
Dostępne opracowania dotyczące atmosfery w pracy 

 

Grupy 
docelowe 

Tytuł opracowania Adres opracowania 

 
 

Edukacja 
pracodawców 

Jak dbad o dobrą atmosferę w firmie - perspektywa pracodawcy https://www.smartlunch.pl/blog/jak-dbac-o-dobra-atmosfere-w-
firmie-perspektywa-pracodawcy 

PIP, Mobbing, Informator dla pracodawcy https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228145/mobbing%20inforamtor%2
0dla%20pracodawcy%202019.pdf 

PIP, Mobbing, Informator dla pracodawcy https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228145/mobbing%20inforamtor%2
0dla%20pracodawcy%202019.pdf 

 Atmosfera w pracy – jak wpływa na poprawne działanie 
przedsiębiorstwa? 

https://www.randstad.pl/strefa-pracownika/praca-na-co-
dzien/atmosfera-w-pracy-jak-wplywa-na-poprawne-dzialanie-
przedsiebiorstwa/ 

Ulotka PIP dla pracodawców dotycząca równouprawnienia https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/20298/Jednakowe%20prawa%20ro
wne%20traktowanie.%20Informacje%20dla%20pracodawcow.pdf 

Komunikacja w firmie jak ją ulepszyd? https://badaniahr.pl/biblioteka/komunikacja-w-firmie-jak-ja-
ulepszac/108 

Edukacja 
pracowników 

Ulotka PIP dla pracowników dotycząca równouprawnienia cz 1 https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/20303/Rownouprawnienie%20w%2
0pracy%20ulotka%20-%20cz.%201.pdf 

Ulotka PIP dla pracowników dotycząca równouprawnienia  cz 2 https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/20301/Rownouprawnienie%20w%2
0pracy%20ulotka%20-%20cz.%202.pdf 

Pracownik wobec mobbingu  
A. Kucharska 

PRACOWNIK-WOBEC-MOBBINGU (PIP) 

Dyskryminacja i równe prawa pracowników https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00179 

Materiały SWPS, Mobbing i trudne sytuacje w miejscu pracy https://www.youtube.com/watch?v=HNPJGrm1uHs 

Edukacja 
pracowników i 
pracodawców 

Konflikty w pracy – definicje kryteria podziału  
M. Ostrowska CIOP 

konflikty-definicje-kryteria (CIOP) 

Przyczyny konfliktów w pracy Przyczyny-konfliktów (CIOP) 

Konflikty – pożądane czy niszczycielskie konflikty-pożądane-czy- niszczycielskie (CIOP) 

Sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy sposoby-rozwiązania-konfliktów (CIOP) 
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Konflikty - Podsumowanie podsumowanie (CIOP) 

Mobbing w miejscu pracy PIP mobbing-w-pracy (PIP) 

Profilaktyka Psychospołecznych zagrożeo w miejscu pracy – od teorii 
do praktyki 
Rozdział: Agresja i mobbing w miejscu pracy  A. Mościcka, M. Drabek 

podrecznik_zagrozenia.pdf 

Przemoc w pracy - Co to jest  MOBBING ? 
M. Warszewska-Makuch, CIOP-PIB 

co-to-jest-mobbing?  

Dlaczego mobbing pojawia się w miejscu pracy ? 
M. Warszewska-Makuch, CIOP-PIB 

mobbing (CIOP) 

Przemoc w pracy - Agresja - nowy czynnik ryzyka zawodowego ? 
B. B.B. Kędzi, S. Kowalewski, CIOP-PIB 

agresja(CIOP) 

Przemoc - nowy "czynnik ryzyka zawodowego" w środowisku pracy 
B.B. Kędzi, S. Kowalewski, CIOP-PIB 

przemoc-agresja (CIOP) 

Mobbing w pracy PIP mobbing-w-pracy (PIP) 

Mobbing w miejscu pracy  https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00181 

Przemoc w pracy – praktyczne porady dla menadżerów, działów HR i 

innych pracowników 

https://badaniahr.pl/biblioteka/przemoc-w-pracy-praktyczne-
porady-dla-menedzerow-dzialow-hr-i-innych-pracownikow/106 
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