anna Słowińska // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 3, s. 7-9. 
 
 1250. TECHNOLOGIE prowadzenia prac spawalniczych - tematyka 
znana, ale czy aby do końca? / Elżbieta Kowalska. - Cz. 1-2 // Przyj. przy 
Pr. - 2016, nr 3, s. 31-34 ; nr 6, s. 28-31, tab. 
 
 1251. WARUNKI bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach wy-
sokiego składowania / Anna Słowińska // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 9, s. 5-7 
bibliogr. 



- 219 - 

 1252. ZAGROŻENIA związane z wykonywaniem zawodu ratownika 
medycznego / Anna Słowińska // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 4, s. 5-8, rys.  
bibliogr. 
 
 1253. ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym w przemyśle 
odzieżowym / Andrzej Smoliński // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 9, s. 17-19, 
rys. 
 
 1254. ZAKŁUCIA i zranienia w sektorze opieki zdrowotnej / Elżbieta 
Tarczoń. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 11, s. 4-6 ; nr 12, s. 4-6 bibliogr. 
 
 

c. Ocena ryzyka zawodowego 
 
 1255. CHRONOBIOLOGICZNE aspekty ryzyka zdrowotnego u pra-
cowników zmianowych nocnych / Malwina Zużewicz, Krystyna Zużewicz // 
Bezp. Pr. - 2016, nr 4, s. 12-17, rys. bibliogr. summ. 
 
 1256. DRUKARZ, introligator / Piotr Leśniewski. - Cz. 1-3 // Atest. - 
2016, nr 6, s. 64-65, il. tab. ; nr 7, s. 60-63, il. tab. ; nr 8, s. 56-59, il. tab. 

 Cz. 1. Karta charakterystyki stanowiska ; Cz. 2. Karta oceny ryzyka ; Cz. 3. 
Karta oceny ryzyka - czynniki chemiczne. 
 
 1257. KONSERWATOR w spółdzielni mieszkaniowej / Piotr Leśniew-
ski. - Cz. 1-3 // Atest. - 2016, nr 10, s. 64-67, tab. ; nr 11, s. 64-67, tab. ;  
nr 12, s. 64-67. 

 Cz. 1. Karta charakterystyki stanowiska i karta oceny ryzyka ; Cz. 2. Karta oceny 
ryzyka (cd.), ocena ryzyka dla czynników biologicznych ; Cz. 3. Ocena ryzyka dla 
czynników biologicznych (cd.)  
 
 1258. LEŚNICZY, podleśniczy / Piotr Leśniewski. - Cz. 1-3 // Atest. - 
2016, nr 3, s. 64-67, tab. ; nr 4, s. 68-70 ; nr 5, s. 64-66, tab. 

 Cz. 1. Karta charakterystyki stanowiska, karta oceny ryzyka ; Cz. 2-3. Karta 
oceny ryzyka - czynniki biologiczne. 
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 1259. OCENA ryzyka zawodowego dla […] // Przyj. przy Pr. - 2016. 

 Prac przy maszynach i urządzeniach rolniczych, nr 1, s. 24-27, tab. ; prac cięcia  
i kształtowania blach na stanowisku operatora prasy mimośrodowej, nr 2, s. 28-31 
bibliogr. ; prac na stanowisku konserwatora mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków, nr 3, s. 26-29 ; ratownika medycznego, nr 4, s. 28-32, tab. bibliogr. ; na 
stanowisku kierowcy samochodu dostawczego, nr 5, s. 25-27, tab. bibliogr. ; dla prac 
wykonywanych na stanowisku obróbki skrawaniem metali, nr 6, s. 24-27, tab. ; na 
stanowisku pracownika obróbki drewna w tartaku, nr 7/8, s. 24-27, tab. bibliogr. ; 
dla stanowiska magazyniera, nr 9, s. 28-31 bibliogr. tab. ; dla montera dźwigów 
osobowych w blokach mieszkalnych, nr 10, s. 22-25 ; dla prac kamieniarskich, nr 11, 
s. 22-25, tab. ; na stanowisku sprzątaczki, nr 12, s. 20-25, tab. bibliogr. 
 
 1260. OCENA ryzyka zawodowego metodą binarną dla stanowiska 
brukarz / Andrzej Smoliński // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 12, s. 26-31. 
 
 1261. ORGANIZACYJNA wiedza o psychospołecznych zagrożeniach 
bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu ryzykiem zawodowym / Janusz Ziarko // 
Bezpieczeństwo. - 2016, nr 4, s. 19-40 rez. summ.  
 
 1262. PIELĘGNIARKA anestezjologiczna / Małgorzata Tarczoń // 
Atest. - 2016, nr 9, s. 62-67, tab. 

 M.in. ocena ryzyka zawodowego. 
 
 1263. POPRAWNA analiza ryzyka kluczem do zapewnienia bezpie-
czeństwa przy obsłudze maszyn / Dariusz Kowalski // Atest. - 2016, nr 2,  
s. 18-21, rys. 
 
 1264. PRACOWNIK myjni / Piotr Leśniewski. - Cz. 1-4 // Atest. - 
2015, nr 11, s. 64-65, tab. ; nr 12, s. 64-67 ; 2016, nr 1, s. 64-67 ; nr 2,  
s. 64-67, tab. 

 Cz. 1. Karta charakterystyki stanowiska ; Cz. 2. Właściwa karta oceny ryzyka 
związanego z narażeniem na czynniki chemiczne ; Cz. 3. Karta oceny ryzyka - czyn-
niki chemiczne ; Cz. 4. Karta oceny ryzyka - czynniki biologiczne, narażenie na 
hałas, plan naprawczy. 
 
 1265. PRAKTYCZNE funkcje oceny ryzyka w procesach projektowa-
nia, eksploatacji i modernizacji maszyn / Stanisław Kowalewski. - Cz. 1 // 
Atest. - 2016, nr 12, s. 18-23, rys. tab. 
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 1266. RĘCZNE prace transportowe : ocena ryzyka metodą KIM / Piotr 
Kaczmarek. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 1, s. 29-32, tab ; nr 3, s. 46-48, rys. tab. 
 
 1267. RISK of occupational exposure to the HBV infection in non-
clinical healthcare personnel / Weronika Rymer [i in.] // Med. Pr. - 2016, 
Vol. 67, nr 3, s. 301-310, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Ryzyko zawodowego narażenia na zakażenie HBV u personelu niemedycznego 
zatrudnionego w placówkach służby zdrowia. 
 
 1268. RYZYKO zawodowe : przemoc w doświadczeniu pracownic agen- 
cji towarzyskich / Izabela Ślęzak // Stud. Socjol. - 2016, nr 4, s. 277-303 
bibliogr. netogr. summ. 
 
 1269. UWARUNKOWANIA wykorzystania numerycznych modeli pra- 
cowników do oceny zagrożeń bezpośrednich wynikających z narażenia  
na pole elektromagnetyczne / Patryk Zradziński // Podst. Metody Oceny  
Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 4, s. 75-89, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1270. ZARYS metodyki oceny ryzyka zawodowego w aspekcie analizy 
metod badań = Outline of methodology of occupational risk assesment in 
terms of the analysis of research methods / Marcin Krause // Zesz. Nauk. 
Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow. - 2016, nr 1, s. 74-88 bibliogr., wykaz 
aktów prawnych, summ. 
 
 Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy poz. 839, 853, 854, 859, 
863, 866. 
 
 

d. Materialne środowisko pracy 
 

1/ Zagadnienia ogólne 
 
 1271. DETEKTORY gazów w roli podstawowych narzędzi do kreowa-
nia bezpieczeństwa na stanowisku pracy / Elżbieta Kowalska // Przyj. przy 
Pr. - 2016, nr 12, s. 36-37. 
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 1272. EVALUATION of chosen determinants of the positive practice 
environments (PPE) at Polish nursing wards / Dorota Kilańska [i in.] // Med. 
Pr. - 2016, Vol. 67, nr 1, s. 11-19, tab. bibliogr. streszcz. summ. 

 Ewaluacja wybranych determinantów pozytywnego środowiska pracy na oddzia-
łach szpitalnych w Polsce. 
 
 

2/ Hałas i wstrząsy 
 
 1273. AKUSTYKA środowiska - stan obecny i perspektywy / Adam 
Lipowczan // Bezp. Pr. - 2016, nr 5, s. 7-10, rys. bibliogr. summ. 
 
 CZYNNIKI zmniejszające skuteczność działania wkładek przeciwhała-
sowych stosowanych przez pracowników / E. Kotarbińska, K. Rogowski = 
poz. 1356. 
 
 1274. CZY progi słuchu u pracowników przemysłu meblarskiego wyni-
kają z ich narażenia na hałas? / Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska [i in.] // 
Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 3, s. 337-351, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Analiza stanu słuchu pracowników zakładu meblarskiego z uwzględnieniem ich 
narażenia zawodowego na hałas i występowania dodatkowych czynników ryzyka 
uszkodzenia powodowanego hałasem. 
 
 1275. HEART disease attributed to occupational noise, vibration and 
other co-exposure : self-reported population-based survey among Bulgarian 
workers / Angel M. Dzhambov, Donka D. Dimitrova // Med. Pr. - 2016, 
Vol. 67, nr 4, s. 435-445, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Choroby serca związane z zawodowym narażeniem na hałas, drgania i inne 
czynniki współwystępujące : populacyjne badanie ankietowe bułgarskich pracowni-
ków. 
 
 1276. IDENTYFIKACJA dominujących źródeł hałasu na terenie wiert-
ni gazu łupkowego za pomocą map rozkładu poziomu ciśnienia akustyczne-
go / Witold Mikulski, Izabela Warmiak // Bezp. Pr. - 2016, nr 3, s. 13-17, 
rys. bibliogr. summ. 
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 1277. METODA badania materiałów i ustrojów do ochrony przed drga-
niami mechanicznymi na nowym stanowisku laboratoryjnym CIOP-PIB / 
Jacek Zając, Piotr Kowalski // Bezp. Pr. - 2016, nr 5, s. 17-19, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 1278. NARAŻENIE zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne - 
miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? / Elżbieta Ko-
walska. - Cz. 1-3 // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 7/8, s. 30-32, tab. ; nr 9, s. 32-
34, tab. ; nr 10, s. 26-28, tab. 
 
 1279. NORMY dotyczące hałasu emitowanego przez maszyny / Wło-
dzimierz Łabanowski // Atest. - 2016, nr 12, s. 59-60. 
 
 1280. OCENA hałasu na wybranych stanowiskach pracy pracowników 
umysłowych wiertni gazu z łupków / Janusz Kompała, Rafał Wiśniowski // 
Bezp. Pr. - 2016, nr 5, s. 24-27, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1281. PROBLEMY z pomiarem hałasu / Marek Pawłowski // Inspektor 
Pr. - 2016, nr 6, s. 20-22. 
 
 1282. ROCZNE rozkłady wartości dobowych poziomu hałasu w śro-
dowisku w wybranych punktach pomiarowych / Honorata Kujawa-Łoba- 
czewska, Jerzy Maciejczyk, Tadeusz Wszołek // Bezp. Pr. - 2016, nr 9,  
s. 20-23, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1283. WARUNKI akustyczne w pomieszczeniach biurowych open 
space - wyniki badań pilotażowych / Witold Mikulski // Med. Pr. - 2016, 
Vol. 67, nr 5, s. 653-662, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1284. WPŁYW zjawiska maskowania na odczucie uciążliwości sygna-
łów impulsowych / Bartłomiej Kukulski // Bezp. Pr. - 2016, nr 5, s. 14-16, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1285. WYKORZYSTANIE specjalistycznych aplikacji działających  
w przeglądarkach internetowych do wspomagania oceny narażenia na hałas 
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i drgania mechaniczne / Grzegorz Makarewicz // Bezp. Pr. - 2016, nr 5,  
s. 36-39, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1286. ZAGROŻENIE hałasem w polskim górnictwie węgla kamienne-
go oraz metoda jego ograniczenia na wybranym stanowisku pracy / Janusz 
Kompała, Rafał Wiśniowski // Bezp. Pr. - 2016, nr 5, s. 20-23, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 

3/ Klimat i czystość powietrza 
 
 1287. AKRYLAMID : oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy / 
Anna Jeżewska // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 1, s. 5-17, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1288. BADANIA nad skuteczną metodą oznaczania 3,3-dimetyloben- 
zydyny w powietrzu na stanowiskach pracy / Joanna Kowalska, Anna  
Jeżewska // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 1, s. 43-50, rys. tab. bibliogr. 
summ. 
 
 1289. BEZWODNIK ftalowy : oznaczanie w powietrzu na stanowi-
skach pracy / Agnieszka Woźnica // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 
2016, R. 32, nr 1, s. 33-45, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1290. CISPLATYNA : zastosowanie wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy / Małgorzata 
Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Sylwia Krzemińska // Podst. Metody 
Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 1, s. 47-64, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1291. FTALAN dibutylu : oznaczanie w powietrzu na stanowiskach 
pracy / Agnieszka Woźnica // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016,  
R. 32, nr 1, s. 79-91, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1292. FULERENY : charakterystyka substancji, działanie biologiczne  
i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / Anna Maria Świdwińska-
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Gajewska, Sławomir Czerczak // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 3, s. 397-410, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 1293. METODA oznaczania 1,2:3,4-Diepoksybutanu w powietrzu na 
stanowiskach pracy / Joanna Kowalska, Anna Jeżewska // Med. Pr. - 2016, 
Vol. 67, nr 5, s. 645-652, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1294. METODY redukcji obciążenia termicznego chirurgów i persone-
lu medycznego - indywidualna wentylacja podczas zabiegów i operacji 
chirurgicznych / Magdalena Młynarczyk, Tomasz Jankowski // Bezp. Pr. - 
2016, nr 10, s. 8-10, rys. bibliogr. 
 
 1295. METOTREKSAT : oznaczanie w powietrzu na stanowiskach 
pracy / Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska, Karolina Mikołajew-
ska // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 1, s. 93-108, rys. 
tab. bibliogr. summ. 
 
 1296. 2-METYLO-4,6-dinitrofenol : oznaczanie w powietrzu na stano-
wiskach pracy / Anna Jeżewska // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, 
R. 32, nr 1, s. 109-122, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1297. N,N'-bis(2- Aminoetylo)-etylenodiamina : oznaczanie w powie-
trzu na stanowiskach pracy / Joanna Kowalska // Podst. Metody Oceny  
Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 1, s. 19-31, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1298. N,N-Dimetyloacetamid : oznaczanie w powietrzu środowiska 
pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-
jonizacyjną / Agata Wziątek, Dominika Adamus, Sławomir Brzeźnicki // 
Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 1, s. 65-78, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 1299. OBCIĄŻENIE cieplne na stanowiskach pracy w górnictwie : 
wyniki badań przeprowadzonych w 6 kopalniach węgla kamiennego / 
Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Ewa Kułagowska // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, 
nr 4, s. 477-498, rys. tab. bibliogr. summ. 
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 1300. OŁÓW i jego związki nieorganiczne : metoda oznaczania w po-
wietrzu na stanowiskach pracy / Jolanta Surgiewicz // Podst. Metody Oceny 
Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 3, s. 147-162, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1301. OZNACZANIE frakcji torakalnej i wdychalnej kwasu siarkowe- 
go (VI) w powietrzu środowiska pracy / Małgorzata Szewczyńska, Małgo-
rzata Pośniak, Emilia Pągowska // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 509-515, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1302. PYŁOWE atmosfery wybuchowe - parametry charakteryzujące 
wybuchowość pyłów / Wojciech Domański // Bezp. Pr. - 2016, nr 7, s. 14-17, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 WARUNKI środowiska pracy a zdrowie pracowników / red. I. Roma-
nowska-Słomka, J. Szczurowski = poz. 1211. 

 Z treści: Skrzyniarz J.: Choroby górników wałbrzyskich kopalń węgla kamien-
nego w narażeniu na pył krzemowy, węglowy oraz radon i produkty jego rozpadu. - 
Paukszto A., Mirosławski J., Żmuda K.: Ocena narażenia pracowników służb dro-
gowych na pyły respirabilne w pobliżu emitora liniowego na terenie miasta Jaworz-
no. - Romanowska-Słomka I., Kaczmarek P., Horzela I.: Analysis of noise hazard 
and dustiness in wood processing plants and sawmills. 
 
 1303. WENTYLACJA i klimatyzacja / Emilian Kornobis // Przyj. przy 
Pr. - 2016, nr 7/8, s. 17-18. 

 Kontrola stanu zanieczyszczenia środowiska pracy i jego mikroklimatu zgodnie 
z przepisami prawnymi. 
 
 1304. WSKAŹNIK WBGT - zalety i źródła nieścisłości związane z je- 
go zastosowaniem / Anna Marszałek // Bezp. Pr. - 2016, nr 4, s. 22-24  
bibliogr. summ. 

 Ocena obciążenia cieplnego w gorącym środowisku pracy za pomocą wskaźnika 
WBGT. 
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4/ Promieniowanie i oświetlenie na stanowisku pracy 
 
 1305. BEZPIECZEŃSTWO pracy z mikrofalami przy urządzeniach do 
wytwarzania plazmy / Michał Araszkiewicz, Włodzimierz Kordylewski, 
Mateusz Wnukowski // Bezp. Pr. - 2016, nr 10, s. 16-19, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 1306. EKSPOZYCJA na pole elektromagnetyczne w elektrowniach 
wiatrowych / Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz // Bezp. Pr. - 2016, nr 7,  
s. 10-13, rys. bibliogr. summ. 
 
 1307. NARAŻENIE na pole elekromagnetyczne w przestrzeni pracy 
podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych 
instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce : metoda pomiaru 
pola elektromagnetycznego in situ - wymagania szczegółowe / Marek Szuba 
[i in.] // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 4, s. 91-150, rys. 
tab. bibliogr. summ. 
 
 1308. NARAŻENIE na pole elekromagnetyczne w przestrzeni pracy 
podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii lub magnetosymulacji : 
metoda pomiaru pola elekromagnetycznego in situ - wymagania szczegóło-
we / Jolanta Karpowicz [i in.] // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, 
R. 32, nr 4, s. 151-180, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1309. NARAŻENIE pracowników morskich stacji elektroenergetycz-
nych najwyższych napięć na szkodliwe czynniki - działania minimalizu- 
jące ryzyko zagrożeń / Paweł Janusz Piotrowski [i in.] // Med. Pr. - 2016, 
Vol. 67, nr 1, s. 51-72, tab. bibliogr. summ. 
 
 OBCIĄŻENIE narządu wzroku podczas pracy z komputerem na stano-
wiskach o szczególnych wymaganiach percepcyjno-decyzyjnych / J. Ka-
mińska = poz. 1406. 
 
 1310. OCENA olśnienia na zewnętrznych stanowiskach pracy / Agniesz- 
ka Wolska, Dariusz Sawicki // Bezp. Pr. - 2016, nr 12, s. 12-15 bibliogr. 
summ. 
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 1311. OUTDOOR work and solar radiation exposure : evaluation me- 
thod for epidemiological studies / Alberto Modense [et al.] // Med. Pr. - 
2016, Vol. 67, nr 5, s. 577-587, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne : metoda 
oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych. 
 
 1312. PRZEGLĄD miar skutków narażenia na zmienne w czasie pole 
elektromagnetyczne i właściwości metrologicznych mierników, istotnych 
podczas oceny narażenia w środowisku pracy / Paweł Bieńkowski, Jolanta 
Karpowicz, Jarosław Kieliszek // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, 
R. 32, nr 4, s. 41-74, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1313. WPŁYW stosowania metod i technik poprawy efektywności 
energetycznej oświetlenia na komfort i bezpieczeństwo pracy / Przemysław 
Rybiński // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 11, s. 11-12. 
 
 1314. ZAGROŻENIA wynikające ze stosowania materiałów spawalni-
czych / Anna Słowińska // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 6, s. 17-19. 

 Niekorzystne biologiczne oddziaływanie promieniowania powstającego przy 
pracach spawalniczcyh. 
 
 

5/ Czynniki chemiczne i biologiczne 
 
 1315. AMONIAK w instalacjach chłodniczych przemysłu rolno-spo- 
żywczego / Agnieszka Ubowska // Bezp. Pr. - 2016, nr 1, s. 14-17 bibliogr. 
summ. 

 Bezpieczeństwo pracujących przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodni-
czych. 
 
 1316. BEZPIECZNA chemia / Kamil Jach // Bezp. Pr. - 2016, nr 10,  
s. 3-5. 

 Omów. czwartej edycji międzynarodowej konferencji naukowej INDEX doty-
czącej m.in. dyrektywy SEVESO III, zarządzania bezpieczeństwem chemicznym  
w firmie oraz strategii bezpieczeństwa pożarowego w przedsiębiorstwie, 6-7 paź-
dziernika 2016 r., Kraków. 
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 1317. 1,2-DIMETOKSYETAN : dokumentacja proponowanych dopusz- 
czalnych wielkości narażenia zawodowego / Małgorzata Kupczewska-Do- 
becka // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 3, s. 37-65, rys. 
tab. bibliogr. summ. 
 
 1318. DZIAŁALNOŚĆ Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych 
Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia  
w Środowisku Pracy w latach 2014-2016 / Danuta Koradecka, Jolanta 
Skowroń // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 4, s. 5-39, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1319. HEKSACHLOROBENZEN - frakcja wdychalna : dokumentacja 
proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / Andrzej 
Starek // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 3, s. 67-101, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 INTERNETOWA baza wiedzy BioInfo - narzędzie wspomagające ocenę 
narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne / M. Gołofit-
Szymczak = poz. 2573. 
 
 1320. MATERIAŁY niebezpieczne w zakładzie pracy / Franciszek 
Małysz // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 4, s. 21-24. 
 
 1321. NANOMATERIAŁY ceramiczne - potencjalne czynniki ryzyka 
zawodowego / Lidia Zapór // Bezp. Pr. - 2016, nr 1, s. 18-21 bibliogr. 
summ. 
 
 1322. NARAŻENIE na nanocząstki w środowisku pracy w proce- 
sach ceramicznych wykorzystujących technologię laserową / A. S. Fonseca  
[i in.] // Bezp. Pr. - 2016, nr 7, s. 18-21, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1323. NOWE kryteria dla zakładów wykorzystujących substancje nie-
bezpieczne / Robert Muszyński // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 3, s. 5-6. 

 Omów. wymogów nałożonych przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie sub-
stancji niebezpiecznych (Dz.U. 2016, poz. 138). 
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 1324. OCCUPATIONAL exposure to fungi and particles in animal feed 
industry / Carla Viegas [i in.] // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 2, s. 143-154, 
rys. tab. bibliogr. streszcz. summ. 

 Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym. 
 
 1325. OGRANICZANIE zagrożeń środowiska pracy / Marek Skorus // 
Inspektor Pr. - 2016, nr 12, s. 26-29. 

 Zagrożenia biologiczne w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem 
rolno-spożywczym. 
 
 1326. POSIEDZENIE Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Do- 
puszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia  
w Środowisku Pracy / Jolanta Skowroń // Bezp. Pr. - 2016. 

 81. (12.11.2015). - nr 1, s. 8-9 ; 82. (15.03.2016). - nr 6, s. 28-30 ; 83. 
(28.06.2016). - nr 8, s. 26-29. 
 
 1327. PROPANO-1,2-diol - frakcja wdychalna i pary : dokumentacja 
proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / Andrzej 
Starek // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 3, s. 103-130, 
tab. bibliogr. summ. 
 
 1328. PRACE sadownicze a ochrona dróg oddechowych / Paweł Gór- 
ski // Pr. Zdrowie. - 2016, nr 2, s. 30-34, rys. bibliogr. 

 Zagrożenie chemicznymi środkami ochrony roślin. 
 
 1329. QUANTITATIVE olfactory disorders and occupational exposure 
to phenolic resins / Matteo Riccó [i in.] // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 2,  
s. 173-186, rys. tab. bibliogr. streszcz. summ. 

 Ilościowe zaburzenia węchu a narażenie zawodowe na żywice fenolowe. 
 
 1330. STRATEGIA grupowania nanomateriałów / Lidia Zapór // Podst. 
Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 3, s. 5-15, tab. bibliogr. summ. 

 Określenie zagrożeń jakie mogą stwarzać dla zdrowia człowieka i środowiska 
produkty nanotechnologii. 
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 1331. ŚRODKI ochrony roślin - zagrożenia / Justyna Wolanin, Stani-
sław Wolanin // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 1, s. 28-30, rys. 
 
 1332. TOLUILENODIIZOCYJANIAN : oznaczanie izomerów toluile-
nodiizocyjanianu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej / Ma-
rzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki // Podst. Metody Oceny Środow. 
Pr. - 2016, R.32, nr 1, s. 123-138, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1333. UWALNIANIE materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy - 
klarowność tematu, czy nawarstwianie się niejasności? / Elżbieta Kowal-
ska. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 6, s. 13-15, tab. ; nr 7/8, s. 28-29. 

 Obowiązki pracodawcy dot. zapewnienia odpowiednich warunków pracy w sy- 
tuacji zagrożenia substancjami niebezpiecznymi (chemicznymi). 
 
 1334. WODOREK litu - frakcja wdychalna : dokumentacja propono-
wanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / Jadwiga Szy-
mańska // Podst. Metody Oceny Środow. Pr. - 2016, R. 32, nr 3, s. 131-145, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1335. ZASADY bezpiecznej pracy z chemicznymi środkami ochrony 
roślin / Tomasz Morzyszek // Pr. Zdrowie. - 2016, nr 1, s. 27-29 bibliogr. 
 
 

e. Wypadki przy pracy 
 
 1336. AKTUALNE wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące tech- 
nicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki 
łańcuchowe / Andrzej Dąbrowski // Bezp. Pr. - 2016, nr 3, s. 22-25, rys. 
bibliogr. summ. 
 
 1337. ANALIZA modelu wypadku przy pracy / Małgorzata Zarychta-
Surówka // Eur. Prz. Prawa. - 2016, nr 2, s. 118-122 summ. 
 
 1338. ANALIZA stanu aktualnego wypadków przy pracy w latach 2002 - 
2014 / Elżbieta Roszko-Wójtowicz // Prz. Nauk.-Metod., Eduk. dla Bezp. - 
2016, R. 9, nr 1, s. 483-503 bibliogr. netogr. summ. 
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 1339. The ANALYSIS outlining the occurence and consequences of 
accidents in the work environment of the firefighters employed by the State 
Fire Service in Poland in 2008-2013 / Agata Pawlak, Joanna Gotlib, Robert 
Gałązkowski // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 1, s. 1-9, wykr. tab. bibliogr. 
streszcz. summ. 

 Analiza występowania i skutków wypadków w środowisku pracy strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w latach 2008-2013. 
 
 1340. CZĘSTOŚĆ występowania wypadków przy pracy wśród ratow-
ników medycznych w latach 2001-2013 na podstawie rejestru wybranego 
szpitala / Anna Garus-Pakowska, Ewelina Gaszyńska, Franciszek Szatko // 
Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 2, s. 213-221, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1341. CZYNNIK ludzki jako determinanta zaistnienia wypadku cięż-
kiego podczas prowadzenia prac transportowych / Elżbieta Kowalska // 
Przyj. przy Pr. - 2016, nr 5, s. 37-39, il. 
 
 1342. MINERS' return to work following injuries in coal mines / Ashis 
Bhattacherjee, Bijar Mihir Kunar // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 6, s. 729-742 
bibliogr. summ. 

 Powrót do pracy górników poszkodowanych w wypadkach w kopalni węgla. 
 
 1343. NIEBEZPIECZNA przecinarka / Krzysztof Goldman // Inspektor 
Pr. - 2016, nr 2, s. 20-21. 

 Wypadek przy pracy. 
 
 1344. NIEWŁAŚCIWE szkolenia i instrukcje bhp jako przyczyny wy-
padków przy pracy / Dariusz Smoliński // Atest. - 2016, nr 3, s. 4-7, rys. 
 
 1345. PORAŻENIE łukiem elektrycznym / Wojciech Dębski // Atest. - 
2016, nr 4, s. 28-31. 
 
 1346. PREWENCJA wypadków przy pracy z udziałem osób niepełno-
sprawnych / Joanna Bugajska, Wiktor Marek Zawieska // Niepełnospraw-
ność (Warszawa). - 2016, nr 2, s. 24-31 bibliogr. summ. 
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 STRAJK i akcja protestacyjna a wypadek przy pracy / J. Unterschütz = 
poz. 2451. 
 
 1347. ŚMIERTELNY wypadek w galwanizerni / Jacek Żerański // 
Przyj. przy Pr. - 2016, nr 12, s. 42-43. 

 Opinia inspektora PIP. 
 
 1348. T jak TOL / Bogdan Solawa. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 4, s. 63-64 ; 
nr 5, s. 29-31. 

 TOL „Technika, organizacja, ludzie” - metoda badania wypadków. 
 
 WARUNKI środowiska pracy a zdrowie pracowników / red. I. Roma-
nowska-Słomka, J. Szczurowski = poz. 1211. 

 Z treści: Krause M.: Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy  
na przykładzie analizy bezwględnej i wskaźnikowej dla branży budownictwa i Pol-
ski. 
 
 1349. WŁAŚCIWE określanie przyczyny zewnętrznej wypadku / Mie-
czysław Kluska // Przyj. przy Pr. - 2016, nr 11, s. 17-18. 
 
 1350. WYBUCH mieszaniny gazu z powietrzem / Andrzej Nowak // 
Atest. - 2016, nr 5, s. 48-50. 

 Opis zbiorowego wypadku przy pracy w zakładzie hutniczym. 
 
 1351. WYPADEK przy pracy jako ryzyko ubezpieczeniowe / Katarzy-
na Brzozowska, Ewa Dawidowska-Myszka // Kwart. Sąd. Apelacji Gdań. - 
2016, [nr] 3, s. 25-50 summ. 
 
 1352. WYPADKI niepracownicze / Tadeusz Kłos // Inspektor Pr. - 
2016, nr 12, s. 24-25. 

 Kontrola wypadków osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. 
 
 1353. WYPADKI przy pracach spawalniczych / Jacek Żerański // Przyj. 
przy Pr. - 2016, nr 3, s. 41-44, rys. 
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 1354. WYPADKI w statystyce i na budowach / Bogdan Solawa // Atest. - 
2016, nr 2, s. 50-52, il. tab. 
 
 1355. ZDARZENIA potencjalnie wypadkowe / Lesław Zieliński // 
Atest. - 2016, nr 1, s. 33-35, tab. 
 
 Zob. też Zagadnienia prawne wypadków przy pracy poz. 1599, 1602, 
1607, 1609, 1617, 1619, 1620, 1623, 1625, 1626 ; Statystyka wypadków 
przy pracy poz. 2527. 
 Historia wypadków poz. 29. 
 
 

f. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej 
 
 1356. CZYNNIKI zmniejszające skuteczność działania wkładek prze-
ciwhałasowych stosowanych przez pracowników - wyniki badań / Ewa 
Kotarbińska, Karol Rogowski // Bezp. Pr. - 2016, nr 5, s. 32-35, rys. tab. 
bibliogr. summ. 
 
 1357. ERGONOMIA środków ochrony indywidualnej / Grażyna Bart-
kowiak, Anna Dąbrowska // Bezp. Pr. - 2016, nr 1, s. 27-29 bibliogr. summ. 
 
 1358. ILOŚCIOWE pomiary poziomów rzeczywistego tłumienia ochron- 
ników słuchu jako narzędzie do nauki ich poprawnego użytkowania / Paweł 
Górski, Bartosz Kaczorowski // Bezp. Pr. - 2016, nr 5, s. 28-31, rys.  
bibliogr. summ. 
 
 1359. KOMFORT użytkowania odzieży ochronnej - wyniki badań an-
kietowych / Grażyna Bartkowiak, Anna Dąbrowska, Agnieszka Greszta // 
Bezp. Pr. - 2016, nr 3, s. 18-21, rys. bibliogr. summ. 
 
 1360. LEPIEJ widoczni, widocznie lepsi! : wpływ wyboru materiału 
odblaskowego na bezpieczeństwo noszącego ubranie / Piotr Głowski // Pr. 
Zdrowie. - 2016, nr 3, s. 24-28, il. tab. bibliogr. 



- 235 - 

 1361. NAJNOWSZE wyzwania źródłem innowacji w zakresie środków 
ochrony indywidualnej (ŚOI) / Olivier Touchais // Pr. Zdrowie. - 2016, nr 1, 
s. 24-26 bibliogr. 
 
 1362. OCENA komfortu użytkowania wybranych modeli środków 
ochrony indywidualnej z wykorzystaniem techniki 3D / Krzysztof Ma- 
kowski, Agnieszka Brochocka, Emilia Irzmańska // Bezp. Pr. - 2016, nr 9,  
s. 14-19, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1363. OCHRANIAJ swój wzrok w pracy / Norbert Szymkiewicz // 
Przyj. przy Pr. - 2016, nr 11, s. 13-15. 
 
 1364. PODNOSKI ochronne stosowane w obuwiu chroniącym przed 
urazami mechanicznymi / Paulina Wójcik, Emilia Irzmańska // Bezp. Pr. - 
2016, nr 6, s. 17-20, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 PRACE sadownicze a ochrona dróg oddechowych / P. Górski =  
poz. 1328. 
 
 1365. STOSOWANIE środków ochrony indywidulanej w warunkach 
zawodowego narażenia na cytostatyki / Sylwia Krzemińska, Małgorzata Po- 
śniak, Małgorzata Szewczyńska // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 499-508, 
rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1366. ŚRODKI ochrony indywidualnej / Franciszek Małysz // Przyj. 
przy Pr. - 2016, nr 5, s. 18-21. 
 
 1367. WYBRANE aspekty doboru rękawic ochronnych do pracy  
w przemyśle meblarskim / Paulina Chęsy, Paulina Wójcik, Joanna Kurpiew-
ska // Bezp. Pr. - 2016, nr 9, s. 8-13, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1368. WYKORZYSTANIE technik skanowania 3D w celu lepszego 
dopasowania ŚOI - na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego / 
Rafał Hrynyk, Iwona Frydrych, Agnieszka Cichocka // Bezp. Pr. - 2016,  
nr 2, s. 18-22 bibliogr. summ. 
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 1369. WYMAGANIA jakościowe stawiane środkom ochrony indywi-
dualnej / Ryszard Szefler // Atest. - 2016, nr 6, s. 18-21. 
 
 1370. ZASTOSOWANIE techniki skanowania 3D do pomiaru stóp / 
Rafał Hrynyk, Iwona Frydrych, Agnieszka Cichocka. - Cz. 1-2 // Bezp. Pr. - 
2016, nr 6, s. 12-16, rys. tab. bibliogr. summ. ; nr 7, s. 22-24, rys. tab.  
bibliogr. summ. 

 Pomiary stóp dokonywane w celu projektowania obuwia ochronnego. Cz. 1. 
Metodyka i wyniki pomiarów ; Cz. 2. Ocena dopasowania obuwia ochronnego. 
 
 

g. Nadzór nad bhp. Służba bhp 
 
 BEHAWIORALNE wyznaczniki wybranych kompetencji interpersonal-
nych specjalisty BHP / J. Sadłowska-Wrzesińska, J. Kraśniak = poz. 660. 
 
 1371. DOKUMENTY i rejestry prowadzone przez służbę bhp / Lesław 
Zieliński // Atest. - 2016, nr 11, s. 8-9. 
 
 1372. ETYKA pomaga zrozumieć zawód : dyskusja redakcyjna / oprac. 
Zofia Lejko // Atest. - 2016, nr 2, s. 27-30. 

 Dysk. red. nt. zasad etyki zawodowej służby bhp. Wypow.: Robert Kozela, 
Elżbieta Bożejewicz, Z. Lejko, Beata Kaczmarek, Marta Soniewicka, Tomasz Cza-
kon, Andrzej Nowak. 
 
 1373. ODPOWIEDZIALNOŚĆ służby bhp / Dariusz Smoliński //  
Inspektor Pr. - 2016, nr 7/8, s. 30-33, rys. 

 Badanie wypadku przy obsłudze maszyny w zakładzie produkcji drzewnej. 
 
 1374. PROJEKT zasad etyki zawodowej służby bhp : zapraszamy do 
dyskusji // Atest. - 2016, nr 2, s. 31. 
 
 1375. PROWADZENIE dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań 
służby bhp / Lesław Zieliński // Atest. - 2016, nr 10, s. 32-33. 
 
 1376. ROLA zakładowej służby BHP w prawidłowym podejściu do 
projektowania budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym 
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przewiduje się pomieszczenia pracy / Waldemar Krupa // Przyj. przy Pr. - 
2016, nr 5, s. 22-23. 
 
 TRYB powołania społecznego inspektora pracy / B. Stefaniak-Gnyp = 
poz. 1508. 
 
 1377. WYMAGANIA w stosunku do podwykonawców / Daria Kraw-
czak, Jarosław Marszałek, Marcin Stelmaszczyk. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, 
nr 3, s. 18-22, rys. tab. ; nr 4, s. 34-38, rys. tab. 

 Wymagania służby bhp firmy Skanska wobec podwykonawców. 
 
 1378. ZASADY etyki zawodowej służby bhp / Robert Kozela // Atest. - 
2016, nr 2, s. 25-26. 

 Spotkanie robocze dotyczące zasad etyki zawodowej zorganizowanej przez 
OSPSBHP i ATEST, 16-17 grudnia 2015 r. 
 
 

h. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
 
 GRANICE w zarządzaniu kapitałem ludzkim / red. nauk. P. Wachowiak, 
S. Winch = poz. 76. 

 Z treści: Boczkowska K.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w wy-
miarze ekonomicznym. 
 
 1379. LEADERSHIP behavior in companies with and without a work- 
place health management / János Fehér, Matthias Reich // Pol. J. Manage. 
Stud. - 2016, Vol. 13, nr 1, s. 50-58 bibliogr. streszcz. 

 Zachowania kierowników w przedsiębiorstwach z i bez systemu zarządzania 
zdrowiem w miejscu pracy. 
 
 1380. METODY zastosowania i interpretacji wskaźników wynikowych 
jako element ochrony skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy = Methods of application and interpretation of the resultant indicators 
as an element of assessment of safety and health management effectiveness / 
Rafał Wiśniowski // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow. - 2016,  
nr 1, s. 123-134 bibliogr. summ. 
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 1381. NOWE spojrzenie na systemy zarządzania bhp - norma ISO 
45001 / Andrzej Kowalkow // Atest. - 2016, nr 9, s. 13-16, tab. 
 
 1382. OCCUPATIONAL health and safety management in the interna-
tional condition (consistent with objectives the ISO 45001 standard) / Adam 
Górny // Modern Manage. Rev. - 2015, Vol. 20, [nr] 4, s. 73-88 bibliogr. 
netogr. streszcz. 

 Higiena pracy oraz zarządzanie bezpieczeństwem w warunkach międzynarodo-
wych (zgodnie z normą ISO 45001). 
 
 1383. ODPOWIEDZIALNOŚĆ kierownika projektu na budowie za 
aspekty bhp / Marcin Korta, Dariusz Kulesza // Atest. - 2016, nr 9, s. 4-6, 
rys. 
 
 1384. SYNTEZA systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy : monografia / Andrzej Pacana. - Rzeszów : Of. Wydaw. Politech. Rzesz., 
2016. - 170 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 157-166. - 
ISBN 978-83-7934-074-3. 
 
 1385. WYBRANE aspekty systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi- 
gieną pracy na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego = Chosen 
aspects of industrial safety management system in manufacturing company / 
Marcin Jakubiec, Tomasz Knapek // Zesz. Nauk. PŚl., Organ. Zarz. - 2016, 
z. 87, s. 193-206 bibliogr. summ. 
 
 1386. ZALETY funkcjonowania systemów zarządzania / Piotr Kozak. - 
Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 1, s. 13-15, rys. ; nr 2, s. 33-36. 
 
 1387. ZARZĄDZANIE bezpieczeństwem pracy podczas realizacji pro- 
jektów energetycznych / Adam Mierzwiński, Karol Lewandowski. - Cz. 1-3 // 
Przyj. przy Pr. - 2016, nr 1, s. 13-15, rys. ; nr 3, s. 18-22, rys. ; nr 5, s. 14-17, 
rys. tab. 
 
 1388. ZARZĄDZANIE bezpieczeństwem pracy wykonawców na tere-
nie zakładu produkcyjnego = Management of security contractors work at 
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the production facility / Bożena Gajdzik, Jan Szymszał // Zesz. Nauk. Wyż. 
Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow. - 2016, nr 1, s. 7-22 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1389. ZARZĄDZANIE dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i hi- 
gieny pracy - polityka bhp / Dariusz Smoliński // Atest. - 2016, nr 6,  
s. 33-36, rys.  * Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa  
i higieny pracy - projektowanie procesu pracy / D. Smoliński // Tamże, nr 8, 
s. 33-37, rys. tab.  * Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa  
i higieny pracy - schemat zakładu i rejestr dokumentów / D. Smoliński // 
Tamże, nr 10, s. 29-31, rys. tab. 
 
 

2. Ergonomia 
 
 1390. E jak ergonomia / Zbigniew Jóźwiak // Atest. - 2016, nr 7,  
s. 38-40. 
 
 1391. ERGONOMICZNIE przy biurku i przed monitorem / Zbigniew 
Jóźwiak // Atest. - 2016, nr 2, s. 42-45, fot. 
 
 1392. KONCEPCJA zastosowania wyników diagnozy ergonomicznej  
w szkoleniach / Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak // Eduk. Ustaw. 
Doros. - 2016, nr 3, s. 42-55, rys. tab. bibliogr. summ. 

 Szkolenie przyjętych pracowników w zakresie ergonomii na stanowisku pracy 
szlifierza. 
 
 1393. SPECYFIKA kompleksowego ujęcia edukacji w zakresie ergo-
nomii w bezpieczeństwie pracy / Ewa Budniak, Bogna Mateja, Małgorzata 
Sławińska // Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zarz. - 2016, nr 69, s. 5-16  
bibliogr. netogr. streszcz. 
 
 1394. ŚWIADOMOŚĆ ergonomiczna pracowników biurowych i ich 
pracodawców / Halina Pawlak [i in.] // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 
2016, nr 3, s. 141-148 bibliogr. summ. 
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 WYBRANE wymogi i zasady przystosowania stanowiska pracy dla osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności / J. Wolanin, S. Wolanin = poz. 566. 
 
 

3. Fizjologia pracy 
 
 1395. OCENA wydatku energetycznego na stanowisku pracy piekarza 
metodą chronometrażowo-tabelaryczą wg Lehmanna = Assessment of phy-
sical load on the baker’s stand with the us of chronometric-tabular analysis 
by Lechmann / Anna Prędecka [i in.] // Zesz. Nauk. SGSP. - 2016, nr 3,  
s. 137-155 bibliogr. summ. 
 
 1396. OGRANICZANIE obciążenia fizycznego pracowników z niepeł-
nosprawnością ruchową / Tomasz Tokarski, Joanna Kamińska // Bezp. Pr. - 
2016, nr 4, s. 18-21, rys. bibliogr. summ. 
 
 1397. PRACA stojąca - uciążliwość narzucona względami technolo-
gicznymi, czy też niewłaściwą organizacją? / Elżbieta Kowalska. - Cz. 1-2 // 
Przyj. przy Pr. - 2016, nr 2, s. 32-34 ; nr 4, s. 33-35, rys. 
 
 

4. Medycyna pracy 
 

a. Zdrowie pracowników 
 
 ANALIZA związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami 
sytuacji zdrowotnej ludności / M. Kunasz = poz. 658. 
 
 ARBEITSSUCHT und Stress versus Gesundheit im internationalen 
Wettbewerb / M. Czopek, E. Żołnierczyk = poz. 1090. 

 Praca i stres a zdrowie w międzynarodowej konkurencji. 
 
 1398. CAN scleroderma be induced by anesthetics? : case report / Nico-
la Magnavita // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 557-560 bibliogr. summ. 

 Czy środki znieczulające mogą wywołać sklerodermię? Przypadek choroby  
u lekarki anestezjologa, która była narażona na wysokie dawki środków znieczulają-
cych na sali operacyjnej. 
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 1399. CZY progi słuchu u pracowników przemysłu meblarskiego wyni-
kają z ich narażenia na hałas? / Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska [i in.] // 
Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 3, s. 337-351, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1400. DISORDERED eating, amenorrhea, and susbstance use and mi-
suse among professional ballet dancers: preliminary analysis / Mia Peric  
[i in.] // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 1, s. 21-27, rys. tab. bibliogr. streszcz. 
summ. 

 Zaburzenia odżywiania, brak miesiączki oraz używanie i nadużywanie susbstan-
cji psychoaktywnych i przeciwbólowych wśród profesjonalnych tancerek baleto-
wych - analiza wstępna. 
 
 1401. DLACZEGO warto inwestować w zdrowie pracowników? /  
Bożena Roczniak // Personel Zarz. - 2016, nr 4, s. 32-34, wykr. bibliogr. 
 
 1402. DOLEGLIWOŚCI układu mięśniowo-szkieletowego u pracowni-
ków zatrudnionych w budownictwie / Marzena Malińska, Joanna Bugaj- 
ska // Bezp. Pr. - 2016, nr 8, s. 8-11, tab. bibliogr. summ. 
 
 1403. EWALUACJA wyników projektu promocji zdrowia pracowni-
ków szkół promujących zdrowie / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Med. 
Pr. - 2016, Vol. 67, nr 2, s. 187-200, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1404. HEALTH literacy jako element polskiego systemu opieki profi-
laktycznej nad pracownikami / Maciej Dobras // Med. Pr. - 2016, Vol. 67,  
nr 5, s. 681-689, rys. bibliogr. summ. 
 
 HEART disease attributed to occupational noise, vibration and other co-
exposure / A. M. Dzhambov, D. D. Dimitrova = poz. 1275. 

 Choroby serca związane z zawodowym narażeniem na hałas, drgania i inne 
czynniki współwystępujące : populacyjne badanie ankietowe bułgarskich pracowni-
ków. 
 
 1405. KONCEPCJA masażu na krześle w miejscu pracy jako profilak-
tyka przeciążeń i dolegliwości bólowych narządu ruchu = The concept of 
„chair massage” in the workplace as prevention of musculoskeletal overload 
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and pain / Anna Cabak [i in.] // Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 
2016, Vol. 18, nr 3, s. 279-288 bibliogr. netogr. summ. 
 
 1406. OBCIĄŻENIE narządu wzroku podczas pracy z komputerem  
na stanowiskach o szczególnych wymaganiach percepcyjno-decyzyjnych / 
Joanna Kamińska // Bezp. Pr. - 2016, nr 9, s. 24-27, rys. tab. bibliogr. 
summ. 

 Informacje na temat występowania dolegliwości narządu wzroku u osób pracu- 
jących z komputerem na stanowiskach o szczególnych wymaganiach percepcyj- 
no-decyzyjnych (kontrolerów ruchu lotniczego, dyspozytorów straży pożarnej czy 
dyspozytorów przesyłu gazu), wykorzystujących nowoczesne urządzenia informa-
tyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem. 
 
 1407. OCENA negatywnych czynników mających wpływ na występo-
wanie zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych u osób pracujących  
w rolnictwie / Tomasz Saran, Magdalena Zawadka // Ubezp. w Rol. - 2016, 
nr 59, s. 25-35, tab. bibliogr. summ. 
 
 PRACOWNIK z zaburzeniami psychicznymi / A. Sadurska = poz. 1695. 

 Próba odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje dla pracodawcy może mieć 
zatrudnienie pracownika z zaburzeniami psychicznymi, których dany pracodawca 
nie jest świadomy. 
 
 QUANTITATIVE olfactory disorders and occupational exposure to 
phenolic resins / M. Riccó i in. = poz. 1329. 

 Ilościowe zaburzenia węchu a narażenie zawodowe na żywice fenolowe. 
 
 1408. SENSITIZATION to occupational allergens in hairdressing ap- 
prentices diagnosed already before entering vocational training / Aleksandra 
Golińska-Zach [i in.] // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 567-575, tab.  
bibliogr. summ. 

 Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczę-
ciem praktycznej nauki zawodu. 
 
 1409. UWARUNKOWANIA zdrowia, ochrony zdrowia i rehabilitacji 
na polskiej wsi : wyzwania organizacyjne i prawne / Przemysław Litwiniuk, 
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Maciej Płaszewski // Ubezp. w Rol. - 2016, nr 58, s. 31-53, rys. bibliogr. 
summ. 
 
 WARUNKI środowiska pracy a zdrowie pracowników / red. I. Roma-
nowska-Słomka, J. Szczurowski = poz. 1211. 

 Z treści: Skrzyniarz J.: Choroby górników wałbrzyskich kopalń węgla kamien-
nego w narażeniu na pył krzemowy, węglowy oraz radon i produkty jego rozpadu. 
 
 1410. WELLNESS 3.0 : czy to lek na zdrowie psychiczne pracowni- 
ka? / Jakub Babij // Personel Zarz. - 2016, nr 7, s. 24-28, rys. 
 
 1411. WORK with visual display units and musculoskeletal disorders : 
a cross-sectional study / Matteo Riccó [et al.] // Med. Pr. - 2016, Vol. 67,  
nr 6, s. 707-719 bibliogr. summ. 

 Praca przy monitorze ekranowym a zaburzenia mięśniowo-szkieletowe - badanie 
przekrojowe. 
 
 1412. WYZWANIA medycyny pracy wobec problemu chorób związa-
nych z pracą oraz starzenia się populacji osób pracujących : dalszy kierunek 
rozwoju i celowe zmiany w opiece profilaktycznej nad pracującymi w Pol-
sce / Andrzej Marcinkiewicz [i in.] // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 5,  
s. 691-700 bibliogr. summ. 
 
 1413. ZARZĄDZANIE paleniem tytoniu w jednostkach służby wię-
ziennej - opis i efekty programu promocji zdrowia / Krzysztof Puchalski, 
Elżbieta Korzeniowska // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 605-621, tab. 
bibliogr. summ. 
 
 1414. ZDROWE przyspieszenie / Mariusz Smoliński, Julia Słowik // 
Harv. Bus. Rev. Polska. - 2016, nr spec., s. S1-S6, rys. 

 Materiał promocyjny opracowany przez Grupę Luxmed nt. troski firm o zdrowie 
pracowników. 
 
 1415. ZDROWIE i funkcjonowanie fizyczne w populacji 50+ w Euro-
pie w analizach opartych na danych z badania SHARE / Roman Topór-
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Mądry, Katarzyna Nocoń // Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 7, s. 12-16 bibliogr. 
summ. 
 
 1416. ZDROWIE i jakość życia a aktywność zawodowa / Małgorzata 
Kowalska, Szymon Szemik // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 663-671 
bibliogr. summ. 
 
 Zob. też Statystyka ochrony zdrowia poz. 2525-2527. 
 
 

b. Badania lekarskie 
 
 1417. BADANIA lekarskie pracowników używających samochodu  
w pracy : głos w dyskusji / Małgorzata Majka // Atest. - 2016, nr 10, s. 4-6 
bibliogr. 
 
 SZKOLENIA bhp i badania profilaktyczne pracowników - obowiązki 
pracodawcy = poz. 818. 
 
 

c. Choroby zawodowe 
 
 1418. BADANIE przyczyn i okoliczności zachorowań na choroby za-
wodowe / Lesław Zieliński // Atest. - 2016, nr 5, s. 34-36. 
 
 1419. BADANIE zachorowań na choroby zawodowe / Lesław Zieliń- 
ski // Atest. - 2016, nr 3, s. 14-16. 
 
 1420. CHOROBY odkleszczowe w Polsce - występowanie i trudności 
diagnostyczne / Wioletta Kmieciak, Marcin Ciszewski, Eligia M. Szew- 
czyk // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 1, s. 73-87, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1421. CHOROBY zawodowe w Polsce w 2014 r. / Neonila Szesze- 
nia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 3,  
s. 327-335, rys. tab. bibliogr. summ. 
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 1422. NIEŻYT nosa związany z pracą - czy zawsze jest to choro- 
ba zawodowa? / Witold Salski [i in.] // Med. Pr. - 2016, Vol. 67, nr 6,  
s. 801-815, rys. tab. bibliogr. summ. 
 
 1423. OCCUPATIONAL diseases among farmers in Poland / Neonila 
Szeszenia-Dąbrowska, Beata Świątkowska, Urszula Wilczyńska // Med.  
Pr. - 2016, Vol. 67, nr 2, s. 163-171, rys. tab. bibliogr. streszcz. summ. 

 Choroby zawodowe rolników w Polsce. 
 
 1424. ORZECZENIE lekarskie jako jedna z podstaw decyzji o stwier-
dzeniu choroby zawodowej / Tomasz Tomczak // Monit. Prawa Pr. - 2016, 
R. 13, nr 9, s. 470-472 summ. 
 
 1425. TRYB ustalania rolniczej choroby zawodowej / Grażyna Ślaw-
ska. - Cz. 1-2 // Inspektor Pr. - 2016, nr 10, s. 11-14 ; nr 11, s. 10-13. 
 
 WARUNKI środowiska pracy a zdrowie pracowników / red. I. Roma-
nowska-Słomka, J. Szczurowski = poz. 1211. 
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