
Dostępne opracowania dotyczące zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia  

Grupy docelowe Tytuł opracowania Adres opracowania 

Edukacja pracowników w zakresie 
zagrożeo psychospołecznych (stresory 
zawodowe – klasyfikacja i wpływ, 
profilaktyka i zwalczanie)  

Profilaktyka Psychospołecznych zagrożeo w miejscu pracy – 
od teorii do praktyki 
D. Merecz  

Zagrożenia psychospołeczne (IMP) 

Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ 
na zdrowie  

Zagrożenia psychospołeczne (CIOP) 
 

Zalecenia dla pracodawców i 
pracowników dotyczące ułatwienia 
pracownikom godzenia pracy i życia 
prywatnego  

Równowaga praca - życie. Problem czy wyzwanie? 
K. Hildt-Ciupioska 

Równowaga praca-życie 
 

Równowaga pomiędzy pracą a życiem  
CIOP 

Równowaga praca-życie (CIOP) 

Edukacja pracodawców i pracowników  
w zakresie stresu zawodowego  
 

Prewencja stresu w miejscu pracy 
Paostwowa Inspekcja Pracy  

Prewencja stresu w miejscu pracy 

Jak można rozumied stres zawodowy? 
CIOP 

Stres zawodowy 

Radzenie sobie ze stresem oparte na TRENINGU UWAŻNOŚCI 
CIOP 

Radzenie sobie ze stresem - trening uważności 
(CIOP) 

Treningi antystresowe CIOP Treningi antystresowe  

Zarządzanie stresem w miejscu pracy CIOP Zarządzanie stresem w miejscu pracy  

Stres w pracy. Poradnik dla pracownika  
M. Gólcz  

Stres w pracy (PIP) 

Materiały dla pracowników poświęcone tematowi prewencji 
stresu w miejscu pracy 
Paostwowa Inspekcja Pracy  

stres-w-pracy-dla-pracowników 

Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy  
M. Gólcz 

Stres-w-pracy (PIP) 

Zwalczaj stres – stres pracowników to także Twój problem. 
Wprowadzaj zmiany poprawiające warunki i organizację 
pracy.  

https://npz.net.pl/wp-
content/uploads/2019/12/Zwalczaj-stres-ulotka-
dla-pracodawcow.pdf 

Kiedy stres w miejscu pracy staje się groźny – dla 
pracowników oraz dla pracodawców? 
Paostwowa Inspekcja Pracy  

kiedy-stres-jest-groźny (PIP) 

https://medycynapracyportal.pl/wp-content/uploads/prawo/psycholodzy/podrecznik_psycholodzy/podrecznik_zagrozenia.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/73444/Stres_Zagrozenia_psychospo%C5%82eczne.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/93250/Rownowaga-praca-zycie.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=18738&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/stres-w-pracy/6426,prewencja-stresu-w-miejscu-pracy.html
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P12000173911342605544018&html_tresc_root_id=1413006&html_tresc_id=1412998&html_klucz=1413006&html_klucz_spis=1413006
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P54600262321599118014752&html_tresc_root_id=1968&html_tresc_id=1975&html_klucz=44444&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P54600262321599118014752&html_tresc_root_id=1968&html_tresc_id=1975&html_klucz=44444&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P12000173911342605544018&html_tresc_root_id=1413006&html_tresc_id=1413028&html_klucz=1413006&html_klucz_spis=1413006
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P12000173911342605544018&html_tresc_root_id=1413006&html_tresc_id=1413029&html_klucz=1413006&html_klucz_spis=1413006
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/148272/Stres%20por-pracow-dodruk2016%20Intern.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/stres-w-pracy/6432,dla-pracownikow.html
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228140/stres%20w%20pracy%20poradnik%20dla%20pracodawcy.pdf
https://npz.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zwalczaj-stres-ulotka-dla-pracodawcow.pdf
https://npz.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zwalczaj-stres-ulotka-dla-pracodawcow.pdf
https://npz.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zwalczaj-stres-ulotka-dla-pracodawcow.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/stres-w-pracy/6421,czym-jest-stres-.html


Jak radzid sobie ze stresem w pracy 
Uniwersytet SWPS  

jak-radzid-sobie-ze-stresem-w-pracy (SWPS) 

Stres w pracy. Jak sobie z nim radzid? 
Uniwersytet SWPS 

stres-w-pracy (SWPS) 

Edukacja pracodawców i pracowników w 
zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeo 
psychicznych  

Jak dostosowad warunki pracy dla osób z depresją? CIOP Jak dostosowad stanowisko pracy dla osób z 
depresją? (CIOP) 

Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Wytyczne 
do przygotowania i przeprowadzenia interwencji 
antystresowych w organizacji.  
P. Duchniewicz, M. Warszewska-Makuch, A. Najmiec, Z. 
Mockałło, Ł Baka  

Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy 

Dlaczego warto dbad o zdrowie psychiczne pracowników? 
Projekt EMPOWER  

Zdrowie psychiczne w miejscu pracy (Empower) 
 

Czym jest zdrowie psychiczne? 
Projekt EMPOWER  

Czym jest dobre zdrowie psychiczne 

Zaburzenia zdrowia psychicznego 
Projekt EMOWER  

Zaburzenia zdrowia psychicznego 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Pkvc36D2gQ&list=PLt860lG4AwjG4RiAKdzVcpL1XuAqZnThi&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=O6tFO4A8rnQ
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=300010594&html_tresc_id=300010602&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=300010594&html_tresc_id=300010602&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89404/Promocja-zdrowia-psychicznego-w-miejscu-pracy-M-Warszewska-Makuch.pdf
https://antistigma.empower-project.eu/pl/dlaczego-warto-dbac-o-zdrowie-psychiczne-pracownikow
https://antistigma.empower-project.eu/pl/por-que-vale-la-pena-cuidar-la-salud-mental-de-los-empleados/zdrowe-psychicznie-miejsce-pracy-ma
https://antistigma.empower-project.eu/pl/czym-jest-dobre-zdrowie-psychiczne
https://antistigma.empower-project.eu/pl/zaburzenia-zdrowia-psychicznego

