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(Aktualizacja 2018 rok) 

 
Słownik słów kluczowych zawiera zestawienie wybranego słownictwa, które zostało zastosowane jako 
słowa kluczowe w bibliotecznym katalogu elektronicznym (aleph.ciop.pl).  
Przedstawione poniżej zestawienie słownictwa stanowi zbór wyrażeń z języka naturalnego, 
odzwierciedlające treść opisywanych dokumentów (książek, materiałów informacyjnych, artykułów z 
czasopism). Do opisu rzeczowego dokumentów w systemie komputerowym wykorzystywany jest tezaurus 
dziedzinowy („Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”), Słownik słów kluczowych uzupełnia stosowane 
słownictwo, wspomagając zarówno opis rzeczowy dokumentów wykonywany przez pracowników 
Biblioteki, jak i wyszukiwanie w katalogu elektronicznym. 
Do przedstawionego poniżej zestawienia wybrano wyrażenia, które zastosowano jako słowa kluczowe w 
przynajmniej pięciu rekordach w bibliotecznym systemie komputerowym. 
 
 
 

A 
 
absencja chorobowa 
absorpcyjna spektrometria 
atomowa 
abstrakt 
administracja 
administracja państwowa 
administracja publiczna 
ADR 
adsorbenty węglowe 
aerobiologia 
agencja pracy tymczasowej 
agent diagnostyczny 
agresja 
akcja ratownicza 
akredytacja 
akty prawne 
aktywizacja zawodowa 
aktywna redukcja hałasu 
aktywność człowieka 
aktywność ekonomiczna 
aktywność fizyczna 
aktywność 
aktywność ruchowa 
aktywność społeczna 
aktywność zawodowa 
akustyka muzyczna 
akustyka pomieszczeń 
Aleph 
algebra liniowa 
algorytm genetyczny 
algorytmy genetyczne 
algorytmy 
alkohol w pracy 

aluminium 
amortyzacja 
analiza bezpieczeństwa pracy 
analiza bibliometryczna 
analiza chromatograficzna 
analiza danych 
analiza ekonomiczna 
analiza ergonomiczna 
analiza gazów 
analiza ilościowa 
analiza jakościowa 
analiza kosztów 
analiza 
analiza miareczkowa 
analiza numeryczna 
analiza powietrza 
analiza pracy 
analiza psychologiczna 
analiza ryzyka 
analiza spektrometryczna 
analiza stanu bhp 
analiza statystyczna 
analiza wagowa 
analiza wariancji 
analiza wypadków 
analiza wypadków przy pracy 
analiza zagrożeń 
analizatory 
andragogika 
angiologia 
animacja 
ankieta 
annual report 
anteny 
antropologia 
aparat wężowy 

aparatura chemiczna 
aparatura elektroniczna 
aparatura laboratoryjna 
aparatura 
aparatura pomiarowa 
aparaty oddechowe 
aplikacje internetowe 
aplikacje 
arbitraż 
architektura 
architektura przemysłowa 
archiwa 
archiwizacja 
archiwum 
archiwum zakładowe 
arkusz kalkulacyjny 
asertywność 
astma oskrzelowa 
astronomia 
atak terrorystyczny 
atestacja 
atlas anatomiczny 
atlas 
atom 
audit 
audit wewnętrzny 
audyt 
audyt wewnętrzny 
automatyczne przetwarzanie 
danych 
automatyka 
autoprezentacja 
autorytet 
autyzm 
awans zawodowy 
awarie chemiczne 

http://aleph.ciop.pl/


awarie 
awarie przemysłowe 
 

B 
 
badania ankietowe 
badania biochemiczne 
badania chemiczne 
badania doświadczalne 
badania eksperymentalne 
badania empiryczne 
badania ergonomiczne 
badania fizjologiczne 
badania fotometryczne 
badania jakościowe 
badania kliniczne 
badania kwestionariuszowe 
badania laboratoryjne 
badania 
badania modelowe 
badania na ludziach 
badania na zwierzętach 
badania operacyjne 
badania porównawcze 
badania profilaktyczne 
badania psychologiczne 
badania słuchu 
badania socjologiczne 
badania sondażowe 
badania społeczne 
badania statystyczne 
badania symulacyjne 
badania testowe 
badania toksykologiczne 
badania własne 
badanie odporności 
badanie właściwości 
badanie wypadków 
badanie wytrzymałości 
badanie z udziałem ludzi 
bankowość 
barwa 
barwniki fotochromowe 
barwy 
baza ALEPH-CIOP-PIB 
baza ChemPył 
bazy chemiczne 
bazy danych 
bazy wiedzy 
behawioryzm 
benchmarking 
bezdomność 

bezdotykowe urządzenia 
ochronne 
bezpieczeństwo chemiczne 
bezpieczeństwo danych 
bezpieczeństwo drogowe 
bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży 
bezpieczeństwo ekonomiczne 
bezpieczeństwo funkcjonalne 
bezpieczeństwo i higiena 
pracy 
bezpieczeństwo i ochrona 
pracy 
bezpieczeństwo i ochrona 
zdrowia 
bezpieczeństwo informacji 
bezpieczeństwo 
bezpieczeństwo maszyn 
bezpieczeństwo na drogach 
bezpieczeństwo pożarowe 
bezpieczeństwo pracy 
rolników 
bezpieczeństwo procesowe 
bezpieczeństwo produktów 
bezpieczeństwo przemysłowe 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego 
bezpieczeństwo ruchu 
bezpieczeństwo sieci 
bezpieczeństwo socjalne 
bezpieczeństwo techniczne 
bezpieczeństwo transportu 
bezpieczeństwo w szkole 
bezpieczeństwo żywności 
bezpieczna praca 
bezpieczna szkoła 
bezpieczne użytkowanie 
bezpieczne użytkowanie 
maszyn 
bezpieczne warunki pracy 
bezpieczne zachowania 
bezpieczny transport 
bezrobocie 
bezrobotni 
bhp 
białka 
bibliometria 
Biblioteka CIOP-PIB 
bibliotekarstwo 
bibliotekarz 
biblioteki 
bieda 

bioaerozole 
biochemia 
biocybernetyka 
biodegradacja 
biodiesel 
bioelektromagnetyzm 
bioenergetyka 
biofizyka 
biografie 
biogramy 
biologia 
biologia molekularna 
biomarkery 
biomasa 
biomechanika 
biometeorologia 
bionika 
biopaliwa 
biotechnologia 
bioterroryzm 
biuro 
biurokracja 
biznes 
blok operacyjny 
błędy pomiarów 
bodźce ekonomiczne 
bodźce wzrokowe 
borelioza 
ból 
broszura 
budowa atomu 
budowa maszyn 
budowa materii 
budownictwo mieszkaniowe 
budżet 
 

C - Ć 
 
centra tematyczne 
Centralny Instytut Ochrony 
Pracy - Państwowy Instytut 
Badawczy 
ceny 
certyfikacja kompetencji 
certyfikacja kompetencji 
personelu 
certyfikacja 
certyfikacja maszyn 
certyfikacja systemów 
zarządzania 
certyfikacja wyrobów 
certyfikat 



certyfikaty techniczne 
CFF 
chemia analityczna 
chemia nieorganiczna 
chemia organiczna 
chemikalia 
chlorowodór 
chłodnictwo 
chłodziarki 
chłodziwa olejowe 
chłonność akustyczna 
choroba niedokrwienna serca 
choroby cywilizacyjne 
choroby 
choroby nowotworowe 
choroby oczu 
choroby odkleszczowe 
choroby parazawodowe 
choroby układu krążenia 
choroby układu mięśniowo-
szkieletowego 
choroby wewnętrzne 
chromatografia cieczowa 
chromowanie 
chronobiologia 
chronofizjologia 
ciało człowieka 
ciekłe substancje chemiczne 
ciepłownictwo 
ciepłownie 
CIOP 
CIOP-PIB 
CIS 
ciśnienie akustyczne 
coaching 
controlling 
cybernetyka 
cyjanowodór 
cytostatyki 
cytotoksyczność 
cytowania 
cywilizacja 
czas użytkowania 
czas wolny 
członkostwo 
człowiek 
człowiek-komputer 
czujnik pomiarowy 
czujniki 
czynniki atmosferyczne 
czynniki biologiczne 
czynniki biomechaniczne 

czynniki chemiczne 
czynniki genetyczne 
czynniki mikrobiologiczne 
czynniki motywujące 
czynniki niebezpieczne 
czynniki psychospołeczne 
czynniki rakotwórcze 
czynniki społeczne 
czynniki szkodliwe 
czynniki środowiskowe 
ćwiczenia fizyczne 
ćwiczenia 
 

D 
 
dane osobowe 
dane techniczne 
decyzje 
definicja mobbingu 
definicje 
definicje pojęć 
degradacja 
deklaracja 
demografia 
demokracja 
depresja 
dermatologia 
dermatozy 
detektor 
dewiacje 
diagnostyka chorób 
diagnostyka laboratoryjna 
diagnostyka 
diagnostyka maszyn 
diagnostyka obrazowa 
diagnoza 
diagnoza psychologiczna 
dialektyka 
dialog społeczny 
dielektryki 
digitalizacja 
diody 
dni wolne 
dobór ochron osobistych 
dobór ochronników słuchu 
dobór pracowników 
dobór środków ochrony 
indywidualnej 
dobre praktyki bhp 
dobre praktyki 
dobre samopoczucie 
dobrobyt 

dobrostan 
dochody ludności 
dochodzenie powypadkowe 
dofinansowanie 
dokładność pomiarów 
dokształcanie 
dokształcanie zawodowe 
dokument bezpieczeństwa 
dokument elektroniczny 
dokumentacja 
dokumentacja powypadkowa 
dokumentacja pracownicza 
dokumentacja techniczna 
dokumentowanie zagrożeń 
dokumenty 
dolegliwości mięśniowo-
szkieletowe 
dolegliwości zdrowotne 
dopasowanie zawodowe 
doradztwo 
doradztwo zawodowe 
dostęp do informacji 
dostosowanie prawa 
doświadczenia 
dotacje 
dozór techniczny 
drgania mechaniczne 
drgania miejscowe 
drgania układów 
mechanicznych 
drogi oddechowe 
DSB 
DVD 
dwusiarczek węgla 
dydaktyka 
dyfrakcja 
dynamika 
dyrektor 
dyrektywa 2000/54/WE 
dyrektywa 2003/10/WE 
dyrektywa 2003/88/WE 
dyrektywa 2004/40/WE 
dyrektywa 2006/25/WE 
dyrektywa 2006/42/WE 
dyrektywa 2009/104/WE 
dyrektywa 2013/35/UE 
dyrektywa 89/391/EWG 
dyrektywa 89/392/EWG 
dyrektywa 89/655/ECC 
dyrektywa 89/656/EWG 
dyrektywa 89/686/EEC 
dyrektywa 89/686/EWG 



dyrektywa 90/269/EWG 
dyrektywa 96/82/WE 
dyrektywa 98/37/WE 
dyrektywa maszynowa 
Dyrektywa Seveso II 
dyrektywy europejskie 
dyrektywy UE 
dyscyplina pracy 
dysfunkcja 
dysfunkcja narządu ruchu 
dyskomfort 
działalność badawczo-
rozwojowa 
działalność CIOP 
działalność CIOP-PIB 
działalność gospodarcza 
działalność informacyjna 
działalność inwestycyjna 
działalność 
działalność naukowa 
działalność produkcyjna 
działalność wydawnicza 
działania prewencyjne 
działania terrorystyczne 
działanie cytotoksyczne 
działanie drażniące 
dziedziczność 
dźwiękochłonność 
dźwiękoizolacyjność 
dźwigi 
dźwignice 
dźwigowy 
 

E 
 
e-biznes 
edukacja dorosłych 
edukacja 
edukacja na odległość 
edukacja ustawiczna 
edukacja zawodowa 
edukacja zdrowotna 
edytor tekstu 
edytorstwo 
e-edukacja 
efekty ekonomiczne 
efektywność 
efektywność szkoleń 
EKG 
ekologia 
ekonometria 
ekonomia 

ekonomia polityczna 
ekonomika 
ekosystemy 
ekrany akustyczne 
eksperyment 
eksperymenty na zwierzętach 
eksploatacja 
eksploatacja maszyn 
eksploatacja urządzeń 
elektrycznych 
eksploatacja urządzeń 
eksport 
ekspozycja na hałas 
ekspozycja zawodowa 
elastyczne formy zatrudnienia 
elastyczne zatrudnienie 
elastyczny czas pracy 
e-learning 
elektroakustyka 
elektrochemia 
elektrociepłownie 
elektrodynamika 
elektroenergetyka 
elektromedycyna 
elektromonter 
elektron 
elektronika 
elektronika medyczna 
elektrostatyczność 
elektrostatyka 
elektrotechnika 
elektrownie wiatrowe 
elektryczne źródła światła 
elektryk 
elektryka 
elektryzacja 
elementy bezpieczeństwa 
elementy elektroniczne 
eliminacja zagrożeń 
e-mail 
emerytura 
emerytura pomostowa 
emerytury i renty 
EMG 
emigracja zarobkowa 
emisja gazów 
emisja hałasu 
emisja 
emisja pyłów i gazów 
emisja pyłów 
emisja spalin 

emisja substancji 
chemicznych 
emisja zanieczyszczeń 
emocje 
empatia 
encyklopedia medycyny 
encyklopedia powszechna 
endokrynologia 
endotoksyny 
energetyka jądrowa 
energetyka 
energia elektryczna 
energia jądrowa 
energia 
epidemia 
ergonomia 
ergonomia maszyn 
ergonomia przemysłowa 
Esener 
etyka 
etyka pracy 
etyka zawodowa 
EU-OSHA 
Europa Środkowa 
European Agency for Safety 
and Health at Work 
Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy 
Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości 
Europejski Tydzień 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy 
europejskie prawo pracy 
EUROSHNET 
EUROSTAT 
ewakuacja 
ewakuacja ludzi 
EWG 
ewidencja 
ewidencja wypadków przy 
pracy 
ewolucja 
 

F 
 
fale akustyczne 
fale dźwiękowe 
fale elektromagnetyczne 
fale elektryczne 
fale radiowe 



fale ultradźwiękowe 
falowody 
farbiarnie 
farmacja 
farmakologia 
ferma drobiu 
film 
filozofia 
filozofowie 
filtr przeciwpyłowy 
filtr włókninowy 
filtracja aerozoli 
filtracja powietrza 
filtropochłaniacze 
filtry optyczne 
filtry powietrza 
filtry spawalnicze 
finanse 
finansowanie badań 
naukowych 
finansowanie 
finansowanie opieki 
zdrowotnej 
Finnish Institute of 
Occupational Health 
firmy 
fizyka atomu 
fizyka jądrowa 
fizyka kwantowa 
fizyka 
fizyka molekularna 
fizykoterapia 
flexibility 
flexicurity 
fluorescencja 
Focal Point 
formatowanie 
formy zatrudnienia 
Forum Liderów Bezpiecznej 
Pracy 
fotochemia 
fotografia cyfrowa 
fotografia 
frezowanie 
frustracja 
fryzjer 
Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych 
fundusze strukturalne 
funkcjonalność 
 

G 

 
gabinet ochrony pracy 
garbarnie 
gastronomia 
gaśnice 
gazociągi 
gazy techniczne 
generatory 
genetyka 
geny 
geografia 
geologia 
geometria 
gerontologia 
gimnazja 
globalizacja 
głos 
Główny Inspektor Pracy 
godna praca 
godziny nadliczbowe 
gorące środowisko pracy 
gospodarka energetyczna 
gospodarka gruntami 
gospodarka kapitalistyczna 
gospodarka 
gospodarka materiałowa 
gospodarka narodowa 
gospodarka 
nieruchomościami 
gospodarka odpadami 
gospodarka oparta na wiedzy 
gospodarka rynkowa 
gospodarka socjalistyczna 
gospodarka światowa 
gospodarstwa indywidualne 
gospodarstwo domowe 
gospodarstwo rolne 
górnictwo węgla kamiennego 
grafika komputerowa 
grafika 
grafika trójwymiarowa 
gramatyka angielska 
gramatyka 
gromadzenie informacji 
grupa interakcyjna 
grupa 
grupa zawodowa 
grupy społeczne 
grupy zawodowe 
gry interakcyjne 
guma 
GUS 

 

H 
 
hale przemysłowe 
hałas drogowy 
hałas infradźwiękowy 
hałas kolejowy 
hałas komunikacyjny 
hałas lotniczy 
hałas maszyn 
hałas przemysłowy 
hałas ultradźwiękowy 
hałas w przemyśle 
handel elektroniczny 
handel 
handel zagraniczny 
harmonizacja prawa 
health and safety 
higiena 
higiena przemysłowa 
higiena psychiczna 
higiena żywności 
hipnoza 
hipoteka 
hipotezy statystyczne 
historia psychologii 
HIV 
HIV/AIDS 
hotelarstwo 
HPLC 
hydraulika 
hydrostatyka 
 

I 
 
identyfikacja substancji 
identyfikacja zagrożeń 
idiomy 
IEA 
ILO 
iluminacja 
ilustracje 
Impact Factor 
implanty 
impregnacja tkanin 
impulsy akustyczne 
in vitro 
indeks firm farmaceutycznych 
indeks leków 
indeks 
indeks producentów 



indeks terapeutyczny 
indeksowanie 
Index Copernicus 
indukcja 
inflacja 
informacja biznesowa 
informacja ekonomiczna 
informacja 
informacja naukowa 
informacja naukowo-
techniczna 
informacje statystyczne 
informator o lekach 
informator podręczny 
informatyka 
informatyzacja 
infrastruktura informacyjna 
infrastruktura 
innowacje 
innowacyjność 
Inspekcja Sanitarna 
instalacja elektryczna 
instalacja gazowa 
instalacja wentylacyjna 
instalacje budowlane 
instalacje 
elektroenergetyczne 
instalacje elektryczne 
instalacje klimatyzacyjne 
instalacje 
instalacje sanitarne 
instalacje wentylacyjne 
instrukcja bezpieczeństwa 
instrukcja bhp 
instrukcja 
instrukcja stanowiskowa 
instrukcje bhp 
instruktaż bhp 
instruktaż stanowiskowy 
instrumenty muzyczne 
instytucje 
instytucje Unii Europejskiej 
instytut badawczy 
Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych 
instytuty naukowe 
integracja europejska 
integracja 
intelekt 
inteligentne systemy 
interferencja 
internet 

Internet rzeczy 
interpretacja wyników badań 
interpunkcja 
Intranet 
inwalidzi 
inwentaryzacja 
inwestycje 
inżynier 
inżynieria biomedyczna 
inżynieria chemiczna 
inżynieria 
inżynieria oprogramowania 
inżynieria sanitarna 
inżynieria środowiska 
ISO 45001 
ISO 9000 
ISO 9001 
ISO 
ISSA 
izolacja termiczna 
izolacje akustyczne 
izolacyjność akustyczna 
izolacyjność cieplna 
izotopy promieniotwórcze 
 

J 
 
jakość kształcenia 
jakość 
jakość oświetlenia 
jakość powietrza 
jakość pracy 
jakość produkcji i usług 
jakość produkcji 
jakość usług 
jakość wyrobu 
jakość życia 
jakość żywności 
jądro atomowe 
jednostki badawczo-
rozwojowe 
jednostki miar 
jednostki notyfikowane 
język angielski 
język haseł przedmiotowych 
język informacyjno-
wyszukiwawczy 
języki informacyjne 
języki obce 
językoznawstwo 
jonizacja powietrza 
jony 

JOSE 
 

K 
 
kabiny dźwiękoizolacyjne 
kabiny przemysłowe 
kadra kierownicza 
kadry 
kamień kotłowy 
kampania społeczna 
kanalizacja 
kancerogeny 
kapitalizm 
kapitał intelektualny 
kapitał ludzki 
kapitał społeczny 
kardiologia 
kariera 
kariera zawodowa 
karta oceny ryzyka 
karty bezpieczeństwa 
chemicznego 
karty charakterystyk 
substancji niebezpiecznych 
kary 
kask 
katalog 
katastrofy przemysłowe 
kauczuk 
kierowanie ludźmi 
kierowanie pojazdem 
kierowanie zespołem 
kierowanie zmianami 
kierowca autobusu 
kierowcy zawodowi 
kinematyka 
kinetyka chemiczna 
kinetyka 
klasa robotnicza 
klasy społeczne 
klasyfikacja dziesiętna 
klasyfikacja towarów 
niebezpiecznych 
klasyfikacja wyrobów i usług 
klasyfikacja zawodów 
klawiatura komputerowa 
klimat bezpieczeństwa 
kodeks cywilny 
kodeks drogowy 
kodeks etyki 
kodeks karny 



kodeks postępowania 
administracyjnego 
kodeks pracy 
kodeks rodzinny 
kodeks spółek handlowych 
kolej 
kolor 
kolorystyka 
koła zębate 
kombinatoryka 
komentarz 
komfort pracy 
komfort użytkowania 
Komisja Europejska 
Komitet Techniczny 
komora klimatyczna 
komora mikroklimatyczna 
komórka 
komórki nerwowe 
kompetencje 
kompetencje personelu 
kompetencje zawodowe 
kompostownia 
komputerowe stanowisko 
pracy 
komputerowy system 
bezpieczeństwa 
komputeryzacja 
komunikacja interpersonalna 
komunikacja 
komunikacja miejska 
komunikacja niewerbalna 
komunikacja społeczna 
koncentracja uwagi 
kondycja fizyczna 
konferencje międzynarodowe 
konfigurowanie 
konflikt 
konflikt praca-rodzina 
konflikt w organizacji 
konflikty społeczne 
konflikty w miejscu pracy 
konformizm 
kongres 
konkurencja 
konkurencyjność 
konkurencyjność 
przedsiębiorstw 
Konkurs Dobrych Praktyk 
konkurs 
konstrukcja CIOP 
konstrukcja maszyn 

konstrukcja pras 
konstrukcja sprzętu 
konstrukcje budowlane 
konstrukcje 
konstytucja 
konsultacje 
konsultanci bhp 
konsumpcja 
kontrola jakości 
kontrola 
kontrola maszyn 
kontrola metrologiczna 
kontrola sanitarna 
kontrola techniczna 
kontroler ruchu lotniczego 
konwencja międzynarodowa 
konwencje dotyczące pracy 
konwencje ILO 
konwencje 
koordynacja wzrokowo-
ruchowa 
kopalnie 
kopalnie odkrywkowe 
korespondencja handlowa 
korespondencja 
korzyści 
kosmetologia 
koszty bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
koszty bezpieczeństwa 
koszty 
koszty pracy 
koszty społeczne 
koszty wypadków przy pracy 
kotłownie 
kotły parowe 
kowal 
kraje członkowskie 
kraje kandydujące 
kraje kapitalistyczne 
kraje socjalistyczne 
kraje świata 
Krajowa Sieć Informacyjna 
Krajowe Centrum CIS 
Krajowy Punkt Centralny 
kreatywność 
kredyty 
KRUS 
kryteria klasyfikacji substancji 
chemicznych 
kryteria oceny 
kryzys finansowy 

kryzys 
książka 
księga jakości 
księgi wieczyste 
księgowość 
księgozbiór 
kształcenie dorosłych 
kształcenie 
kształcenie na odległość 
kształcenie podyplomowe 
kształcenie ustawiczne 
kształcenie zawodowe 
kształtowanie bezpiecznych 
zachowań 
kształtowanie bhp 
kształtowanie kultury 
bezpieczeństwa 
kształtowanie świadomości 
kucharz 
kultura bezpieczeństwa 
kultura bezpieczeństwa pracy 
kultura 
kultura masowa 
kultura organizacji 
kultura organizacyjna 
kultura pracy 
kurs języka angielskiego 
kuźnia 
kuźnictwo 
kwalifikacje zawodowe 
kwestionariusz 
kwestionariusz samooceny 
kwestionariusze osobowości 
 

L - Ł 
 
laborant 
laboratoria badawcze 
laboratoria 
laboratorium chemiczne 
lakiernia 
lakiernictwo 
lakiernik 
laminaty 
lampy elektronowe 
lampy 
lasery 
law 
LED 
legal regulations 
legislacja 
lekarstwa 



lekarz 
leksykon 
liczba przypadków chorób 
lider 
lingwistyka 
linie kablowe 
linie przesyłowe 
Lista Filadelfijska 
listy kontrolne 
literatura obca 
literatura polska 
logika 
logistyka 
lotnictwo 
ludność 
ludność Polski 
ludzie nauki 
ludzie starsi 
ładunki elektrostatyczne 
ładunki niebezpieczne 
łączność bezprzewodowa 
łączność 
 

M 
 
macierzyństwo 
magazynowanie materiałów 
niebezpiecznych 
magnetofon 
magnetoterapia 
majątek trwały 
makroekonomia 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
manekin antropomorficzny 
manekin 
manekin termiczny 
manipulacja 
manipulatory 
mapy 
marketing 
marynarz 
maszynoznawstwo 
maszyny budowlane 
maszyny cyfrowe 
maszyny elektryczne 
maszyny i urządzenia 
maszyny i urządzenia 
produkcyjne 
maszyny matematyczne 
maszyny rolnicze 
maszyny włókiennicze 

matematyczne metody 
matematyka 
matematyka obliczeniowa 
matematyka stosowana 
materiał filtracyjny 
materiał odzieżowy 
materiałoznawstwo 
materiały barierowe 
materiały budowlane 
materiały chroniące 
materiały dla nauczyciela 
materiały dydaktyczne 
materiały dźwiękochłonne 
materiały edukacyjne 
materiały filtracyjne 
materiały informacyjne 
materiały inteligentne 
materiały kompozytowe 
materiały konferencyjne 
materiały konstrukcyjne 
materiały 
materiały malarskie 
materiały multimedialne 
materiały niebezpieczne 
materiały ochronne 
materiały piezoelektryczne 
materiały polimerowe 
materiały seminaryjne 
materiały szkoleniowe 
materiały upowszechniające 
wiedzę 
maty bezpieczeństwa 
meble 
mechanik samochodowy 
mechanika kwantowa 
mechatronika 
media elektroniczne 
media 
media społecznościowe 
mediacje 
medycyna kliniczna 
medycyna 
medycyna naturalna 
medycyna przemysłowa 
medycyna sportowa 
medycyna środowiskowa 
medytacja 
Meksyk 
menedżer 
metabolizm 
metale ciężkie 
metaloznawstwo 

metalurgia 
meteorologia 
metoda analityczna 
metoda chromatografii 
cieczowej 
metoda chromatografii 
gazowej 
metoda in vitro 
metoda MORT 
metoda oznaczania 
metoda pomiaru 
metodologia badań 
metodologia gromadzenia 
danych 
metodologia 
metodologia nauk 
metodologia oceny 
metody aktywne redukcji 
hałasu 
metody analityczne 
metody analizy 
metody badań 
metody badawcze 
metody inwersyjne 
metody 
metody matematyczne 
metody nauczania 
metody numeryczne 
metody obliczania kosztów 
metody obliczeń 
metody oceny 
metody oceny ryzyka 
metody oceny ryzyka 
zawodowego 
metody optyczne 
metody oznaczania 
metody pomiarów 
metody pracy 
metody projektowania 
metody spektroskopowe 
metody statystyczne 
metody szkolenia 
metody zarządzania 
metodyka badań 
metodyka 
metodyka nauczania 
metodyka oceny 
metodyka pomiarów 
metrologia 
mężczyźni 
mgła olejowa 
miasto 



miażdżyca 
miejsce pracy 
miernictwo elektryczne 
mierniki 
mieszaniny izomerów 
mieszkania 
Międzynarodowa Komisja ds. 
Najwyższych Dopuszczalnych 
Stężeń i Natężeń Czynników 
Szkodliwych dla Zdrowia w 
Środowisku Pracy 
Międzynarodowe Biuro Pracy 
Międzynarodowe Centrum 
CIS 
międzynarodowe prawo 
Międzyresortowa Komisja ds. 
Najwyższych Dopuszczalnych 
Stężeń i Natężeń Czynników 
Szkodliwych dla Zdrowia w 
Środowisku Pracy 
Międzyresortowa Komisja ds. 
NDS 
mięśnie 
migotanie światła 
migracja zarobkowa 
migracje 
mikrobiologia 
mikroekonomia 
mikrofale 
mikrokomputer 
mikrokontrolery 
mikroprocesory 
mikroskop 
mikrotezaurus 
minimum socjalne 
mistrz 
młodzi pracownicy 
młodzież 
młodzież szkolna 
mobbing 
model człowieka 
model doświadczalny 
model 
model obciążenia 
model symulacyjny 
model wypadku 
modelowanie komputerowe 
modelowanie 
modernizacja 
modernizacja maszyn 
modernizacja stron 
internetowych 

molestowanie 
monitor ekranowy 
monitoring biologiczny 
monitoring 
monitorowanie 
bezpieczeństwa 
monitorowanie środowiska 
pracy 
monitorowanie zagrożeń 
monitory ekranowe 
monografia 
montaż 
MOP 
moralność 
motocyklista 
motywacja do pracy 
motywowanie pracowników 
mowa ciała 
mowa 
możliwości psychofizyczne 
człowieka 
MSDs 
MSP 
multimedia 
mutagenność 
muzyka 
myślenie 
 

N 
 
nadajniki 
nadgarstek 
nadgodziny 
nadzór górniczy 
nadzór i kontrola 
nadzór nad warunkami pracy 
nagrody 
nakłady i wyniki 
nałogi 
nanocząstki 
nanokompozyty 
nanomateriały ceramiczne 
nanomateriały 
nanonapełniacze 
nanoobiekty 
napoje 
naprawa 
naprężenia 
narażenia zawodowe 
narażenie inhalacyjne 
narażenie 
narażenie na hałas 

narażenie zawodowe 
narkomania 
narząd ruchu 
narząd wzroku 
narządy ruchu 
narzędzia badawcze 
narzędzia informatyczne 
narzędzia komputerowe 
narzędzia 
narzędzia mechaniczne 
narzędzia pomiarowe 
narzędzia ręczne 
natężenie oświetlenia 
natężenie pola 
nauczanie angielskiego 
nauczanie dorosłych 
nauczanie języków 
nauczanie na odległość 
nauczyciel 
nauka i technika 
nauka 
nauka o pracy 
nauka zarządzania 
nauki behawioralne 
nauki biologiczne 
nauki medyczne 
nauki przyrodnicze 
nauki społeczne 
nauki ścisłe 
nauszniki przeciwhałasowe 
nazwa chemiczna 
nazwy zawodów 
NDSCh 
negocjacje 
neurobiologia 
neurofizjologia 
neurologia 
neuronauka 
neuropsychologia 
nękanie 
niebezpieczne substancje 
chemiczne 
niebezpieczne zachowania 
nielaserowe promieniowanie 
optyczne 
niepełnosprawni 
niepełnosprawność 
intelektualna 
niepełnosprawność 
niepełnosprawność ruchowa 
niepełny wymiar czasu pracy 
niepewność 



niepewność pomiarów 
niepewność pracy 
nierówności społeczne 
nieruchomości 
nietypowe formy 
zatrudnienia 
niewidomi 
niezdolność do pracy 
NIOSH 
niska temperatura 
nomenklatura chemiczna 
norma ISO 9001:2000 
norma ISO 9001:2015 
norma PN-N-18001:2004 
norma PN-N-18002 
normatywy higieniczne 
normowanie pracy 
normy bezpieczeństwa 
normy czasu pracy 
normy europejskie 
normy ISO 
normy międzynarodowe 
normy polskie 
normy pracy 
normy zharmonizowane 
nowe miejsca pracy 
nowelizacja 
nowelizacja normy 
nowelizacja ustawy 
nowotwory 
nurek 
 

O 
 
obciążenia 
obciążenie kręgosłupa 
obciążenie mięśni 
obciążenie pracą fizyczną 
obciążenie pracą 
obciążenie psychiczne 
obciążenie psychofizyczne 
obciążenie statyczne 
obciążenie termiczne 
obciążenie układu 
mięśniowo- szkieletowego 
obciążenie układu 
mięśniowo-szkieletowego 
obciążenie wzroku 
obiekty budowlane 
obiekty przemysłowe 
obliczanie kosztów 
obliczenia 

obliczenia numeryczne 
obróbka drewna 
obróbka 
obróbka mechaniczna 
obróbka metali 
obróbka plastyczna 
obróbka zdjęć 
obserwacja 
Obserwatorium ryzyka 
obsługa maszyn 
obsługa urządzeń 
obudowy 
obudowy zmechanizowane 
obuwie 
obwody elektryczne 
ocena akustyczna maszyn 
ocena bezpieczeństwa 
ocena bezpieczeństwa pracy 
ocena czasopism naukowych 
ocena ekspozycji 
ocena ergonomiczna 
ocena hałasu 
ocena jakości 
ocena narażenia 
ocena narażenia zawodowego 
ocena obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego 
ocena prac naukowych 
ocena pracowników 
ocena pracy 
ocena ryzyka 
ocena ryzyka zdrowotnego 
ocena skuteczności 
ocena sprzętu 
ocena stanu bhp 
ocena szkodliwości 
ocena warunków pracy 
ocena właściwości 
ocena zagrożeń 
ocena zdrowia 
ocena zgodności 
ocena zgodności maszyn 
ocena zgodności środków 
ochrony indywidualnej 
ocena zgodności wyrobów 
ocenianie pracowników 
ochraniacze 
ochrona antyelektrostatyczna 
ochrona człowieka 
ochrona danych 
ochrona danych osobowych 
ochrona dróg oddechowych 

ochrona 
ochrona macierzyństwa 
ochrona miejsc pracy 
ochrona oczu 
ochrona powietrza 
ochrona pracowników 
ochrona pracy kobiet 
ochrona pracy 
ochrona pracy młodocianych 
ochrona praw autorskich 
ochrona prawna 
ochrona przeciwporażeniowa 
ochrona przeciwpożarowa 
ochrona przed porażeniem 
ochrona przed porażeniem 
prądem 
ochrona przed 
promieniowaniem 
ochrona przed upadkiem z 
wysokości 
ochrona przed wypadkami 
ochrona przed zagrożeniami 
ochrona przyrody 
ochrona roślin 
ochrona socjalna 
ochrona środowiska 
ochrona układu 
oddechowego 
ochrona własności 
przemysłowej 
ochrona wód 
ochrona zdrowia kobiet 
ochrona zdrowia 
ochrona zdrowia 
pracowników 
ochronnik słuchu 
ochrony osobiste 
ochrony przeciwhałasowe 
oczyszczalnia ścieków 
oczyszczanie gazów 
odbiorniki 
odbiór informacji 
oddychanie 
oddziaływanie na organizm 
odlewnictwo 
odnawialne źródła energii 
odpady komunalne 
odpady 
odpady medyczne 
odpoczynek 
odporność materiałów 
odporność chemiczna 



odporność materiału 
odpowiedzialność cywilna 
odpowiedzialność 
odpowiedzialność materialna 
odpowiedzialność materialna 
pracownika 
odpowiedzialność 
porządkowa 
odpowiedzialność 
porządkowa pracownika 
odpowiedzialność 
pracodawcy 
odpowiedzialność pracownika 
odpowiedzialność społeczna 
przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zawodowa 
odpylanie gazów 
odpylanie 
odszkodowania 
odśnieżanie dachów 
odzież aktywna 
odzież ciepłochłonna 
odzież ciepłochronna 
odzież inteligentna 
odzież nieprzepuszczalna 
OECD 
oferta 
ofiary mobbingu 
Ogólnopolski Konkurs 
Poprawy Warunków Pracy 
ograniczanie hałasu 
ograniczanie ryzyka 
ograniczenie zagrożeń 
okulograf 
olśnienie przykre 
onkologia 
ONZ 
operator komputera 
opieka 
opieka medyczna 
opieka nad dzieckiem 
opieka nad osobami starszymi 
opieka nad rodziną 
opieka socjalna 
opieka społeczna 
opieka zdrowotna 
opis bibliograficzny 
opis stanowiska pracy 
opis zawodów 
opłata skarbowa 
opracowano w CIOP 
oprawy oświetleniowe 

oprogramowanie 
komputerowe 
oprogramowanie 
oprogramowanie systemowe 
optoelektroniczne urządzenia 
ochronne 
optyka elektronowa 
optyka instrumentalna 
optyka 
optymizm 
ordynacja podatkowa 
organizacja i kierowanie 
organizacja i zarządzanie 
organizacja produkcji 
organizacja przedsiębiorstwa 
organizacja stanowisk pracy 
organizacja wirtualna 
organizacje międzynarodowe 
organizm człowieka 
ortografia 
ortopedia 
orzeczenia 
orzeczenie o 
niepełnosprawności 
orzecznictwo lekarskie 
orzecznictwo 
orzecznictwo sądowe 
orzecznictwo Sądu 
Najwyższego 
orzekanie o niezdolności do 
pracy 
osad 
oscyloskop 
osłony 
osłony maszyn 
osłony spawalnicze 
osłony twarzy 
osobowość człowieka 
osobowość 
osoby niepełnosprawne 
osoby starsze 
Ośrodek Certyfikacji 
Wyrobów i Systemów 
Zarządzania 
ośrodek informacji 
ośrodki pomocy społecznej 
oświata dorosłych 
oświata 
oświetlenie dróg 
oświetlenie elektryczne 
oświetlenie miejsc pracy 
oświetlenie przemysłowe 

oświetlenie wnętrz 
otolaryngologia 
outsourcing 
oznaczanie substancji 
chemicznych 
oznaczanie substancji 
szkodliwych 
oznakowanie CE 
oznakowanie chemikaliów 
oznakowanie pojazdów 
 

P 
 
pacjenci 
pakiet edukacyjny 
palacz kotłowy 
palacz 
palność 
pamięć 
PAN 
państwa zachodnie 
państwo 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Państwowa Inspekcja 
Sanitarna 
para wodna 
partia 
partnerzy socjalni 
partnerzy społeczni 
partycypacja bezpośrednia 
pary 
pasze 
patofizjologia 
patologia społeczna 
patologie w pracy 
PCW 
pedagogika 
pedagogika pracy 
pedagogika społeczna 
percepcja dźwięku 
percepcja 
percepcja wzrokowa 
PEROSH 
personel 
personel lotniczy 
PFRON 
PGR 
pianka poliuretanowa 
piekarnie 
piekarz 
pielęgniarka 
pierwiastki chemiczne 



PIP 
pisanie prac naukowych 
placówki medyczne 
plagiat 
plakat 
plan działalności 
plan miasta 
planowanie 
planowanie strategiczne 
płaca minimalna 
płeć 
pochłaniacze 
poczta elektroniczna 
podatek akcyzowy 
podatek dochodowy 
podatek od towarów i usług 
podatek VAT 
podatki 
podejmowanie decyzji 
podejmowanie ryzyka 
podest ruchomy 
podnoszenie ciężarów 
podnoszenie kwalifikacji 
podnoszenie ładunków 
podpis elektroniczny 
podrażnienie skóry 
podręcznik akademicki 
podręczny słownik 
podróże 
podróże służbowe 
podstawy prawne 
podzespoły elektroniczne 
podział pracy 
pojazd uprzywilejowany 
pojęcia statystyczne 
polaryzacja 
pole akustyczne 
pole elektrostatyczne 
pole magnetostatyczne 
pole widzenia 
polichlorek winylu 
policjant 
poligrafia 
polityka antymobbingowa 
polityka bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
polityka bhp 
polityka ekologiczna 
polityka ekonomiczna 
polityka gospodarcza 
polityka kadrowa 
polityka 

polityka międzynarodowa 
polityka naukowa 
polityka personalna 
polityka rodzinna 
polityka socjalna 
polityka społeczna 
polityka transportowa 
polityka UE 
polityka zatrudnienia 
polityka zdrowotna 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
Polskie Krajowe Centrum CIS 
polskie normy 
pomiar ciepła 
pomiar 
pomiar promieniowania 
pomiary akustyczne 
pomiary eksploatacyjne 
pomiary 
pomiary stężeń 
pomieszczenia higieniczno-
sanitarne 
pomieszczenia pracy 
pomoc przedlekarska 
pomoc psychologiczna 
pomoc publiczna 
pomoc społeczna 
pomoce dydaktyczne 
pomoce techniczne 
poprawa bezpieczeństwa 
poprawa komfortu pracy 
poprawa warunków pracy 
popularyzacja 
popyt na pracę 
poradnictwo 
poradnictwo zawodowe 
poradnik 
poradnik pracodawcy 
porażenia prądem 
elektrycznym 
porażenie 
porażenie prądem 
elektrycznym 
porażenie prądem 
porozumiewanie się 
porównania 
międzylaboratoryjne 
porównania międzynarodowe 
portal internetowy 
posiłek profilaktyczny 
postawy pracowników 

postępowanie cywilne 
postępowanie egzekucyjne 
postępowanie powypadkowe 
postrzeganie 
poszukiwanie pracy 
poślizg 
poślizgnięcie 
pośrednictwo pracy 
potrzeby pracownika 
poważna awaria 
powietrze atmosferyczne 
powietrze 
powietrze na stanowiskach 
pracy 
powietrze wewnętrzne 
powłoki galwaniczne 
powłoki ochronne 
powrót do pracy 
powstrzymywanie spadania 
poziom narażenia 
poziom życia 
pozycja ciała 
półmaska filtrująca 
półmaska 
półprodukty 
Półwysep Arabski 
praca doktorska 
praca dynamiczna 
praca fizyczna 
praca habilitacyjna 
praca kobiet 
praca 
praca młodocianych 
praca na odległość 
praca nadliczbowa 
praca nakładcza 
praca przy komputerze 
praca ręczna 
praca socjalna 
praca statyczna 
praca stojąca 
praca uciążliwa 
praca w domu 
praca w niedziele i święta 
praca w rolnictwie 
praca w szczególnych 
warunkach 
praca w święta 
praca w zespole 
praca wymuszona 
praca z azbestem 
praca z komputerem 



praca za granicą 
praca zawodowa 
praca zdalna 
praca zespołowa 
prace B+R 
prace badawcze 
prace naukowe 
prace naukowo-badawcze 
prace podwodne 
prace spawalnicze 
prace szczególnie 
niebezpieczne 
prace szkodliwe 
prace transportowe 
prace wzbronione kobietom 
prace wzbronione 
młodocianym 
prace ziemne 
pracodawca 
pracoholizm 
pracownicy 50+ 
pracownicy gospodarki 
narodowej 
pracownicy 
pracownicy wiedzy 
pracownik administracyjno-
biurowy 
pracownik domowy 
pracownik leśny 
pracownik młodociany 
pracownik służby zdrowia 
prakseologia 
praktyka 
prasy 
prawa człowieka 
prawa ekonomiczne 
prawa pacjenta 
prawa pokrewne 
prawo administracyjne 
prawo autorskie 
prawo budowlane 
prawo cywilne 
prawo do pracy 
prawo energetyczne 
prawo europejskie 
prawo gospodarcze 
prawo karne 
prawo konstytucyjne 
prawo medyczne 
prawo międzynarodowe 
prawo o ruchu drogowym 
prawo ochrony środowiska 

prawo podatkowe 
prawo polskie 
prawo rodzinne 
prawo socjalne 
prawo ubezpieczeniowe 
prawo Unii Europejskiej 
prawo własności 
prawo wspólnotowe 
prawo wynalazcze 
prawo zamówień publicznych 
prawodawstwo 
prąd indukowany 
prąd kontaktowy 
prewencja 
prewencja wypadkowa 
prezentacja 
problemy rodzinne 
problemy społeczne 
problemy zdrowotne 
procedura badawcza 
procedury analityczne 
procedury badawcze 
procedury bezpieczeństwa 
procedury 
procedury oceny zgodności 
procedury zarządzania 
proces decyzyjny 
proces pracy 
proces zarządzania 
procesy chemiczne 
procesy inwestycyjne 
procesy poznawcze 
procesy społeczne 
procesy zarządzania 
produkcja krajowa 
produkcja 
produkcja mebli 
produkcja przemysłowa 
produkcja zagraniczna 
produkty ropopochodne 
produktywność 
profilaktyka wypadkowa 
prognozowanie 
prognozy demograficzne 
program badań 
Program Badawczy Diebolda 
program badawczy 
program edukacyjny 
program graficzny 
program kształcenia 
program 
program MIKRO-BHP 

program nauczania 
program pomiarów 
program ramowy 
program realizacji zadań 
program socjalny 
program szkolenia 
program szkoleniowy 
program wieloletni 
programowanie komputerów 
programowanie 
programowanie liniowe 
programy badawcze 
programy nauczania 
programy naukowe 
projekt badawczy 
projekt 
projekt NANODEVICE 
projekt Phare 
projektowanie ergonomiczne 
projektowanie komputerowe 
projektowanie 
projektowanie maszyn 
projektowanie systemów 
sterowania maszyn 
projektowanie urządzeń 
projekty badawcze 
promieniotwórczość 
promieniowanie cieplne 
promieniowanie jądrowe 
promieniowanie 
promieniowanie mikrofalowe 
promieniowanie optyczne 
promieniowanie UV 
promocja 
promocja zdrowia 
protokół powypadkowy 
prototyp 
prowadzenie pojazdu 
prywatyzacja 
przechowywanie 
ziemiopłodów 
przeciążenia 
przeciwdziałanie awariom 
przemysłowym 
przeciwdziałanie mobbingowi 
przeciwdziałanie wypadkom 
przedsiębiorca 
przedsiębiorczość kobiet 
przedsiębiorczość 
przedsiębiorstwa budowlane 
przedsiębiorstwa 
przedsiębiorstwa państwowe 



przedsiębiorstwa produkcyjne 
przedsiębiorstwa prywatne 
przedsiębiorstwo 
przedsiębiorstwo 
przemysłowe 
przedsiębiorstwo 
transportowe 
przegląd bibliograficzno-
dokumentacyjny 
przegląd metod 
przegrody dźwiękowe 
przekazywanie informacji 
przekaźniki 
przekwalifikowanie 
przeładunek 
przemiana materii 
przemiany cywilizacyjne 
przemiany społeczne 
przemoc psychiczna 
przemoc w pracy 
przemysł elektromaszynowy 
przemysł hutniczy 
przemysł lekki 
przemysł 
przemysł metalowy 
przemysł metalurgiczny 
przenikanie substancji 
chemicznych 
przepisy bhp 
przepisy 
przepisy międzynarodowe 
przepisy prawne 
przepisy ruchu drogowego 
przepisy wykonawcze 
przepływ powietrza 
przepływ pracowników 
przestępczość 
przestrzeganie prawa pracy 
przestrzeń pracy 
przetarg 
przetwarzanie informacji 
przetwarzanie obrazów 
przetwarzanie sygnałów 
przewodnik 
przewodzenie ciepła 
przewóz towarów 
niebezpiecznych 
przychody 
przyczyny wypadków przy 
pracy 
przygotowanie zawodowe 
przyroda 

przyrządy optyczne 
przyrządy pomiarowe 
przyrządy półprzewodnikowe 
przystosowanie do pracy 
przystosowanie zawodowe 
przywódca 
przywództwo 
psychiatria 
psychika 
psychoakustyka 
psychoanaliza 
psychofizjologia 
psychofizyczne właściwości 
człowieka 
psychofizyka 
psycholog 
psychologia eksperymentalna 
psychologia inżynieryjna 
psychologia kliniczna 
psychologia 
psychologia osobowości 
psychologia poznawcza 
psychologia pozytywna 
psychologia przemysłowa 
psychologia rozwojowa 
psychologia społeczna 
psychologia transportu 
psychologia uczenia się 
psychologia zarządzania 
psychologia zdrowia 
psychometria 
psychopatologia 
psychosocjologia 
psychospołeczne czynniki 
ryzyka 
psychospołeczne warunki 
pracy 
psychotechnika 
public relations 
publikacje 
publikacje naukowe 
pylistość 
pylistość nanomateriałów 
pył azbestu 
pył przemysłowy 
pył rolniczy 
pyłomierze 
pyły przemysłowe 
 

R 
 
rachunek błędów 

rachunek kosztów 
rachunek 
prawdopodobieństwa 
rachunek różniczkowy 
rachunkowość 
racjonalizacja 
Rada Ochrony Pracy 
rada pracowników 
radiacja 
radio 
radioaktywność 
radioelektronika 
radiofonia 
radiolokacja 
radiotechnika 
radiotelefony 
rady zakładowe 
radzenie sobie ze stresem 
rakotwórczość 
ramię 
ratownictwo chemiczne 
ratownik medyczny 
ratownik wodny 
ratyfikowanie 
REACH 
reakcje chemiczne 
reakcje na stres 
reakcje organizmu 
realizacja zadań 
receptory 
redagowanie tekstów 
redakcja 
redukcja hałasu 
redukcja stresu 
redukcja wibracji 
referat 
reforma gospodarcza 
reforma służby zdrowia 
regulacje prawne 
regulamin 
regulamin pracy 
regulatory 
rehabilitacja zawodowa 
rejestracja danych 
rejestrowanie wydarzeń 
wypadkowych 
rejestrowanie wypadków 
reklama 
rekompensata 
rekrutacja pracowników 
rekultywacja terenów 
relacje z otoczeniem 



relaksacja 
religia 
remont 
renta 
rentgenodiagnostyka 
rentowność 
renty 
renty socjalne 
reorganizacja 
repozytorium 
resocjalizacja 
restrukturyzacja 
resuscytacja 
rewitalizacja terenów 
rezonans magnetyczny 
ręczne narzędzia wibracyjne 
rękawice 
robot przemysłowy 
robotnicy przemysłowi 
robotnik 
roboty montażowe 
roboty przemysłowe 
roboty wykończeniowe 
robotyka 
rocznik statystyczny 
rodzaje niepełnosprawności 
rodzicielstwo 
rodzina 
rodziny osób 
niepełnosprawnych 
role społeczne 
rolnicy indywidualni 
rolnik 
Rosja 
roszczenia 
roszczenia pracownika 
roszczenia ze stosunku pracy 
rozmowy kwalifikacyjne 
rozporządzenia 
rozporządzenie 
rozporządzenie REACH 
rozpoznawanie obrazów 
rozprawa doktorska 
rozprawa habilitacyjna 
rozród 
rozwiązanie stosunku pracy 
rozwiązanie umowy o pracę 
rozwój człowieka 
rozwój ekonomiczny 
rozwój gospodarczy 
rozwój 
rozwój pracowników 

rozwój społeczny 
rozwój zawodowy 
równe traktowanie 
równouprawnienie 
równowaga społeczna 
ruch drogowy 
ruch lotniczy 
ruch pieszych 
RWPG 
ryczałt 
rynek pracy 
rysunek techniczny 
elektryczny 
rysunek techniczny 
rysunki 
ryzyko 
ryzyko psychospołeczne 
ryzyko społeczne 
ryzyko zawodowe 
ryzyko zdrowotne 
rzeczywistość wirtualna 
 

S - Ś 
 
samochód 
samokontrola 
samokształcenie 
samoocena 
samopoczucie fizyczne 
samopoczucie 
samopoczucie psychiczne 
samorząd pracowniczy 
samowiedza 
samozatrudnianie 
satysfakcja 
satysfakcja pracowników 
satysfakcja z pracy 
satysfakcja zawodowa 
SAWO 
sąd pracy 
sądownictwo 
seks 
seksualność 
sektor HoReCa 
selekcja zawodowa 
seminarium 
sens życia 
sensory 
serwis bhp 
serwis informacyjny 
serwis internetowy CIOP-PIB 
serwis internetowy 

Seveso II 
siatki bezpieczeństwa 
sieci elektroenergetyczne 
sieci energetyczne 
sieci komputerowe 
sieci neuronowe 
sieć biblioteczna 
Sieć Ekspertów ds. BHP 
sieć elektroniczna 
Sieć Euroshnet 
sieć informacyjna 
silniki 
skanery laserowe 
skanery ręczne 3D 
skanowanie 
składka ubezpieczeniowa 
składka wypadkowa 
skorowidz 
skrawanie 
skrócony czas pracy 
skrypt 
skuteczność akustyczna 
skutki biologiczne 
skutki zdrowotne 
słownictwo 
słownictwo tezaurusa 
słownik chemiczny 
słownik języka informacyjno-
wyszukiwawczego 
słownik lekarski 
słownik mechaniczny 
słownik medyczny 
słownik naukowo-techniczny 
słownik prawniczy 
słownik techniki sanitarnej 
słuch 
służba wojskowa 
służby bhp 
służby komunalne 
służby państwowe 
służby socjalne 
smog 
socjalizm 
socjologia 
socjologia pracy 
socjologia przemysłu 
socjometria 
Solidworks 
sorbenty węglowe 
spalanie 
spawacz 
spawalnictwo 



spawarki 
specjaliści bhp 
specjaliści 
spektrometr absorpcji 
atomowej 
spektrometria 
spektroskopia 
społeczeństwo globalne 
społeczeństwo informacyjne 
społeczeństwo 
społeczeństwo obywatelskie 
społeczeństwo sieciowe 
społeczeństwo 
uprzemysłowione 
społeczeństwo wiedzy 
społeczna inspekcja pracy 
społeczna odpowiedzialność 
biznesu 
społeczny inspektor pracy 
społeczny ruch naukowy 
sport 
spory pracy 
spory zbiorowe 
sposób przewozu 
spostrzeganie 
spółki kapitałowe 
sprawność fizyczna 
sprawność 
sprawność psychofizyczna 
sprawność psychomotoryczna 
sprawozdanie 
sprawozdanie roczne 
sprawozdanie z wyjazdu 
sprawy socjalne 
sprzęt chroniący 
sprzęt filtrujący 
sprzęt 
sprzęt medyczny 
sprzęt ochronny 
sprzęt ochrony układu 
oddechowego 
stacje bazowe 
stacje elektroenergetyczne 
stan gospodarki 
stan surowy 
stan techniczny 
standardy 
standaryzacja 
stanowiska badawcze 
stanowisko badawcze 
stanowisko komputerowe 
stanowisko pomiarowe 

stanowisko robocze 
starość 
start zawodowy 
starzenie się 
starzenie się społeczeństwa 
statyka 
statystyka 
statystyka matematyczna 
statystyka międzynarodowa 
statystyka opisowa 
statystyka wypadków 
STER 
stereochemia 
stereotypy 
sterowanie 
sterowanie maszynami 
sterowanie oświetleniem 
sterownik 
stężenia czynników 
szkodliwych 
stolarnia 
stolarz 
stosunek pracy 
stosunki międzynarodowe 
stosunki społeczne 
stowarzyszenie 
strajki 
strategia bhp 
strategia 
strategia lizbońska 
strategia personalna 
strategia rozwoju 
strategia zarządzania 
strategiczny program rządowy 
strażak 
stres a zdrowie 
stres chroniczny 
stres cieplny 
stres oksydacyjny 
stres organizacyjny 
stres pourazowy 
stres w pracy 
stres zawodowy 
stresory 
strona internetowa 
strony WWW 
stropy 
strugarka 
struktura 
struktura organizacyjna 
struktura społeczna 
styl życia 

substancje chemiczne 
substancje farmaceutyczne 
substancje organiczne 
substancje rakotwórcze 
sukces 
sukces zawodowy 
surowce skalne 
surowiec 
suwnicowy 
sygnalizator 
sygnał wzrokowy 
sygnały akustyczne 
sympozjum 
symptomy 
symulacja 
symulacja zagrożeń 
symulator 
synonimy 
syreny akustyczne 
system bezpieczeństwa 
system biblioteczny 
system blokad 
system edukacji 
system emerytalny 
system HACCP 
system jakości 
system LearningSpace 
system Lockout 
system LOTO 
system nerwowy 
system oceny zgodności 
system ochrony pracy 
system operacyjny 
system opieki zdrowotnej 
system oświaty 
system oświetleniowy 
system pomiarowy 
system pracy 
system REACH 
system SINDBAD 
system społeczny 
system STER 
system sterowania maszyn 
system SZYK 
system tezaurusów STEBIS 
system ubezpieczeń 
społecznych 
system zapewnienia jakości 
system zarządzania 
bezpieczeństwem 
funkcjonalnym 
system zarządzania wiedzą 



systemy emerytalne 
systemy informacyjne 
systemy informacyjno-
wyszukiwawcze 
systemy informatyczne 
systemy klimatyzacyjne 
systemy komputerowe 
systemy operacyjne 
systemy pomiarowe 
systemy produkcyjne 
systemy sterowania 
systemy zarządzania jakością 
systemy zarządzania 
sytuacja gospodarcza 
sytuacja kryzysowa 
sytuacja społeczna 
sytuacja zawodowa 
szacowanie kosztów 
szacowanie ryzyka 
szczęście 
szkodliwe czynniki biologiczne 
szkodliwe czynniki chemiczne 
szkodliwość hałasu 
szkolenia 
szkolenie kadr 
szkolenie kierowców 
szkolenie 
szkolenie pracowników 
szkolnictwo 
szkolnictwo zawodowe 
szkoła 
szkoła podstawowa 
szkoły ponadgimnazjalne 
szkoły wyższe 
szkoły zawodowe 
szlifowanie 
sztuczna inteligencja 
sztuczne sieci neuronowe 
szumy 
szybki ochronne 
szykany w miejscu pracy 
ślusarstwo 
ślusarz 
śmierć 
środki bezpieczeństwa 
środki chemiczne 
środki dydaktyczne 
środki masowego przekazu 
środki ochrony 
środki ochrony roślin 
środki ochrony skóry 
środki ochrony zbiorowej 

środki odkażające 
środki owadobójcze 
środki produkcji 
środki transportu 
środki trwałe 
środowisko gorące 
środowisko naturalne 
środowisko pracy 
środowisko termiczne 
środowisko wirtualne 
świadczenia emerytalne 
świadczenia 
świadczenia pieniężne 
świadczenia powypadkowe 
świadczenia pracownicze 
świadczenia przedemerytalne 
świadczenia rodzinne 
świadczenia socjalne 
świadczenia społeczne 
świadczenia wypadkowe 
świadczenia z tytułu 
wypadków przy pracy 
świadczenia zdrowotne 
świadczenie rehabilitacyjne 
świadectwo pracy 
świadomość 
świat 
światło 
światłolecznictwo 
światłowody 
światopogląd 
Światowy Dzień 
Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy 
Światowy Dzień Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy i 
Chorób Zawodowych 
 

T 
 
tablice chemiczne 
tablice 
tablice matematyczne 
tablice statystyczne 
tachograf 
targi A+A 
targi 
technicy 
technika cyfrowa 
technika laboratoryjna 
technika 
technika oświetlenia 

technika pomiarowa 
technika pomiarów 
elektrycznych 
technika świetlna 
techniki badawcze 
techniki programowania 
techniki zarządzania 
technologia chemiczna 
technologia 
technologie informacyjne 
technologie informatyczne 
technologie komunikacyjne 
teksty ujednolicone 
tekstylia inteligentne 
tekstylia 
telefony komórkowe 
teleinformatyka 
teleoperacja 
telepracownik 
telewizja 
tematy badawcze 
temperament 
temperatura 
temperatura pomieszczeń 
temperatura wysoka 
teoria informacji 
teoria kwantowa 
teoria 
teoria obwodów 
teoria organizacji 
teoria prawdopodobieństwa 
teoria sprężystości 
teoria systemów 
teoria testów 
terapeuta 
terapia 
terminologia ekonomiczna 
terminologia 
terminologia prawnicza 
terminologia techniczna 
termochemia 
termodynamika chemiczna 
termodynamika 
termofizjologia człowieka 
termografia aktywna 
termografia 
termoizolacyjność 
termoregulacja 
termoregulacja organizmu 
termowizja 
test 
testowanie 



testy 
testy psychologiczne 
testy statystyczne 
tetrahydrofuran 
tezaurus 
tętnienie światła 
tkaniny 
tłumienie hałasu 
tokarz 
toksyczność 
toksykometria 
towaroznawstwo 
towary niebezpieczne 
towarzystwa naukowe 
tożsamość 
TQM 
transfer wiedzy 
transformacja 
transformata Fouriera 
transmisja danych 
transport bliski 
transport materiałów 
transport materiałów 
niebezpiecznych 
transport morski 
transport pionowy 
transport samochodowy 
transport substancji 
niebezpiecznych 
transport towarów 
niebezpiecznych 
tranzystory 
trauma 
trucizny 
trwanie życia 
turbiny wiatrowe 
Turbo Pascal 
turystyka 
tworzywa polimerowe 
tworzywa poliuretanowe 
twórczość 
 

U - V 
 
ubezpieczenia emerytalne 
ubezpieczenia 
ubezpieczenia społeczne 
ubezpieczenia wypadkowe 
ubezpieczenia zdrowotne 
ubezpieczenie chorobowe 
ubezpieczenie 
ubóstwo 

ubytek słuchu 
uchwała 
uciążliwość hałasu 
uczeni 
uczeni polscy 
uczenie się 
uczeń 
uczucia 
udostępnianie informacji 
UE 
układ człowiek-maszyna 
układ elektroniczny 
układ mięśniowo-szkieletowy 
układ mięśniowy 
układ ruchu 
układ świetlno-optyczny 
układy analogowe 
układy cyfrowe 
układy elektroniczne 
układy liniowe 
układy logiczne 
układy nieliniowe 
układy scalone 
układy sterowania 
układy sterujące 
układy zbiorowe pracy 
umiejętności 
umieralność 
Umowa ADR 
umowa o dzieło 
umowa o pracę 
umowa zlecenie 
umowy cywilnoprawne 
umowy 
umowy o pracę 
umysł 
uniwersalny słownik 
UNIX 
upośledzenie umysłowe 
upowszechnianie informacji 
uprawnienia 
uprawnienia pracownicze 
uprawnienia pracownika 
uprzemysłowienie 
urazy mechaniczne 
urbanizacja 
uregulowania prawne 
Urząd Dozoru Technicznego 
urządzenia bezdotykowe 
urządzenia 
elektroenergetyczne 
urządzenia elektroniczne 

urządzenia elektryczne 
urządzenia energetyczne 
urządzenia klimatyzacyjne 
urządzenia 
urządzenia medyczne 
urządzenia ochronne 
urządzenia ochronne maszyn 
urządzenia odpylające 
urządzenia optoelektroniczne 
urządzenia pomiarowe 
urządzenia produkcyjne 
urządzenia samohamowne 
urządzenia spawalnicze 
urządzenia sterownicze 
urządzenia sterujące 
urządzenia sygnalizacyjne 
urządzenia techniczne 
urządzenia transportowe 
urządzenia zabezpieczające 
urządzenie elektryczne 
urządzenie ochronne 
urządzenie pomiarowe 
urzędnicy 
USA 
usługi 
usługi medyczne 
ustawy 
uszkodzenie słuchu 
utrzymanie ruchu maszyn 
utwardzanie 
utwór 
utylizacja odpadów 
uważność 
uzależnienie od pracy 
uzdrowisko 
użytkowanie maszyn 
użytkowanie środków 
ochrony 
użytkownicy Internetu 
użytkownik informacji 
użytkownik 
VAT 
VDT 
video 
 

W 
 
walidacja 
Warszawa 
warsztat samochodowy 
warsztaty 
wartości dopuszczalne 



wartości NDS 
wartościowanie pracy 
wartość pracy 
warunki bytu 
warunki techniczne 
budynków 
warunki techniczne 
warunki użytkowania 
warunki życia 
wdrażanie dyrektyw 
wdrażanie 
wentylacja mechaniczna 
wentylacja miejscowa 
wentylacja pożarowa 
wentylacja przemysłowa 
WHO 
wiarygodność danych 
wiązania chemiczne 
wibroakustyka 
wibroizolacja 
wibroizolatory 
widzenie 
wiedza 
wiek emerytalny 
wiek i praca 
wiek pracownika 
wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne 
wieś 
więzi społeczne 
wirtualna rzeczywistość 
wirtualne miejsce pracy 
witryna internetowa 
witryny www 
wizjer 
wizualizacja 
wizyjny system ochronny 
wkładki przeciwhałasowe 
władza 
własności chemiczne 
własności fizyczne 
własność intelektualna 
własność przemysłowa 
właściwości akustyczne 
właściwości biofizyczne 
właściwości chemiczne 
właściwości fizyczne 
właściwości fizykochemiczne 
właściwości 
właściwości materiałów 
właściwości ochronne 
właściwości tkanin 

właściwości uczulające 
włókiennictwo 
włókna 
włóknina 
włókniny filtracyjne 
włókniny pneumotermiczne 
wnioskowanie statystyczne 
województwa 
wózek inwalidzki 
wózki jezdniowe 
wózki jezdniowe 
podnośnikowe 
wózki widłowe 
wpływ drgań na człowieka 
wpływ hałasu na człowieka 
wpływ na ludzi 
wpływ na organizm 
wpływ na zdrowie 
wpływ społeczny 
wprowadzanie danych 
wskazówki bhp 
wskazówki 
wskaźnik ochrony 
wskaźniki bezpieczeństwa 
pracy 
wskaźniki naukowo-
techniczne 
wskaźniki wypadkowości 
wsparcie społeczne 
wspomaganie komputerowe 
współczynniki zapadalności 
współpraca 
współpraca międzynarodowa 
współpraca naukowa 
współpraca w zakresie bhp 
wstrząs mechaniczny 
wtryskarka 
wybór zawodu 
wychowanie 
wydatek energetyczny 
wydawanie czasopism 
wydawca 
wydawnictwa ciągłe 
wydolność fizyczna 
wykaz chorób zawodowych 
wykaz leków 
wykaz prac 
wykaz towarów 
niebezpiecznych 
wykaz wyrobów 
wykluczenie społeczne 
wykładowca 

wykopy 
wykorzystywanie seksualne 
wykresy 
wykroczenia 
wykształcenie 
wyładowania 
elektrostatyczne 
wymagania bezpieczeństwa 
wymagania bhp 
wymagania ergonomiczne 
wymagania europejskie 
wymagania higieniczne 
wymagania 
wymagania techniczne 
wymiana informacji 
wymiana powietrza 
wymiary ciała 
wynagrodzenie za pracę 
wynalazczość 
wynalazczość pracownicza 
wynalazek 
wyniki badań 
wyniki kontroli 
wyniki pomiarów 
wypadki drogowe 
wypadki 
wypadki przy pracy rolniczej 
wypadki uczniów 
wypadki w rolnictwie 
wypadki w szkole 
wypadkowość 
wypoczynek 
wyposażenie badawcze 
wyposażenie elektryczne 
maszyn 
wyposażenie 
wyposażenie ochronne 
wyposażenie pomiarowe 
wypowiedzenie pracy 
wyrobiska górnicze 
wyroby gumowe 
wyroby inteligentne 
wyroby 
wysiłek fizyczny 
wysoka temperatura 
wystąpienia publiczne 
wytyczne dla konstruktorów 
wytyczne 
wywiad 
wywiad psychologiczny 
wzmacniacze 
wzmacniacze operacyjne 



wzornictwo 
wzornictwo przemysłowe 
wzory dokumentów 
wzory umów 
wzór użytkowy 
wzrok 
wzrost gospodarczy 
 

Z 
 
zaangażowanie pracowników 
zaangażowanie w pracę 
zabezpieczenia 
przeciwhałasowe 
zabezpieczenia 
wibroakustyczne 
zabezpieczenie 
przeciwpożarowe 
zabezpieczenie społeczne 
zachowania dysfunkcjonalne 
zachowania niebezpieczne 
zachowania pracowników 
zachowania ryzykowne 
zachowania społeczne 
zachowania zdrowotne 
zadanie badawcze 
zadowolenie z pracy 
zagadnienia pracy 
zagospodarowanie 
przestrzenne 
zagrożenia chemiczne 
zagrożenia 
elektromagnetyczne 
zagrożenia elektryczne 
zagrożenia 
zagrożenia mikrobiologiczne 
zagrożenia na stanowisku 
pracy 
zagrożenia porażeniowe 
zagrożenia psychospołeczne 
zagrożenia pyłowe 
zagrożenia środowiska 
zagrożenia środowiskowe 
zagrożenia termiczne 
zagrożenia w pracy 
zagrożenia w środowisku 
pracy 
zagrożenia wibroakustyczne 
zagrożenia wtórne 
zagrożenia zawodowe 
zagrożenie dla zdrowia lub 
życia 

zagrożenie hałasem 
zagrożenie pożarowe 
zagrożenie promieniowaniem 
zagrożenie życia 
zakaz konkurencji 
zakład fryzjerski 
zakład pracy chronionej 
zakład pracy 
zakład produkcyjny 
zakład przemysłowy 
zakłady chemiczne 
zakłady górnicze 
zakłady medycyny nuklearnej 
zakłady niebezpieczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
zakłady pracy chronionej 
zakłady przemysłowe 
zalecenia i wytyczne 
zalecenia 
załoga 
zamówienia publiczne 
zanieczyszczenia chemiczne 
zanieczyszczenia 
zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne 
zanieczyszczenia powietrza 
zanieczyszczenia 
przemysłowe 
zanieczyszczenia pyłowe 
zanieczyszczenie atmosfery 
zanieczyszczenie gleb 
zanieczyszczenie powietrza 
zaopatrzenie 
zapadalność na choroby 
zawodowe 
zapobieganie awariom 
zapobieganie chorobom 
zawodowym 
zapobieganie 
zapobieganie pożarom 
zapobieganie wypadkom 
zapobieganie wypadkom przy 
pracy 
zapobieganie zagrożeniom 
zapylenie 
zapylenie powietrza 
zarządzanie bezpieczeństwem 
i higieną pracy 
zarządzanie bezpieczeństwem 
zarządzanie bezpieczeństwem 
pracy 
zarządzanie bhp 

zarządzanie czasem 
zarządzanie danymi 
zarządzanie finansowe 
zarządzanie firmą 
zarządzanie informacją 
zarządzanie innowacjami 
zarządzanie jakością badań 
zarządzanie jakością 
zarządzanie kadrami 
zarządzanie kapitałem 
intelektualnym 
zarządzanie kryzysowe 
zarządzanie 
zarządzanie ludźmi 
zarządzanie magazynami 
zarządzanie organizacją 
zarządzanie personelem 
zarządzanie pracą 
zarządzanie pracownikami 
zarządzanie procesowe 
zarządzanie projektami 
zarządzanie 
przedsiębiorstwem 
zarządzanie przez jakość 
zarządzanie różnorodnością 
zarządzanie ryzykiem 
zarządzanie strategiczne 
zarządzanie stresem 
zarządzanie środowiskowe 
zarządzanie wiedzą 
zarządzanie wiekiem 
zarządzanie zasobami 
ludzkimi 
zarządzanie zmianą 
zasady bezpieczeństwa 
zasady bezpiecznej pracy 
zasady pisania prac 
naukowych 
zasady pisowni 
zasilacze 
zasilanie 
zasiłek chorobowy 
zasiłek macierzyński 
zasiłki 
zasiłki rodzinne 
zasoby informacyjne 
zasoby ludzkie 
zastosowania 
zaświadczenie lekarskie 
zatrucia zawodowe 
zatrucie dwusiarczkiem węgla 
zatrudnianie 



zatrudnianie młodocianych 
zatrudnienie cudzoziemców 
zatrudnienie 
zatrudnienie 
niepełnosprawnych 
zatrudnienie niepracownicze 
zatrudnienie socjalne 
zatrudnienie tymczasowe 
zaufanie 
zautomatyzowana produkcja 
zawieranie umów 
zawody medyczne 
zbiorowe prawo pracy 
zbiorowe stosunki pracy 
zbiory biblioteczne 
zbiór przepisów 
zbiór zadań 
zdarzenie potencjalnie 
wypadkowe 
zdarzenie wypadkowe 
zdolności 
zdrowie i bezpieczeństwo 
publiczne 
zdrowie 
zdrowie pracowników 
zdrowie publiczne 
zdrowie środowiskowe 
zdrowie w pracy 
zdrowie zawodowe 
zespół powypadkowy 
zespół pracowniczy 
zespół wibracyjny 
zgrzewarki 
zimne środowisko pracy 
zintegrowane systemy 
zarządzania 
zioła 
zjawiska społeczne 
zmęczenie 
zmęczenie mięśniowe 
zmęczenie psychiczne 
zmiany organizacyjne 
zmiany społeczne 
zmienne losowe 
zmienne osobnicze 
zmysły 
znak bezpieczeństwa 
znak CE 
znak towarowy 
znaki towarowe 
zobowiązania 
zrobotyzowane stanowiska 

zrozumiałość mowy 
zrównoważony rozwój 
zróżnicowana składka 
ubezpieczeniowa 
ZUS 
zwalczanie drgań 
zwalczanie hałasu 
związki chemiczne 
związki zawodowe 
zwolnienia grupowe 
zwolnienie lekarskie 
zwolnienie pracownika 
 

Ź - Ż 
 
źródła dźwięku 
źródła hałasu 
źródła informacji 
źródła stresu 
źródła światła 
żele ochronne 
żeliwo 
żurawie samojezdne 
życie 
życie rodzinne 
życie społeczne 
życie zawodowe 
żywice fenolowe 
żywice fenolowo-
formaldehydowe 
żywice 
żywice poliestrowe 
żywienie 


