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Słownik słów kluczowych  
 
Słownik słów kluczowych zawiera zestawienie wybranego słownictwa, które zostało zastosowane jako 
słowa kluczowe w bibliotecznym katalogu elektronicznym (www.aleph.ciop.pl). Przedstawione poniżej 
zestawienie słownictwa stanowi zbór wyrażeń z języka naturalnego, odzwierciedlające treść opisywanych 
dokumentów (książek, materiałów informacyjnych, artykułów z czasopism i in). 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.  
 
Aktualizacja 2021 r. 

A 
 
abonent 
absencja chorobowa 
absencja w pracy 
absolwenci 
absorbery 
absorcjometria 
absorpcja atomowa 
absorpcja chemiczna 
absorpcja dermalna 
absorpcja fizyczna 
absorpcja kryształów 
absorpcja światła 
absorpcyjna spektrometria atomowa 
abstrakt 
abstynencja 
Access 
accident frequency 
acclimatization 
acetylenowanie 
acetylosalicylowy kwas 
active steering 
acydymetria 
adaptacja 
adaptacja akustyczna 
adaptacja do środowiska 
adaptacja mieszkania 
adaptacja NAQ 
adaptacja organizmu 
adaptacja społeczna 
adaptacja społeczno-zawodowa 
adaptacja stanowisk pracy 
adaptacja zawodowa 
ADHD 
adhezja 

administracja 
administracja miar 
administracja państwowa 
administracja policji 
administracja pracy 
administracja publiczna 
administracja rządowa 
administracja samorządowa 
administracja skarbowa 
administrator danych osobowych 
adnotacje treściowe 
ADR 
adrenalina 
adsorbcja 
adsorbenty mineralne 
adsorbenty węglowe 
adsorpcja fizyczna 
Advisory Panel 
adypinian 2-dietyloheksylu 
aeracja 
aeroakustyka 
aerobic capacity 
aerobik 
aerobiologia 
aerojonizacja 
aerologia 
aeronautyka 
aerosol ciekły 
aerozol wodny 
aerozole biologiczne 
aerozole ciekłe 
aerozole przemysłowe 
aerozole radioaktywne 
aerożele 
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afazja 
agencja pracy tymczasowej 
agencja reklamowa 
agencje zatrudnienia 
agent diagnostyczny 
aglomeracja miejska 
aglomeraty 
agregaty 
agregaty chłodnicze 
agresja 
agresja seksualna 
agresja w szkole 
agresywne aerozole 
agresywne zachowanie 
agrofizyka 
AIDS 
aircraft safety 
akcelerator liniowy 
akceptacja 
akceptowalność ryzyka 
akcja ewakuacyjna 
akcja gaśnicza 
akcja ratownicza 
akcja ratownicza pod ziemią 
akcje ratownicze 
akcjonariusze 
akcyza 
akomodacja 
akomodator 
akredytacja 
akrylaldehyd 
akrylan hydroksypropolu 
akta osobowe 
akta pracownicze 
aktinoterapia 
aktor 
aktualizacja 
aktualizacja bazy danych 
aktualizacja procedur 
akty międzynarodowe 
akty normatywne 
akty prawne 
akty prawne Unii Europejskiej 
akty terroru 
akty wykonawcze 
aktywacja elektrostatyczna 
aktywizacja zawodowa 
aktywna kompensacja dźwięku 
aktywna polityka rynku pracy 
aktywna redukcja hałasu 
aktywne ekrany akustyczne 
aktywne formy uczenia się 
aktywność 

aktywność chemiczna 
aktywność człowieka 
aktywność edukacyjna 
aktywność ekonomiczna 
aktywność fizyczna 
aktywność kulturalna 
aktywność mózgu 
aktywność osób starszych 
aktywność promieniotwórcza 
aktywność ruchowa 
aktywność społeczna 
aktywność umysłowa 
aktywność zawodowa 
aktywność zawodowa seniorów 
aktywność życiowa 
aktywny ochronnik słuchu 
aktywny układ dźwiękochłonno-izolacyjny 
akumulatornie 
akumulatorownia 
akumulatory 
akupresura 
akupunktura 
akustyczny sygnalizator 
akustyka 
akustyka architektoniczna 
akustyka budynków 
akustyka fizyczna 
akustyka maszyn 
akustyka molekularna 
akustyka mowy 
akustyka muzyczna 
akustyka pomieszczeń 
akustyka środowiska 
akustyka techniczna 
akustyka urbanistyczna 
akustyka w budownictwie 
akustyka wnętrz 
akwarium 
alarm ewakuacyjny 
alchemia 
aldehyd bursztynowy 
aldehyd glutarowy 
aldehyd heptylowy 
aldosteron 
aleksytymia 
Aleph 
alergeny pyłkowe 
alergeny rekombinowane 
alergeny roślinne 
alergeny zwierzęce 
alergia na leki 
alergia zawodowa 
alergologia 
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alfa-cypermetryna 
alfametryna 
algebra 
algebra Boole'a 
algebra liniowa 
algebra zbiorów 
Algol 
algologia 
algorytm genetyczny 
algorytm komputerowy 
algorytm LMS 
algorytm modernizacji maszyn 
algorytm sterujący 
algorytmika 
algorytmy 
algorytmy genetyczne 
algorytmy grafowe 
algorytmy obliczeniowe 
algorytmy optymalizacji 
algorytmy tekstowe 
alienacja 
alimenty 
alkacymetria 
alkalimetria 
alkany 
alkohol 
alkohol etylowy 
alkohol propylowy 
alkohol w pracy 
alkohole wielowodorotlenowe 
alkomat 
ALMP 
alometria 
alpinista przemysłowy 
altmetria 
aluminacja 
aluminium 
AMD 
amidosiarczan(VI) amonu 
aminoplasty 
aminoWWA 
aminy biogeniczne 
amitrol 
amniny katecholowe 
amoniak syntetyczny 
amortyzacja 
amortyzatory włókiennicze 
amperomierz 
AmRest 
anaerobowa wydolność 
analityk medyczny 
analityka 
analiza 

analiza akustyczna 
analiza algorytmów 
analiza altmetryczna 
analiza automatyczna 
analiza behawioralna 
analiza bezpieczeństwa pracy 
analiza bibliometryczna 
analiza biochemiczna 
analiza biologiczna 
analiza biomechaniczna 
analiza błędów ludzkich 
analiza chemiczna gleby 
analiza chromatograficzna 
analiza czynnikowa 
analiza danych 
analiza danych o wypadkach 
analiza decyzyjna 
analiza demograficzna 
analiza doświadczalna 
analiza drgań 
analiza dynamiczna 
analiza efektywności 
analiza ekonomiczna 
analiza enzymów 
analiza ergonomiczna 
analiza fluorymetryczna 
analiza frakcyjna 
analiza funkcjonalna 
analiza gazometryczna 
analiza gazów 
analiza ilościowa 
analiza informacji 
analiza instrumentalna 
analiza jakościowa 
analiza kanoniczna 
analiza komplementarna 
analiza komputerowa 
analiza konstrukcji 
analiza korelacji 
analiza kosztów 
analiza kosztów i korzyści 
analiza kosztów pracy 
analiza kosztów produkcji 
analiza koszykowa 
analiza laboratoryjna 
analiza luminescencyjna 
analiza makroekonomiczna 
analiza marketingowa 
analiza matematyczna 
analiza miareczkowa 
analiza mikrobiologiczna 
analiza moczu 
analiza nieliniowa 



4 

 

analiza numeryczna 
analiza objętościowa 
analiza potrzeb 
analiza potrzeb szkoleniowych 
analiza powietrza 
analiza pracy 
analiza próbek powietrza 
analiza przestrzenna 
analiza przeżycia 
analiza przyczyn wypadków 
analiza przypadku 
analiza psychologiczna 
analiza psychometryczna 
analiza regresji 
analiza regresyjna 
analiza rynku 
analiza ryzyka 
analiza sekwencji 
analiza skupień 
analiza spalin 
analiza specjacyjna 
analiza spektralna 
analiza spektrometryczna 
analiza stanowisk pracy 
analiza stanu bezpieczeństwa 
analiza stanu bhp 
analiza statystyczna 
analiza strategiczna 
analiza strukturalna 
analiza struktury 
analiza SWOT 
analiza sygnałów 
analiza systemowa 
analiza systemów 
analiza systemu jakości 
analiza szeregów czasowych 
analiza ścieków 
analiza śladowa 
analiza taksonomiczna 
analiza tekstu 
analiza tematyczna 
analiza toksykologiczna 
analiza transakcyjna 
analiza układów elektrycznych 
analiza umieralności 
analiza wagowa 
analiza wariancji 
analiza warunków pracy 
analiza wektorowa 
analiza wibroakustyczna 
analiza widmowa 
analiza wielowymiarowa 
analiza właściwości 

analiza wody 
analiza wrażliwości 
analiza współzależności 
analiza wymiarowa 
analiza wypadkowości 
analiza wypadków 
analiza wypadków przy pracy 
analiza zachowania 
analiza zagrożeń 
analiza zapasów 
analizator gazu 
analizator jonizacyjny 
analizatory 
analizy statystyczne 
analogowe maszyny matematyczne 
analogowe przetwarzanie sygnałów 
analogowe układy nieliniowe 
anatomia człowieka 
anatomia topograficzna 
andragogika 
andragogika pracy 
andrenostatyki 
Android 
anemometr termistorowy 
anemometria 
anestetyki 
anestezja 
anestezjologia 
angiologia 
animacja 
animatorzy 
aniony 
ankieta 
ankietowanie potrzeb użytkowników 
anomalie widzenia 
anomia pracownicza 
anoreksja 
Ansys 
antenowe urządzenia odbiorcze 
anteny 
anteny krótkofalowe 
anteny mikrofalowe 
anteny satelitarne 
anteny telewizyjne 
anteny UKF 
antifragility engineering 
antonimy 
antropologia 
antropologia gospodarki 
antropometria 
antropomotoryka 
antropotechnika 
antybiotyki 



5 

 

antybiotykoterapia 
antycypacja psychomotoryczna 
antygen karcinoembrionalny 
antymetabolity 
antyoksydanty 
antypireny addytywne 
antypireny reaktywne 
antysniffing 
aparat cyfrowy 
aparat Dolmana 
aparat elektryczny 
aparat izolujący 
aparat małoobrazkowy 
aparat niskonapięciowy 
aparat rozrodczy 
aparat ruchu 
aparat telegraficzny 
aparat ultradźwiękowy 
aparat wężowy 
aparatura 
aparatura analityczna 
aparatura automatyczna 
aparatura badawcza 
aparatura chemiczna 
aparatura chromatograficzna 
aparatura destylacyjna 
aparatura do pomiaru hałasu 
aparatura elektroniczna 
aparatura elektryczna 
aparatura filtracyjna 
aparatura i sprzęt pomiarowy 
aparatura kontrolna 
aparatura kontrolno-pomiarowa 
aparatura laboratoryjna 
aparatura medyczna 
aparatura mikroelektroniczna 
aparatura optyczna 
aparatura pojęciowa 
aparatura polarograficzna 
aparatura pomiarowa 
aparatura rentgenowska 
aparaty bioortopedyczne 
aparaty dźwigowe 
aparaty elektrochirurgiczne 
aparaty elektronowe 
aparaty elektryczne 
aparaty fotograficzne 
aparaty oddechowe 
aparaty projekcyjne 
aparaty sieciowe 
aparaty wyparne 
aparaty wysokiego napięcia 
apiterapia 

aplety 
aplikacja Flash 
aplikacja komputerowa 
aplikacja mobilna 
aplikacje 
aplikacje bazodanowe 
aplikacje internetowe 
aplikacje sieciowe 
aproksymacja 
apteczka pierwszej pomocy 
apteka 
AR 
arbitraż 
architekt 
architektura 
architektura budynku 
architektura informacji 
architektura komputerów 
architektura przemysłowa 
architektura systemów 
archiwa 
archiwistyka 
archiwizacja 
archiwum 
archiwum cyfrowe 
Archiwum Państwowe 
archiwum zakładowe 
areozole 
areozole monodyspersyjne 
areszt 
ARIS 
arkusz kalkulacyjny 
arkusz oceny 
armator 
armatura gazowa 
arsen 
arterie 
arterioskleroza 
artykulacja 
artykuł naukowy 
artykuły budowlane 
artykuły przemysłowe 
artykuły spożywcze 
artyści 
arytmetyka 
arytmometry biurowe 
ASEAN-OSHNET programme 
asekuracja 
asembler 
asertywność 
ASIC 
asocjacje 
aspekt biologiczny 
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aspekt biomedyczny 
aspekt ergonomiczny 
aspekt fizyczny 
aspekt kliniczny 
aspekt pedagogiczny 
aspekt polityczny 
aspekt poznawczy 
aspekt psychologiczny 
aspekt psychospołeczny 
aspekty ergonomiczne 
aspekty środowiskowe 
aspekty zdrowotne 
aspergillus 
aspiracje 
aspiracje życiowe 
aspiratory 
astma oskrzelowa 
astma zawodowa 
astrofizyka 
astrologia 
astronautyka 
astronomia 
asymetryczne podnoszenie 
asymilator 
asystent zawodowy 
atak biologiczny 
atak chemiczny 
atak terrorystyczny 
ataki personalne 
atestacja 
atiologia 
atlas 
atlas anatomiczny 
atlas antropometryczny 
atlas audiologiczny 
atlas drogowy 
atlas fizjologii 
atlas historyczny 
atlas miasta 
atlas samochodowy 
atmosfera 
atmosfera w pracy 
atmosfera wybuchowa 
atmosfera ziemska 
atmosfera ziemska$$9pol 
atom 
atomizery 
atriologia 
atrybucja 
audioakustyka 
audiometria 
audit 
audit systemu zarządzania 

audit wewnętrzny 
audyt 
audyt behawioralny 
audyt energetyczny 
audyt finansowy 
audyt innowacyjności 
audyt operacyjny 
audyt personalny 
audyt technologiczny 
audyt wewnętrzny 
audytowanie funduszy unijnych 
auksologia 
austenit 
autekologia 
autobiografia 
autodestrukcja 
autodestrukcyjność 
automatyczna klasyfikacja 
automatyczna regulacja 
automatyczne przetwarzanie danych 
automatyczne sterowanie 
automatyczne systemy 
automatyczne urządzenia pomiarowe 
automatyka 
automatyka przekaźnikowa 
automatyka przemysłowa 
automatyzacja badań 
automatyzacja bibliotek 
automatyzacja magazynu 
automotywacja 
autonomia uniwersytecka 
autonomiczny system awaryjnego hamowania 
autoprezentacja 
autopsychoterapia 
autor 
autoradiografia 
autoregulacja 
autoreklama 
autorytaryzm 
autorytet 
autostrady 
autoterapia 
autotermiczność 
autyzm 
aviation safety 
awans zawodowy 
awaria chemiczna 
awaria oprogramowania 
awarie 
awarie budowlane 
awarie chemiczne 
awarie elektrowni jądrowych 
awarie maszyn 
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awarie przemysłowe 
awarie transportowe 
awaryjne oświetlenie 
azbest chryzotylowy 
azbestoza 
azeotropia 

azeotropy 
azirydyna 
azotan (V) propylu 
azotan 2-etyloheksylu 
azotowce 

 

B 
 
B+R w przemyśle 
badania 
badania akustyczne 
badania ankietowe 
badania antropometryczne 
badania bibliograficzne 
badania Bilansu Kapitału Ludzkiego 
badania biochemiczne 
badania biologiczne 
badania biomechaniczne 
badania biomedyczne 
badania chemiczne 
badania czynnościowe 
badania desorpcji 
badania diagnostyczne 
badania doświadczalne 
badania dynamiczne 
badania ekotoksykologiczne 
badania eksloatacyjne 
badania eksperymentalne 
badania eksploatacyjne 
badania ekspozymetryczne 
badania empiryczne 
badania ergoftalmologiczne 
badania ergonomiczne 
badania fizjologiczne 
badania fizyczne 
badania foresightowe 
badania fotochemiczne 
badania fotometryczne 
badania hematologiczne 
badania higieniczne 
badania historyczne 
badania homologacyjne 
badania hormonalne 
badania identyfikacji 
badania ilościowe 
badania jakościowe 
badania kardioimplantów 
badania kierowców 
badania kliniczne 
badania konstrukcji 
badania kontrolne 

badania korelacyjne 
badania kwestionariuszowe 
badania laboratoryjne 
badania marketingowe 
badania materiałów 
badania mechaniczne 
badania medyczne 
badania międzykulturowe 
badania międzylaboratoryjne 
badania mikrobiologiczne 
badania mikroekonometryczne 
badania mikroskopowe 
badania militarne 
badania modelowe 
badania morfologiczne 
badania na ludziach 
badania na zwierzętach 
badania nad rodziną 
badania obszarów wentylowanych 
badania oczu 
badania oddychania 
badania odporności filtrów 
badania odzieży 
badania okresowe 
badania okulistyczne 
badania okulograficzne 
badania operacyjne 
badania parapsychologiczne 
badania pedagogiczne 
badania percepcji 
badania pilotażowe 
badania podstawowe 
badania porównawcze 
badania pracy 
badania prędkości wózków 
badania profilaktyczne 
badania prospektywne 
badania prototypu 
badania przenikania cieczy 
badania przesiewowe 
badania psychiatryczne 
badania psychofizyczne 
badania psychologiczne 



8 

 

badania psychospołeczne 
badania psychoterapeutyczne 
badania retrospektywne 
badania rynku 
badania serologiczne 
badania słuchu 
badania socjologiczne 
badania sondażowe 
badania społeczne 
badania sprzętu 
badania stałe 
badania stanowisk pracy 
badania statystyczne 
badania stroboskopowe 
badania struktury 
badania symulacyjne 
badania systemowe 
badania środowiskowe 
badania teoretyczne 
badania terenowe 
badania testowe 
badania toksykologiczne 
badania toksykometryczne 
badania ultrasonograficze 
badania urządzeń 
badania użytkowe 
badania w CIOP 
badania w warunkach przemysłowych 
badania w zakładzie pracy 
badania wiarygodności 
badania wibroakustyczne 
badania własne 
badania własności 
badania własności 
badania wstępne 
badania wytrzymałości elektrycznej 
badania wytrzymałościowe 
badania zanieczyszczeń środowiska 
badanie ankietowe 
badanie biegłości 
badanie czystości 
badanie diagnostyczne 
badanie diotoksyn 
badanie emisji 
badanie empiryczne 
badanie gleb i roślin 
badanie glonów 
badanie hałasu 
badanie inteligencji 
badanie kohortowe 
badanie krwi 
badanie laboratoryjne 
badanie losowości 

badanie maszyn 
badanie metali 
badanie mięśni 
badanie niemetali 
badanie odporności 
badanie ortopedyczne 
badanie osobowości 
badanie płynu mózgowo-rdzeniowego 
badanie pola widzenia 
badanie powietrza 
badanie procesów 
badanie prototypów 
badanie pyłowości 
badanie soczewek 
badanie spirometryczne 
badanie sprawności 
badanie sprawności umysłowej 
badanie stanu bhp 
badanie stężeń 
badanie uwagi 
badanie widzenia 
badanie własności materiałów 
badanie właściwości 
badanie wody 
badanie wypadków 
badanie wytrzymałości 
badanie z udziałem ludzi 
badanie żywności 
badanie słuchu 
bakterie Legionella 
balustrady 
bank centralny 
bank danych 
bank danych ergonomicznych 
banki międzynarodowe 
banki zdrowia 
bankowość 
bankowość elektroniczna 
bankructwo 
bariera akustyczna 
bariera wieku 
bariery aktywności zawodowej 
bariery architektoniczne 
bariery bezpieczeństwa 
bariery kulturowe 
bariery obywatelskości 
bariery ochronne 
bariery porozumienia 
bariery społeczne 
bariery świetlne 
bariery zatrudnienia 
barman 
barwa 
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barwa a bhp 
barwa dźwięku 
barwnik 
barwniki antrachinonowe 
barwniki azowe 
barwniki benzydynowe 
barwniki fotochemiczne 
barwniki fotochromowe 
barwniki organiczne 
barwniki roślinne 
barwniki syntetyczne 
barwniki trójfenylo-metanowe 
barwy 
barwy bezpieczeństwa 
barwy w przemyśle 
Basic 
batalistyka 
baterie 
baterie słoneczne 
bawełna 
bawełna amerykańska 
Bayesian network 
baza ALEPH-CIOP-PIB 
baza bibliograficzna SP-BHP 
baza Bioinfo 
baza ChemPył 
baza czasopism elektronicznych 
baza danych LINDA 
baza danych systemu STER 
Baza Jednostek Badawczo-Rozwojowych 
baza Medline 
baza NECID 
baza Scopus 
baza SMOK 
bazy bibliograficzne 
bazy chemiczne 
bazy danych 
bazy danych osobowych 
bazy danych WWW 
bazy komputerowe 
bazy przeładunkowo-składowe 
bazy wiedzy 
BBS 
beaches 
beczki 
behavior change 
behavioral safety 
behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem 
behawioryzm 
Belgijskie Krajowe Centrum CIS 
belki 
benchmarking 
benefity 

benzenotiol 
benzol 
benzotiazol 
benzyna 
berylowce 
beta-propiolakton 
beta-propiolsctone 
bezczynność zawodowa 
bezdomni 
bezdomność 
bezdotykowe urządzenia ochronne 
bezkręgowce 
bezpieczeństwo 
bezpieczeństwo aktywne samochodów 
bezpieczeństwo chemiczne 
bezpieczeństwo cywilne 
bezpieczeństwo danych 
bezpieczeństwo drogowe 
bezpieczeństwo dzieci 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
bezpieczeństwo ekologiczne 
bezpieczeństwo ekonomiczne 
bezpieczeństwo eksploatacji 
bezpieczeństwo elektromagnetyczne 
bezpieczeństwo elektrowni jądrowych 
bezpieczeństwo elektryczne 
bezpieczeństwo energetyczne 
bezpieczeństwo funkcjonalne 
bezpieczeństwo i higiena pracy 
bezpieczeństwo i ochrona pracy 
bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
bezpieczeństwo i zdrowie 
bezpieczeństwo informacji 
bezpieczeństwo informacyjne 
bezpieczeństwo informatyczne 
bezpieczeństwo instalacji 
bezpieczeństwo jazdy 
bezpieczeństwo kierowcy 
bezpieczeństwo komputera 
bezpieczeństwo komputerowe 
bezpieczeństwo konstrukcji 
bezpieczeństwo konsumenta 
bezpieczeństwo kosmetyków 
bezpieczeństwo lotów 
bezpieczeństwo ludności 
bezpieczeństwo maszyn 
bezpieczeństwo militarne 
bezpieczeństwo motocyklistów 
bezpieczeństwo na budowach 
bezpieczeństwo na budowie 
bezpieczeństwo na drogach 
bezpieczeństwo na kolei 
bezpieczeństwo na plaży 



10 

 

bezpieczeństwo na wakacjach 
bezpieczeństwo na wysokości 
bezpieczeństwo nanotechnologii 
bezpieczeństwo narciarzy 
bezpieczeństwo narodowe 
bezpieczeństwo obronne 
bezpieczeństwo obsługi 
bezpieczeństwo osobowe 
bezpieczeństwo pacjenta 
bezpieczeństwo państwa 
bezpieczeństwo pieszych 
bezpieczeństwo pożarowe 
bezpieczeństwo pracowników 
bezpieczeństwo pracy i kształcenia 
bezpieczeństwo pracy kierowcy 
bezpieczeństwo pracy rolników 
bezpieczeństwo pracy w górnictwie 
bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami 
bezpieczeństwo procesowe 
bezpieczeństwo produkcji 
bezpieczeństwo produktów 
bezpieczeństwo projektowania 
bezpieczeństwo przeciwwybuchowe 
bezpieczeństwo przemysłowe 
bezpieczeństwo przewozów 
bezpieczeństwo psychologiczne 
bezpieczeństwo publiczne 
bezpieczeństwo ratowników 
bezpieczeństwo robotów 
bezpieczeństwo ruchu 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
bezpieczeństwo sieci 
bezpieczeństwo socjalne 
bezpieczeństwo sterowania urządzeniami 
bezpieczeństwo strażaków 
bezpieczeństwo systemów 
bezpieczeństwo systemów informatycznych 
bezpieczeństwo systemów komputerowych 
bezpieczeństwo systemów technicznych 
bezpieczeństwo środowiskowe 
bezpieczeństwo techniczne 
bezpieczeństwo teleinformatyczne 
bezpieczeństwo telepracownika 
bezpieczeństwo transportu 
bezpieczeństwo uczestników imprez 
bezpieczeństwo użytkowania 
bezpieczeństwo użytkowania maszyn 
bezpieczeństwo w domu 
bezpieczeństwo w energetyce 
bezpieczeństwo w górach 
bezpieczeństwo w internecie 
bezpieczeństwo w komunikacji 
bezpieczeństwo w kopalniach 

bezpieczeństwo w labolatorium 
bezpieczeństwo w porcie 
bezpieczeństwo w pracy 
bezpieczeństwo w rolnictwie 
bezpieczeństwo w sieci 
bezpieczeństwo w szkole 
bezpieczeństwo w transporcie 
bezpieczeństwo witryny 
bezpieczeństwo wyrobów 
bezpieczeństwo zachowań 
bezpieczeństwo zatrudnienia 
bezpieczeństwo zdrowotne 
bezpieczeństwo żywności 
bezpieczna biotechnologia 
bezpieczna budowa 
bezpieczna eksploatacja 
bezpieczna energia 
bezpieczna infrastruktura 
bezpieczna infrastruktura internetowa 
bezpieczna kopalnia 
bezpieczna odległość 
bezpieczna praca 
bezpieczna produkcja 
bezpieczna szkoła 
bezpieczna żywność 
bezpieczne biuro 
bezpieczne dźwiganie 
bezpieczne maszyny 
bezpieczne miejsce pracy 
bezpieczne procesy 
bezpieczne produkty 
bezpieczne przedszkole 
bezpieczne użytkowanie 
bezpieczne użytkowanie maszyn 
bezpieczne warunki pracy 
bezpieczne warunki pracy przedsiębiorcy 
bezpieczne zachowania 
bezpiecznik elektryczny 
bezpieczniki 
bezpieczniki przemysłowe 
bezpieczny budynek 
bezpieczny magazyn 
bezpieczny ogród 
bezpieczny samochód 
bezpieczny transport 
bezpieczny zawód 
bezpośrednie wsparcie 
bezprzewodowe sieci sensorowe 
bezradność 
bezrobocie 
bezrobotni 
bezwładna masa kotwicząca 
bezwładne masy 
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bezwodniki cykliczne 
bezwodniki kwasowe 
bezwodnikowe addukty 
BHC 
bhp 
bhp biegacza 
bhp na uczelni 
bhp w budownictwie 
bhp w energetyce 
bhp w laboratoriach 
bhp w praktyce 
bhp w rolnictwie 
bhp w szkole 
Biała Księga 
białka 
białkowe bazy danych 
bibliografia dorobku naukowego 
bibliografia lekarska 
bibliografia zawartości czasopism 
bibliograficzna baza danych SP-BHP 
bibliometria 
biblioteka 
Biblioteka CIOP-PIB 
biblioteka cyfrowa 
Biblioteka Międzynarodowej Organizacji Pracy 
Biblioteka Narodowa 
bibliotekarstwo 
bibliotekarz 
biblioteki 
biblioteki akademickie 
biblioteki cyfrowe 
biblioteki naukowe 
biblioteki publiczne 
bibliotekoznawstwo 
biceps 
bieda 
biedni pracujący 
bieganie 
biegły sądowy 
bielenie 
bielizna chłodząca 
bierni palacze 
bierność społeczna 
bifenylo-4-amina 
Big Data 
bilans cieplny organizmu 
bilans energetyczny mechanizmów 
bilans energii 
bilans kadr kwalifikowanych 
bilans młodocianych 
bilans płatniczy 
bilans przedsiębiorstwa 
bioaerozole 

bioakustyka 
bioanalityka 
biochemia 
biochemia dynamiczna 
biochemia medyczna 
biochemia mózgu 
biochemia praktyczna 
biochemia wątroby 
biochemiczna obróbka odpadów 
biocybernetyka 
biodegradacja 
biodiesel 
biodra 
bioelektromagnetyzm 
bioelektronika 
bioelektryka 
bioenergetyka 
bioenergetyka ruchu 
bioenergia 
bioenergioterapia 
bioetyka 
biofeedback 
biofilm 
biofizyka 
biogenetyka 
biografie 
biogramy 
BioInfo 
bioinformatyka 
bioinspiracja 
bioinżynieria 
biokinetyka 
bioklimat 
biokomponenty 
biologia 
biologia budynku 
biologia człowieka 
biologia komórki 
biologia kosmiczna 
biologia molekularna 
biologia ogólna 
biologia rozwoju 
biologia sanitarna 
biologiczny rozwój człowieka 
biomagnetyzm 
biomanipulatory 
biomarkery 
biomarkery nowotworowe 
biomasa 
biomechanika 
biomedycyna 
biometeorologia 
biometeorologia człowieka 
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biometria 
biomonitoring 
bionanotechnologia 
bionika 
bioochrony układu oddechowego 
biopaliwa 
biopierwiastki 
biopolimery 
biopomiary 
bioprądy 
biopreparaty 
bioprotezy 
bioremediacja 
bioskopy 
biostymulatory 
biosurowce 
biosystemy 
biotechnologia 
biotelemetria 
bioterroryzm 
BIOZ 
biozagrożenia 
bitumiarz 
biuro 
biurokacja 
biznes 
blacharstwo 
blacharz 
blacharz budowlany 
blacharz samochodowy 
blaszki opłucnej 
blockchain 
blok operacyjny 
bloki logiczne 
blood lactate concentration 
Bluetooth LE 
błąd medyczny 
błąd pilota 
błędne nazewnictwo 
błędy lekarza 
błędy ludzkie 
błędy medyczne 
błędy metodyczne 
błędy pomiarów 
błędy pomiaru 
błędy w pracy 
błękit zawiesinowy 1 
błona biologiczna 
BMI 
bocznice kolejowe 
bodźce 
bodźce akustyczne 
bodźce dźwiękowe 

bodźce ekonomiczne 
bodźce energetyczne 
bodźce materialne 
bodźce motywacyjne 
bodźce niematerialne 
bodźce słuchowe 
bodźce wzrokowe 
bogactwa naturalne 
bohaterstwo 
bojlery 
bojowe środki chemiczne 
bomba atomowa 
borelioza 
boron bromide 
borowce 
Borrelia burgdorferi 
botanika 
ból 
ból dolnego odcinka kręgosłupa 
ból lędzwiowy 
bóle kręgosłupa 
bóle krzyża 
bóle ramion 
bóle szyi 
brak kwalifikacji 
brak snu 
bramy 
branża samochodowa 
branża transportowa 
broker informacji 
bromatologia 
bromek boru 
bromek n-butylu 
bromek propylu 
bromian (V) potasu 
bromoetan 
bromoeten 
bromoform 
bromometan 
bromowodór 
broń 
broń akustyczna 
broń biologiczna 
broń chemiczna 
broń jądrowa 
broń masowego rażenia 
broszura 
browary 
brukarstwo 
brukarz 
brygadzista 
brytyjski system prawny 
budowa 
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budowa atomu 
budowa człowieka 
budowa diod 
budowa dróg 
budowa dźwigów 
budowa elektrowni 
budowa emulsji 
budowa interfejsu 
budowa komórki 
budowa komputera 
budowa maszyn 
budowa materii 
budowa modeli empirycznych 
budowa okrętów 
budowa samochodu 
budowa stanowiska 
budowa statków 
budowa studni 
budowa systemu 
budowa tuneli 
budowa wózka 
budowanie zespołu 
budowlani 
budowle magazynowe 
budownictwo dróg 
budownictwo energetyczne 
budownictwo mieszkaniowe 

budownictwo morskie 
budownictwo okrętowe 
budownictwo podziemne 
budownictwo rolnicze 
budynek biurowy 
budynek szkolny 
budynki biurowe 
budynki gospodarcze 
budynki magazynowe 
budynki mieszkalne 
budynki użyteczności publicznej 
budżet 
budżet czasu 
budżet państwa 
budżet unijny 
bullying 
burnout 
burza mózgów 
business profit 
but-2-enal 
but-2-yno-1,4-diol 
buta-1,3-dien 
butan-2-on 
butano-2,3-dion 
bydło 
byt 

 

C 
 
CAD 
calcium cyanamide 
całki 
całkowanie 
CAM 
Cambridge 
carpal tunnel syndrome 
case study 
CE 
cechy antropometryczne 
cechy charakteru 
cechy indywidualne 
cechy osobowe 
cechy pracownika 
cechy pracy 
cechy przedsiębiorstwa 
cechy psychiczne 
cechy psychiczne pracownika 
cechy psychofizyczne pracownika 
cechy społeczno-demograficzne 
cechy systemów technicznych 
cechy wrodzone 

cegły 
cele 
celnik 
cena pracy 
Centra CIS 
centra logistyczne 
centra tematyczne 
centrale cieplne 
centralizacja 
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. 
centralne ogrzewanie 
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 
Instytut Badawczy 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy 
Centralny Instytut ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy (CIOP-PIB) 
Centralny Rejestr Chorób Zawodowych 
Centrum Analiz Wypadkowych 
Centrum Badań Obciążeń Termicznych 
Centrum CIS 
Centrum Doskonałości 
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Centrum Informacji o Bezpieczeństwie Pracy CIS 
Centrum Tematyczne 
Centrum Tematyczne Dobrych Praktyk 
ceny 
ceramika 
ceramika specjalna 
certyfikacja 
certyfikacja kompetencji 
certyfikacja kompetencji personelu 
certyfikacja maszyn 
certyfikacja systemów zarządzania 
certyfikacja środków 
certyfikacja wyrobów 
certyfikacja zawodowa 
certyfikacja$$9pol 
certyfikat 
certyfikat bezpieczeństwa 
certyfikat ECC 
certyfikat kompetencji 
certyfikat SCC 
certyfikaty klasyfikacyjne 
certyfikaty techniczne 
certyfikaty techniczne struktura b 
cewniki 
CFF 
CFFF 
chaos 
chaos informacyjny 
charakter człowieka 
charakter pracy 
charakterystyka aerozoli 
charakterystyka aktywności 
charakterystyka energetyczna 
charakterystyka kierunkowa 
charakterystyka postaw 
charakterystyka pyłu 
charakterystyka włókniny 
charakterystyka wyrobów 
charakterystyka zagrożeń 
charakterystyka zawodów 
charakterystyki fizykochemiczne 
charakterystyki wentylatorów 
charakterystyki zawodowe 
charakterystyki zawodów 
chemia aerozoli 
chemia analityczna 
chemia bionieorganiczna 
chemia fizjologiczna 
chemia gospodarcza 
chemia jądrowa 
chemia kliniczna 
chemia kosmetyczna 
chemia kwantowa 

chemia laboratoryjna 
chemia materiałów 
chemia neuronów 
chemia nieorganiczna 
chemia nuklearna 
chemia ogólna 
chemia organiczna 
chemia plazmy 
chemia polimerów 
chemia przemysłowa 
chemia radiacyjna 
chemia środowiska 
chemia teoretyczna 
chemia tkanin 
chemia toksykologiczna 
chemia włókiennicza 
Chemical Abstracts Services (CAS) 
chemiczna analiza powietrza 
chemiczne czynniki rakotwórcze 
chemiczne czynniki szkodliwe 
chemiczne metody analizy 
chemiczne preparaty owadobójcze 
chemiczne składniki komórek 
chemiczne środki ochrony roślin 
chemikalia 
chemikalia przemysłowe 
chemiobiokinetyka 
chemioterapia nowotworów 
chemisorpcja gazów 
chemizacja 
chemizacja rolnictwa 
chemometria 
chęć do pracy 
chirurgia 
chirurgia plastyczna 
chlorek benzylu 
chlorek dinitrobenzoilu 
chlorek glinu 
chlorek metylenu 
chlorek metylu 
chlorek siarki 
chlorek winylu 
chloro(fenylo)metan 
chloro(metoksy)metan 
chloroaceton 
chloroacetone 
chlorobromopropan 
chloroetan 
chloroeten 
chlorofil 
chloropiryfos 
chloropren 
chlorowcopochodne 
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chlorownie 
chlorowodorek doksorubicyny 
chlorowodór 
chłodnictwo 
chłodnie 
chłodzenie kriogeniczne 
chłodzenie płynów 
chłodziarka sprężarkowa 
chłodziarki 
chłodziarki absorpcyjne 
chłodziarki sprężarkowe 
chłodziwa 
chłodziwa hartownicze 
chłodziwa olejowe 
chłodziwa wodne 
chłonność akustyczna 
chodnik wentylacyjny 
chodzenie 
chomik chiński 
choroba ciśnieniowa 
choroba dekompresyjna 
choroba Leśniowskiego-Crohna 
choroba mikrofalowa 
choroba niedokrwienna serca 
choroba odkleszczowa 
choroba płuc 
choroba powietrzna 
choroba przewlekła 
choroba psychiczna 
choroba radiotelegrafistów 
choroba Raynauda 
choroba symulatorowa 
choroba wibroakustyczna 
choroba wieńcowa 
choroba wrzodowa 
choroba wysokościowa 
choroba z Lyme 
choroba zwyrodnieniowa stawów 
choroby 
choroby alergiczne 
choroby bioder 
choroby chromosomowe 
choroby chroniczne 
choroby cywilizacyjne 
choroby genetyczne 
choroby ginekologiczne 
choroby gruczołu tarczowego 
choroby kory nadnerczy 
choroby lasu 
choroby mózgu 
choroby narządu głosu 
choroby narządu oddechowego 
choroby nowotworowe 

choroby oczu 
choroby odkleszczowe 
choroby parazawodowe 
choroby pęcherzowe skóry 
choroby przenoszone przez krew 
choroby przewodu pokarmowego 
choroby reumatoidalne 
choroby reumatyczne 
choroby rogówki 
choroby roślin 
choroby rozrostowe 
choroby skóry 
choroby soczewki 
choroby somatyczne 
choroby społeczne 
choroby stóp 
choroby środowiskowe 
choroby tarczycy 
choroby tkanki łącznej 
choroby tropikalne 
choroby układu krążenia 
choroby układu mięśniowego 
choroby układu mięśniowo-szkieletowego 
choroby układu oddechowego 
choroby układu ruchu 
choroby układu sercowo-naczyniowego 
choroby uszu 
choroby weneryczne 
choroby wewnętrzne 
choroby zawodowe rolników 
choroby zwierząt laboratoryjnych 
chory budynek 
chorzy psychicznie 
chromatograf gazowy 
chromatografia 
chromatografia antybiotyków 
chromatografia cieczowa 
chromatografia jonowymienna 
chromatografia lipidów 
chromatografia protein 
chromatografia węglowodanów 
chromatyna 
chromianometria 
chromodynamika 
chromosomy 
chromoterapia 
chromowanie 
chromowce 
chronobiologia 
chronoergonomia 
chronofizjologia 
chronometraż 
chronotyp biologiczny 
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chwasty 
chwyt 
ciała anizotropowe 
ciała izotropowe 
ciała krystaliczne 
ciało czarne 
ciało człowieka 
ciasta 
ciastkarstwo 
ciągarki 
ciągi piesze 
ciągłość powierzchni 
ciągłość pracy 
ciągnik rolniczy 
ciągniki 
ciąża 
ciecz chłodząco-smarująca 
ciecz obróbkowa 
ciecze chłodząco-smarujące 
ciecze elastyczne 
ciecze obróbcze 
ciecze obróbkowe 
ciecze palne 
ciecze reologiczne 
ciecze sterowalne 
ciekłe kryształy 
ciekłe substancje chemiczne 
ciepło elektryczne 
ciepło metaboliczne 
ciepłochłonność 
ciepłochłonność odzieży 
ciepłolecznictwo 
ciepłota 
ciepłownictwo 
ciepłownie 
cierpienie 
cieśla 
cięcie 
cięcie drewna 
cięcie elektryczne 
cięcie laserowe 
cięcie metali 
cięgna 
cięgniki 
ciężar 
ciężar cząsteczkowy 
ciężar właściwy 
CIOP 
CIOP-PIB 
CIS 
cisza 
ciśnienie 
ciśnienie akustyczne 

ciśnienie powierzchniowe 
citalopram 
city bus driver 
civil aviation pilots 
climate change 
Clipper 
Clostridium 
CLP 
CMS 
CNC 
coach 
coaching 
cobot 
Comal 
controlling projektów 
COPSOQ II 
coroboty 
corona discharge 
COVID-19 
Crawforda metoda 
crowdsourcing 
CRZZ 
CSR 
CSS 
cudzoziemcy 
cukiernie 
cukiernik 
cukrownia 
cukrownictwo 
cukrownik 
cukrzyk 
culture of health 
cumowanie 
curriculum vitae 
curvilinear 
CV 
cyberbezpieczeństwo 
cyberbullying 
cybernetyka 
cyberprzestępstwo 
cyberprzestrzeń 
cybertechnologia 
cyberterroryzm 
cyclohexylamine 
cyfrowa fabryka 
cyfrowa symulacja 
cyfrowe aparaty fotograficzne 
cyfrowe przetwarzanie obrazu 
cyfrowe przetwarzanie sygnałów 
cyfrowe systemy 
cyfrowe układy scalone 
cyfrowy system sterowania 
cyfrowy świat 
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cyfryzacja 
Cyganie 
cyjanowodór 
cykl produkcyjny 
cykl życia 
cykle cieplne spawania 
cykloergometryczny test 
cyklony pionowe 
cykoria 
cynkowce 
cynkownia 
cyrkulacja 
cysterna 
cytaty 
cytobiochemia 
cytokineza 
cytokiny 
cytokliny 
cytostatyka 
cytostatyki 
cytotoksyczność 
cytowania 
cytral 
cywilizacja 
czad 
czas na posiłek 
czas niezdolności do pracy 
czas pogłosu 
czas pracy kierowców 
czas pracy w przemyśle 
czas przestoju 
czas reakcji 
czas użytkowania 
czas wolny 
czas zadziałania 
czas zużycia rękawic 
czasopisma elektroniczne 
czasopisma indeksowane 
czasopisma online 
czasopisma psychologiczne 
czasopiśmiennictwo 
cząsteczki 
cząsteczki chemiczne 
cząstki 
cząstki aerozoli 
cząstki drobne 
cząstki elementarne 
cząstki nanometryczne 
czcionka 
czekolada 
częstości drgań własnych 
częstość skurczów serca 
częstotliwości radiowe 

częstotliwość 
częstotliwość migotania światła 
częstotliwość próby 
częstotliwość przemysłowa 
części ciała 
części maszyn 
członkostwo 
człowieczeństwo 
człowiek 
człowiek - komputer 
człowiek a praca 
człowiek w środowisku pracy 
człowiek-komputer 
czterdziestolecie kodeksu pracy 
czterobromometan 
czterometylobenzen 
czucie 
czujnik bezpieczeństwa 
czujnik elastyczny 
czujnik podczerwieni 
czujnik pomiarowy 
czujnik światła 
czujnik ultradźwiękowy 
czujniki 
czujniki bezpieczeństwa 
czujniki chemiczne 
czujniki magnetosprężyste 
czujniki oporowe 
czuwanie 
czynnik biologiczny 
czynnik czasu 
czynnik ekonomiczny 
czynnik ergonomiczny 
czynnik hemolityczny 
czynnik ludzki 
czynnik materialny 
czynnik niebezpieczny 
czynnik rakotwórczy 
czynnik szkodliwy 
czynnik wyboru 
czynniki atmosferyczne 
czynniki bezpieczeństwa 
czynniki biologiczne 
czynniki biomechaniczne 
czynniki chemiczne 
czynniki chłodnicze 
czynniki chorobotwórcze 
czynniki egzogenne 
czynniki ekonomiczne 
czynniki endogenne 
czynniki fizjologiczne 
czynniki fizyczne 
czynniki genetyczne 
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czynniki geograficzne 
czynniki gorące 
czynniki klimatyczne 
czynniki kulturowe 
czynniki mechaniczne 
czynniki mikrobiologiczne 
czynniki motywujące 
czynniki mutagenne 
czynniki niebezpieczne 
czynniki organiczne 
czynniki organizacyjne 
czynniki osobowe 
czynniki personalne 
czynniki pozazawodowe 
czynniki przyczynowe 
czynniki psychofizyczne 
czynniki psychologiczne 
czynniki psychospołeczne 
czynniki pyłowe 
czynniki rakotwórcze 
czynniki rozwoju 
czynniki ryzyka 
czynniki społeczne 
czynniki stresogenne 
czynniki stresu 
czynniki stymulujace 
czynniki szkodliwe 
czynniki środowiskowe 
czynniki termiczne 

czynniki uciążliwe 
czynniki uczulające 
czynniki wibroakustyczne 
czynniki zawodowe 
czynności fizjologiczne 
czynności gaśnicze 
czynności komórek 
czynności pomiarowe 
czynności powtarzalne 
czynności pozazawodowe 
czynności poznawcze 
czynności prawne 
czynności ratownicze 
czynności ratunkowe 
czynności ruchowe 
czynności zawodowe 
czystość mikrobiologiczna 
czystość powietrza 
czystość wód 
czyszczenie 
czyszczenie akustyczne 
czyszczenie instalacji 
czyszczenie powierzchni 
czyszczenie soczewek kontaktowych 
czyszczenie wiórów 
czytanie 
czytelnia 
czytelnictwo 
czytelnik 

 

Ć 
 
ćwiczenia 
ćwiczenia fizyczne 
ćwiczenia izometryczne 
ćwiczenia laboratoryjne 
ćwiczenia lecznicze 
ćwiczenia na stepie 
ćwiczenia oddechowe 
ćwiczenia okresowe 

ćwiczenia rehabilitacyjne 
ćwiczenia rekreacyjne w pracy 
ćwiczenia relaksacyjne 
ćwiczenia rozciągające 
ćwiczenia ruchowe 
ćwiczenia Tai-Chi 
ćwiczenia w pracy 

 

D 
 
daleka podczerwień 
dane antropometryczne 
dane badawcze 
dane biomechaniczne 
dane biometryczne 
dane ergonomiczne 
dane jakościowe 
dane liczbowe 

dane niemetryczne 
dane osobowe 
dane statystyczne 
dane techniczne 
dane wielorakie 
dane wrażliwe 
darowizny 
darwinizm 
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data mining 
dawkowanie leków 
dbałość o zdrowie 
dbanie o bezpieczeństwo 
DEAE 
debaty 
decentralizacja 
decyzje 
defektoskopia 
defektoskopia ultradźwiękowa 
defekty materiałowe 
defibrylator 
definicja czasu pracy 
definicja mobbingu 
definicja pracownika 
definicja wypadku 
definicje 
definicje matematyczne 
definicje pojęć 
definicje pojęć chemicznych 
definiowanie jakości 
degradacja 
DEHP 
dehumanizacja 
deifluentyzacja 
dekarz 
dekatlenek tetrafosforu 
deklaracja 
deklaracja bolońska 
deklaracja Filadelfijska 
deklaracja lizbońska 
Deklaracja Praw Człowieka 
deklaracja zgodności 
deklaracja zgodności EWG 
dekodery 
dekompresja 
delegowanie 
delegowanie obowiązków 
Delphi 
demencja 
dementon-S metylowy 
demeton-S metylowy 
demografia 
demokracja 
demoralizacja 
demotywacja 
dentists 
dentysta 
depresja 
deratyzacja 
derektywa 89/686/EWG 
dermalne narażenie zawodowe 
dermatofarmakologia 

dermatologia 
dermatotoksykologia 
dermatozy 
dermatozy zawodowe 
derywatograf 
derywatyzacja 
derywatyzacja enzymatyczna 
derywatyzacja w chromatografii 
deskryptory 
desorpcja 
destrukcyjność 
destruktywne emocje 
destylacja 
desynchronizacja życia 
deszczownica 
detekcja 
detekcja amin 
detekcja gazów 
detekcja spektrofotometryczna 
detektor 
detektor nadprzewodnikowy 
detektor promieniowania optycznego 
detektory 
detektory chromatograficzne 
detektory cyfrowe 
detektory ultradźwiękowe 
determination method 
determinizm 
detonacja 
developing countries 
dewiacje 
dezaktywacja 
dezfluran 
dezinformacja 
dezintegracja 
dezodoryzacja 
dezorganizacja 
dezynfekcja 
dezynsekcja 
DGME 
diabetyk 
diacetyl 
diagnostic radiology 
diagnostyka 
diagnostyka chorób 
diagnostyka dermatoz 
diagnostyka drganiowa 
diagnostyka enzymologiczna 
diagnostyka ergonomiczna 
diagnostyka kliniczna 
diagnostyka laboratoryjna 
diagnostyka maszyn 
diagnostyka medyczna 
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diagnostyka mikrobiologiczna 
diagnostyka molekularna 
diagnostyka obrazowa 
diagnostyka psychologiczna 
diagnostyka psychometryczna 
diagnostyka silnika 
diagnostyka techniczna 
diagnostyka termograficzna 
diagnostyka ultradźwiękowa 
diagnostyka wibroakustyczna 
diagnostyka zmęczenia 
diagnoza 
diagnoza aktuarialna 
diagnoza ergonomiczna 
diagnoza medyczna 
diagnoza osób 
diagnoza psychologiczna 
diagnoza psychopatii 
diagnoza stanu bhp 
diagnoza zaburzeń 
diagnoza zdrowia 
diagnozowanie 
diagostyka 
dialektyka 
dialog 
dialog motywacyjny 
dialog społeczny 
diamagnetyzm 
diametria chirurgiczna 
dianowe żywice epoksydowe 
diatermiczne urządzenia 
diatermie fizykoterapeutyczne 
dibenzo-p-dioksyny 
dichlorek cynku 
dichloronitroetan 
dichloropropan 
dielektryki 
diesel 
dietanolamina 
dietetyka 
diety 
dietylobenzen 
difenyloamina 
digitalizacja 
digitalizacja zbiorów bibliotecznych 
digitally transforming organizations 
diglym 
diisobutyl ketone 
diizocyjanian heksano-1,6-diylu 
diizocyjanian metylenodifenylu 
diizocyjanian tolueno-2,4-diylu 
diizocyjanian tolueno-2,6-diylu 
diizocyjaniany 

dikwatu dibromek 
dimethyl sulfat 
dimetylooanilina 
diody 
diody świecące 
diostan pentaerytrytu 
dipole elektryczne 
diprofilina 
directive 2013/35/EU 
discomfort 
ditlenek azotu 
ditlenek krzemu 
ditlenek siarki 
diwinylobenzen 
dług publiczny 
długie elementy 
długość urlopu 
długość życia 
długotrwałość 
DMF 
dmuchawy 
DnBP 
dni pracy 
dni wolne 
Dni Zdrowego Kręgosłupa 
dno oka 
doba 
doba pracownicza 
DOBOS 3.0 
dobór kabiny 
dobór kadr 
dobór kolorów 
dobór obuwia 
dobór obuwia ochronnego 
dobór ochron osobistych 
dobór ochronników słuchu 
dobór odzieży 
dobór osłon 
dobór osób 
dobór oświetlenia 
dobór pracowników 
dobór rękawic 
dobór sprzętu gaśniczego 
dobór środka transportu 
dobór środków ochrony indywidualnej 
dobra osobiste 
dobra osobiste pracowników 
dobra prywatne 
dobre miejsce pracy 
dobre praktyki 
dobre praktyki bhp 
dobre samopoczucie 
dobro 
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dobrobyt 
dobrostan 
dobrostan pracowników 
docetaksel 
dochody ludności 
dochodzenie należności 
dochodzenie powypadkowe 
dochodzenie roszczeń 
dochód 
dochód narodowy 
dodatek aktywizacyjny 
dodatek nocny 
dodatek pielęgnacyjny 
dodatek wyrównawczy 
dodatek za pracę 
dodatkowe świadczenia 
dodatkowe zatrudnienie 
dofinansowanie 
dojrzałość 
dojścia międzypoziomowe 
doki 
dokładność pomiarów 
doksorubicyna 
dokształcanie 
dokształcanie dla nauczycieli 
dokształcanie zawodowe 
doktoranci 
dokuczliwość hałasu 
dokument bezpieczeństwa 
dokument przewozowy 
dokument strategiczny 
dokumentacja 
dokumentacja fotograficzna 
dokumentacja medyczna 
dokumentacja oceny ryzyka 
dokumentacja powypadkowa 
dokumentacja pracownicza 
dokumentacja systemu 
dokumentacja systemu zarządzania 
dokumentacja techniczna 
dokumentacja transportowa 
dokumentacja wyników 
dokumentacja ZUS 
dokumentowanie pomiarów 
dokumentowanie wypadków 
dokumentowanie wypadków przy pracy 
dokumentowanie zagrożeń 
dokumenty 
dokumenty elektroniczne 
dokumenty europejskie 
dokumenty międzynarodowe 
dokumenty niepublikowane 
dokumenty strategiczne 

dolegliwości kręgosłupa 
dolegliwości mięśniowo-szkieletowe 
dolegliwości oddechowe 
dolegliwości zdrowotne 
dom kultury 
domniemanie niewinności 
domy dziecka 
domy pomocy społecznej 
domy studenckie 
dopasowanie człowiek-organizacja 
dopasowanie człowiek-praca 
dopasowanie odzieży 
dopasowanie zawodowe 
doping 
dopuszczalne wartości natężenia 
dopuszczalny poziom ekspozycji 
dopuszczalny poziom hałasu 
dopuszczalny poziom narażenia zawodowego 
doradztwo 
doradztwo w zakresie zarządzania 
doradztwo zawodowe 
dorastanie 
doraźna pomoc 
dorobek naukowy 
dorosłość 
dorosły uczeń 
doskonalenie 
doskonalenie jakości 
doskonalenie kwalifikacji 
doskonalenie organizacji 
dostęp do edukacji 
dostęp do informacji 
dostępność dóbr 
dostosowanie do norm europejskich 
dostosowanie do wymagań UE 
dostosowanie miejsca pracy 
dostosowanie obiektów 
dostosowanie prawa 
dostrzeganie ryzyka 
doświadczenia 
doświadczenia przyrodnicze 
doświadczenie 
doświadczenie wychowawcze 
doświadczenie zawodowe 
dotacje 
dowcip 
dowody 
dowód własności 
dowódca 
dozór techniczny 
dozymetr 
dozymetria komputerowa 
dozymetry 
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dozymetry indywidualne 
dożywianie 
DPPC 
drabiny 
drapieżne czasopisma 
drażniące na oko 
drążarki ultradźwiękowe 
dress code 
drewno 
drewno tropikalne 
dręczyciel 
drgające elementy maszyn 
drgania elektryczne 
drgania fundamentów 
drgania giętne 
drgania gruntu 
drgania mechaniczne 
drgania miejscowe 
drgania mostów 
drgania nieustalone 
drgania ogólne 
drgania płyt 
drgania ramienia 
drgania silnika 
drgania skrętne 
drgania strukturalne 
drgania swobodne 
drgania układów ciągłych 
drgania układów mechanicznych 
drgania własne 
drobnodyspersyjne cząstki metali 
drobnoustroje 
drogi ewakuacji 
drogi ewakuacyjne 
drogi oddechowe 
drogi pożarowe 
drogi przenoszenia 
drogi publiczne 
drogi transportowe 
drony 
drób 
dróżnik 
druk 3d 
drukarka 
drukarka laserowa 
drukarstwo 
drukarz 
drukowanie 
drukowanie tkanin 
drut kolczasty 
drwal 
drzewo błędów 
DSB 

DSP 
dualizm 
dualizm rynku pracy 
Dublin 
duchowość 
duże przedsiębiorstwo 
dużur 
DVD 
dwoistość 
dwuboran 
dwubromodwufluorometan 
dwuetylobenzen 
dwufenyl 
dwuglicydowy eter 
dwuizobutylowy keton 
dwumetoksymetan 
dwumetyloamina 
dwusiarczek węgla 
dwutlenek winylocykloheksnu 
dwuzawodowość 
dydaktyka 
dydaktyka bezpieczeństwa cywilnego 
dydaktyka dorosłych 
dydaktyka pracy 
dyferencjacja 
dyfrakcja 
dyfuzja 
dyfuzja plazmy 
dyfuzyjny ruch masy 
dygitalizacja 
dylematy etyczne 
dym 
dym tytoniowy 
dymy 
dynamiczne zarządzanie ryzykiem 
dynamika 
dynamika budowli 
dynamika chaotyczna 
dynamika ciała 
dynamika ciała sztywnego 
dynamika cieczy 
dynamika cieczy lepkiej 
dynamika gazów 
dynamika konstrukcji 
dynamika maszyn 
dynamika nieliniowa 
dynamika płynów 
dynamika sorpcji 
dynamika układów 
dynamometer 
dynamometria 
dyplomacja 
dyrektor 
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dyrektor szkoły 
dyrektywa 1999/34/WE 
dyrektywa 1999/45/WE 
dyrektywa 1999/92/WE 
dyrektywa 2000/14/WE 
dyrektywa 2000/31/WE 
dyrektywa 2000/54/WE 
dyrektywa 2000/79/WE 
dyrektywa 2001/23/WE 
dyrektywa 2001/45/EC 
dyrektywa 2001/45/WE 
dyrektywa 2001/95/WE 
dyrektywa 2002/44/WE 
dyrektywa 2002/49/EC 
dyrektywa 2002/58/WE 
dyrektywa 2002/91/WE 
dyrektywa 2003/10/WE 
dyrektywa 2003/105/WE 
dyrektywa 2003/18/WE 
dyrektywa 2003/87/WE 
dyrektywa 2003/88/WE 
dyrektywa 2004/10/WE 
dyrektywa 2004/108/WE 
dyrektywa 2004/12/EC 
dyrektywa 2004/37/WE 
dyrektywa 2004/40/WE 
dyrektywa 2005/32/WE 
dyrektywa 2005/36/WE 
dyrektywa 2006/25/WE 
dyrektywa 2006/42/WE 
dyrektywa 2006/54 
dyrektywa 2006/54/WE 
dyrektywa 2006/95/WE 
dyrektywa 2009/104/WE 
dyrektywa 2009/48/WE 
dyrektywa 2011/92/UE 
dyrektywa 2013/35/UE 
dyrektywa 2014/34/UE 
dyrektywa 2016/425/UE 
dyrektywa 67/548/EWG 
dyrektywa 686/EWG/89 
dyrektywa 73/23/EWG 
dyrektywa 75/117/EWG 
dyrektywa 79/7/EWG 
dyrektywa 80/987/EWG 
dyrektywa 86/188/EEC 
dyrektywa 86/188/EWG 
dyrektywa 86/378/EWG 
dyrektywa 87/404/EWG 
dyrektywa 89/104/EEC 
dyrektywa 89/336/EWG 
dyrektywa 89/391/EWG 
dyrektywa 89/392/EWG 

dyrektywa 89/392/EWG$$9pol 
dyrektywa 89/654/EWG 
dyrektywa 89/655/ECC 
dyrektywa 89/655/EWG 
dyrektywa 89/656/EWG 
dyrektywa 89/686/EEC 
dyrektywa 89/686/EWG 
dyrektywa 90/269/EWG 
dyrektywa 90/270/EWG 
dyrektywa 91/155/WE 
dyrektywa 91/533/WE 
dyrektywa 91/55/EWG 
dyrektywa 91/692/EWG 
dyrektywa 92/50/EEC 
dyrektywa 92/57/EWG 
dyrektywa 92/85/EWG 
dyrektywa 93/104/EC 
dyrektywa 93/36/EEC 
dyrektywa 93/37/EEC 
dyrektywa 93/45/EEC 
dyrektywa 93/68/EWG 
dyrektywa 94/33/WE 
dyrektywa 94/62/EC 
Dyrektywa 94/9/WE 
dyrektywa 95/63/EC 
dyrektywa 95/63/KE 
dyrektywa 95/63/WE 
dyrektywa 96/34/WE 
dyrektywa 96/71/WE 
dyrektywa 96/82/WE 
dyrektywa 97/23/WE 
dyrektywa 97/52/EC 
dyrektywa 97/81/WE 
dyrektywa 98/37/WE 
dyrektywa 98/59/WE 
dyrektywa 99/70/WE 
dyrektywa 99/92/WE 
dyrektywa EMC 
dyrektywa energetyczna 
dyrektywa hałasowa 
Dyrektywa IPPC 
dyrektywa kosmetyczna 
dyrektywa maszynowa 
dyrektywa maszynowa 98/37/WE 
dyrektywa narzędziowa 
dyrektywa nowego podejścia 
dyrektywa opakowaniowa 
dyrektywa PPE 
Dyrektywa Rady 
dyrektywa Rady 90/70/WE 
dyrektywa Rady 96/61/EC/1996 
dyrektywa Rady 96/82/WE 
dyrektywa ramowa 
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Dyrektywa Seveso 
Dyrektywa Seveso II 
dyrektywa Seveso III 
dyrektywa socjalna 
dyrektywa ściekowa 
dyrektywy 
dyrektywy europejskie 
dyrektywy nowego podejścia 
dyrektywy ubezpieczeniowe 
dyrektywy UE 
dyscyplina pracy 
dyscyplina prawoznawstwa 
dysfunkcja 
dysfunkcja narządu ruchu 
dysfunkcja narządy ruchu 
dysfunkcja słuchu 
dysfunkcja wzroku 
dysfunkcje seksualne 
dysk międzykręgowy 
dysk twardy 
dyskietka 
dyskomfort 
dyskomfort cieplny 
dyskomfort miejscowy 
dyskomfort termiczny 
dyskomfort w odzieży 
dyskomfort wzrokowy 
dyskrecja w pracy 
dyskryminacja bezpośrednia 
dyskryminacja kobiet 
dyskryminacja osób starszych 
dyskryminacja płacowa 
dyskryminacja płciowa 
dyskryminacja płciowa w pracy 
dyskryminacja pośrednia 
dyskryminacja starszych kobiet 
dyskryminacja w wynagradzaniu 
dyskryminacja w zatrudnieniu 
dyskryminacja według płci 
dyskryminacja wiekowa 
dyskusja 
dyskusja jako forma kształcenia 
dysleksja 
dysonans poznawczy 
dyspersja 
dyspozycyjność 
dyspozytor punktów alarmowania 
dysproporcje płci 
dystrybucja 
dystrybutor 
dywerger 
dyżur 
dyżur medyczny 

dyżur pracowniczy 
dział HR 
dział obsługi klienta 
dział personalny 
dział Utrzymania Ruchu 
dział X kodeksu pracy 
działalność naukowa 
działalność 
działalność B+R 
działalność badawcza 
działalność badawczo-rozwojowa 
działalność biblioteczna 
działalność certyfikacyjna 
działalność CIOP 
działalność CIOP-PIB 
działalność człowieka 
działalność dokumentacyjna 
działalność dydaktyczna 
działalność gospodarcza 
działalność gospodarcza na własny rachunek 
działalność informacyjna 
działalność innowacyjna 
działalność instytucji 
działalność instytutu 
działalność inwestycyjna 
działalność japońskich instytutów 
działalność konkurencyjna 
działalność kontrolno-rozpoznawcza 
działalność Krajowych i Współpracujących Centrów 
CIS 
działalność medyczna 
działalność na własny rachunek 
działalność naukowa 
działalność naukowo-badawcza 
działalność NIWL 
działalność normalizacyjna 
działalność organizacji 
działalność organizacji międzynarodowych 
działalność organizacyjna 
działalność produkcyjna 
działalność przedsiębiorstwa 
działalność przemysłowa 
działalność radioamatorska 
działalność rafineryjna 
działalność socjalna przedsiębiorstw 
działalność socjalno-kulturalna 
działalność statutowa 
działalność technicznej inspekcji pracy 
działalność TUTB 
działalność usługowa 
działalność wydawnicza 
działalność wytwórcza 
działalność związków zawodowych 
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działania CIOP-PIB 
działania drażniące na oko 
działania korygujące 
działania ludzkie 
działania prewencyjne 
działania prozdrowotne 
działania ratownicze 
działania terrorystyczne 
działania zapobiegawcze 
działania zespołowe 
działanie 
działanie biologiczne 
działanie chemikaliów 
działanie cytotoksyczne 
działanie drażniące 
działanie fibrogenne 
działanie firmy 
działanie hemolityczne 
działanie klastogenne 
działanie kofeiny 
działanie leków 
działanie na człowieka 
działanie nadfioletu 
działanie neurotoksyczne 
działanie pyłów 
działanie regulatorów 
działanie sieci 
działanie społeczne 
działanie substancji chemicznych 
działanie szkodliwe 
działanie toksyczne 
działanie uczulające 
działanie wolotwórcze 
działy branżowe 
działy HR 
działy medycyny 
dzieci 
dzieci i młodzież 
dzieci niepełnosprawne 
dzieci niepełnosprawne intelektualnie 
dzieci ulicy 
dzieci upośledzone 
dzieci wiejskie 
dziecko nadpobudliwe 
dziecko niepełnosprawne 

dziedzictwo społeczne 
dziedziczenie 
dziedziczenie biedy 
dziedziczenie społeczne 
dziedziczność 
dziedziny wiedzy 
dzieje farmacji 
dzieje filozofii 
dzieje medycyny 
dzieje oświaty w Polsce 
dzieje Polski 
dzieje pomocy społecznej 
dzielenie się wiedzą 
dzielone miejsce pracy 
dzieła sztuki 
dziennikarz 
Dzień Bezpieczeństwa Pracy 
Dzień Edukacji Narodowej 
dzietność 
dziura ozonowa 
dźwięk 
dźwięki mowy 
dźwięk dzwonka 
dźwięk rozproszony 
dźwięk w pomieszczeniu 
dźwięki 
dźwięki powietrzne 
dźwięki uderzeniowe 
dźwięki zakłócające 
dźwiękochłonne sufity podwieszane 
dźwiękochłonność 
dźwiękoizolacyjne kabiny przemysłowe 
dźwiękoizolacyjność 
dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa 
dźwiękowy sygnalizator ostrzegawczy 
dźwig 
dźwiganie i przenoszenie 
dźwigary 
dźwigi 
dźwigi osobowe 
dźwignica 
dźwignice 
dźwigowy 
dzwonek w szkole 

 

E 
 
e statystyczne 
e-biznes 
EBOR 
echolokacja 

ECM 
Ecolabnet 
edukacja 
edukacja bhp 
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edukacja chemiczna 
edukacja dorosłych 
edukacja dzieci 
edukacja ekologiczna 
edukacja ergonomiczna 
edukacja europejska 
edukacja fizyczna 
edukacja i szkolenia 
edukacja multimedialna 
edukacja na odległość 
edukacja permanentna 
edukacja plastyczna 
edukacja pracownicza 
edukacja prozawodowa 
edukacja przedszkolna 
edukacja szkolna 
edukacja ustawiczna 
edukacja w zakładzie pracy 
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
edukacja włączająca 
edukacja zawodowa 
edukacja zdalna 
edukacja zdrowotna 
edycja 
edytor 
edytor graficzny 
edytor obrazów 
edytor równań 
edytor tabel 
edytor TAG 
edytor tekstu 
edytorstwo 
edytory 
edytory dźwięku 
edytowanie 
edytowanie slajdów 
e-edukacja 
EEG 
EESSI 
EFC 
efekt cieplarniany 
efekt genotoksyczny 
efekt Lombarda 
efekt pneumotoksyczny 
efekt tryboelektryczny 
efekt Żukowskiego 
efekty ekonomiczne 
efekty specjalne 
efekty świetlne 
efekty zdrowotne 
efektywne magazynowanie 
efektywność 
efektywność działań 

efektywność ekonomiczna 
efektywność energetyczna 
efektywność filtrowania 
efektywność informatyzacji 
efektywność jakości 
efektywność kształcenia 
efektywność oświetlenia 
efektywność planowania 
efektywność produkcji 
efektywność systemów 
efektywność szkoleń 
efficiency 
EFTA 
egalitaryzm 
e-government 
egzaminowanie 
egzaminy 
egzaminy kwalifikacyjne 
egzekucja sądowa 
egzemplarz obowiązkowy 
egzoszkielet 
egzystencjalizm 
EH 
e-handel 
ejektory 
EKG 
ekofundusz 
ekoinnowacje 
ekologia 
ekologia człowieka 
ekologia ogólna 
ekologia środowiska 
ekonometria 
ekonomia 
ekonomia bhp 
ekonomia gospodarcza 
ekonomia jako nauka 
ekonomia polityczna 
ekonomia rynku 
ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 
ekonomiczne bodźce 
ekonomiczne efekty kształcenia 
ekonomiczny aspekt ochrony pracy 
ekonomika 
ekonomika budownictwa 
ekonomika informacji 
ekonomika pracy 
ekonomika przedsiębiorstwa 
ekonomika rolnictwa 
ekonomika zdrowia 
ekonomista 
ekoprojektowanie 
ekorozwój 
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ekosfera 
ekosystemy 
ekosystemy leśne 
ekosystemy wodne 
ekotoksykologia 
ekran katodowy 
ekran telewizyjny 
ekranowanie 
ekranowanie pola magnetycznego 
ekrany 
ekrany akustyczne 
ekrany ciekłokrystaliczne 
ekrany dźwiękochłonne 
ekrany dźwiękoizolacyjne 
ekrany elektromagnetyczne 
ekrany ochronne 
ekspert bhp 
ekspertyza psychologiczna 
eksperyment 
eksperyment kliniczny 
eksperyment pedagogiczny 
eksperyment psychologiczny 
eksperymenty na zwierzętach 
eksploatacja 
eksploatacja budynków 
eksploatacja drabin 
eksploatacja maszyn 
eksploatacja rurociągów 
eksploatacja rusztowań 
eksploatacja sieci, instalacji, urządzeń 
eksploatacja statków powietrznych 
eksploatacja suwnic 
eksploatacja urządzeń 
eksploatacja urządzeń elektrycznych 
eksploatacja urządzeń elektrycznych 
eksploatacja urządzeń energoelektronicznych 
eksploatacja w elektroenergetyce 
eksploatacja zawiesi 
eksploatacja zbiorników ciśnieniowych 
eksploatacja złóż węgla 
eksploracja danych 
eksplozja 
eksploatacja złóż morskich 
eksploatacja złóż węgla 
eksport 
ekspozycja na hałas 
ekspozycja na PEM 
ekspozycja na pestycydy 
ekspozycja na pole elektromagnetyczne 
ekspozycja na promieniowanie 
ekspozycja na zimno 
ekspozycja pracowników 
ekspozycja zawodowa 

ekspozymetry PRF 
ekspresja 
ekstrakcja 
ekstremalne sytuacje 
ektromiografia 
ekwiwalent za urlop 
elastomery 
elastyczne formy czasu 
elastyczne formy zatrudnienia 
elastyczne metody pracy 
elastyczne pianki 
elastyczne zatrudnienie 
elastyczność 
elastyczność pracy 
elastyczność rynku pracy 
elastyczny czas pracy 
elastyczny model 
e-learning 
electrical workers 
electrodermal activity 
electrostatic shock 
elekronika 
elektoakustyka 
elektotermia 
elektrety 
elektriokardiogram 
elektroakustyka 
elektroanaliza chemiczna 
elektrochemia 
elektrochemiczne metody 
elektrociepłownie 
elektroczułe wyposażenie ochronne 
elektroda 
elektrodermometria 
elektrodiagnostyka 
elektrodynamika 
elektroencefalograf 
elektroencefalografia kliniczna 
elektroenergetyka 
elektrofiltrowanie 
elektrofizjologia 
elektrogastrografia 
elektrografia 
elektroizolacyjność 
elektrokardiografia 
elektrokardiogram 
elektrokardiogram wysiłkowy 
elektrokinetyka 
elektroklimat 
elektrolecznictwo 
elektrolity 
elektromagnesy przemysłowe 
elektromagnetyka 



28 

 

elektromagnetyzm w biologii 
elektromagnetyzm w medycynie 
elektromechanik 
elektromechanika 
elektromedycyna 
elektrometria 
elektromigracja 
elektromiografia 
elektromiogram 
elektromonontaż 
elektromonter 
elektron 
elektronarzędzia 
elektroneurografia 
elektroniczna platforma pracy 
elektroniczna technika analogowa 
elektroniczna technika obliczeniowa 
elektroniczne bilbordy 
elektroniczne dostarczanie dokumentów 
elektroniczne maszyny cyfrowe 
elektroniczne metody komunikowania się 
elektroniczne technologie zatrudnienia 
elektroniczne zarządzanie dokumentami 
elektroniczny handel 
elektroniczny system bezpieczeństwa 
elektroniczny system wypożyczeń 
elektroniczny układ sygnalizujący 
elektronik 
elektronika 
elektronika cyfrowa 
elektronika kwantowa 
elektronika medyczna 
elektronika noszona 
elektronika przemysłowa 
elektronika w praktyce 
elektronizacja 
elektronowa teoria metali 
elektronowa teoria wiązań 
elektrony 
elektroprzewodnictwo 
elektroradiolog 
elektrosiłownia 
elektrostatyczność 
elektrostatyka 
elektrostymulacja 
elektrotechnika 
elektroterapia 
elektrotermia 
"Elektrownia ""Bełchatów"" S.A." 
elektrownia jądrowa 
elektrownie 
elektrownie cieplne 
elektrownie wiatrowe 

elektryczne lampy 
elektryczne promienniki podczerwieni 
elektryczne przebicie 
elektryczne przyrządy pomiarowe 
elektryczne testowanie 
elektryczne układy pomiarowe 
elektryczne urządzenia 
elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe 
elektryczne urządzenia spawalnicze 
elektryczne źródła światła 
elektryczność serca 
elektryczność statyczna 
elektryczność ziemska 
elektryfikacja 
elektryk 
elektryk okrętowy 
elektryka 
elektryzacja 
element obrotowy 
element sprężyste 
element sterowniczy 
elementy amortyzujące 
elementy bezpieczeństwa 
elementy drgające 
elementy elektroniczne 
elementy elektryczne 
elementy interaktywne 
elementy konstrukcyjne 
elementy maszyn 
elementy pneumatyczne 
elementy pomiarowe 
elementy prostownicze 
elementy skończone 
elementy sterujące 
elementy śladowe 
elementy termoaktywne 
elementy warstwowe 
elementy zdrowotne 
E-learning 
elevator installation 
ELF 
eliminacja zagrożeń 
eliminacja źródeł drgań 
eliminowanie stresu 
eliminowanie zagrożeń 
elita władzy 
elity 
elektrodiagnostyka 
e-mail 
EMAS 
embriologia 
EM-centrum 
emerytura 
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emerytura częściowa 
emerytura pomostowa 
emerytura wcześniejsza 
emerytury i renty 
EMF 
EMG 
emigracja 
emigracja zarobkowa 
emigranci 
emigrant 
emisja 
emisja akustyczna 
emisja dioksyn 
emisja do atmosfery 
emisja dwutlenku węgla 
emisja dymu 
emisja elektronów 
emisja gazów 
emisja hałasu 
emisja ładunków stałych 
emisja metali do atmosfery 
emisja nanomateriałów 
emisja odorów 
emisja pyłów 
emisja pyłów i gazów 
emisja rtęci 
emisja spalin 
emisja substancji chemicznych 
emisja szkodliwych gazów 
emisja szkodliwych pyłów 
emisja z drukarek 
emisja z kserokopiarek 
emisja zanieczyszczeń 
emisja zapachu 
emisja związków chemicznych 
emisje akustyczne 
emisje fotonowe 
emisje zanieczyszczeń 
emisyjność filtrów 
emocje 
emocje negatywne 
emocje pozytywne 
empatia 
employer 
emulgatory 
emulsja jądrowa 
emulsje fotograficzne 
EN 143 
EN 374-1:2003 
EN 608 
EN 954 
EN ISO 374:2016 
e-nauczanie 

encefalografia 
encefalogram 
Encyclopedia Britannica 
encyklopedia medycyny 
encyklopedia powszechna 
encyklopedia prawa 
encyklopedia techniki 
endokrynologia 
endoproteza 
endoprotezoplastyka 
endoskop 
endotoksyny 
energetyk 
energetyka 
energetyka chemiczna 
energetyka jądrowa 
energetyka pracy 
energetyka zawodowa 
energia 
energia akustyczna 
energia atomowa 
energia chemiczna 
energia cieplna 
energia elektromagnetyczna 
energia elektryczna 
energia geotermalna 
energia jądrowa 
energia kinetyczna 
energia kosmiczna 
energia mechaniczna 
energia odnawialna 
energia promieniowania elektromagnetycznego 
energia sieci 
energia słoneczna 
energia świetlna 
energia uderzenia 
energia w wentylacji 
energia wiatrowa 
energia wiatru 
energie psychologiczne 
energoelektronika 
Engel Zbigniew 
enteropatogeny bakteryjne 
environmental chemicals 
enzymologia 
enzymologia kliniczna 
enzymoterapia 
e-papierosy 
epidemia 
epidemie 
epidemiologia molekularna 
epigenetyka 
epoksyetan 
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era kosmiczna 
ErgoBaz 
ERGOBOX 
ergometria 
ERGONOM 
Ergonom Europejski 
ergonoma 
ergonometria 
ergonomia 
ergonomia dla niepełnosprawnych 
ergonomia europejska 
ergonomia fizyczna 
ergonomia języka francuskiego 
ergonomia korekcyjna 
ergonomia kosztów 
ergonomia kultury 
ergonomia maszyn 
ergonomia mieszkania 
ergonomia oprogramowania 
ergonomia organizacji 
ergonomia poznawcza 
ergonomia pracy biurowej 
ergonomia projektowania 
ergonomia przemysłowa 
ergonomia samokształcenia się 
ergonomia społeczna 
ergonomia środowiska 
ergonomia techniczna 
ergonomia transportu 
ergonomia w architekturze 
ergonomia w informatyce 
ergonomia w medycynie 
ergonomia w zarządzaniu 
ergonomia warunków 
ergonomia wyrobu 
ergonomiczna analiza 
ergonomiczna analiza pracy 
ergonomiczna ocena 
ergonomiczna ocena środowiska pracy 
ergonomiczna pozycja 
ergonomiczna rękawica ochronna 
ergonomiczne czynniki ryzyka 
ergonomiczne listy kontrolne 
ergonomiczne siedzisko 
ergonomiczny interfejs użytkownika 
ergonomika 
ergotronika 
esencjalista 
Esener 
e-społeczeństwo 
e-sprzedaż 
ESSB 
ESSZB 

estetyka 
estry maleinowe 
estymacja parametrów 
estymacja pola elektromagnetycznego 
estymatory jądrowe 
etalony 
ETBE 
eter 2,3-epoksypropyloizopropylowy 
eter bis(2-chloroetylowy) 
eter bis(2-metoksyetylowy) 
eter chlorometylometylowy 
eter diizopropylowy 
eter dimetylowy 
eter metylowo-tert-butylowy 
eter tert-butylometylowy 
etery glikolu 
ethnic minority workers 
etiologia chorób 
etiopatogeneza 
etnografia 
etnologia 
etologia 
etopozyd 
etos pracy 
etyka 
etyka edukacji 
etyka medyczna 
etyka niezależna 
etyka normatywna 
etyka prac naukowych 
etyka pracy 
etyka prostomyślności 
etyka protestancka 
etyka społeczna 
etyka w zarządzaniu 
etyka zawodowa 
etykieta 
etykieta bezpieczeństwa 
etykieta korespondencji elektronicznej 
etykieta rekordu 
etylobenzen 
etymologia 
eudajmonia 
EU-OSHA 
euro-ergonomista 
EUROFUND 
eurologistyka 
Europa 
Europa Centralna 
Europa Środkowa 
Europa Zachodnia 
European Agency for Safety and Health at Work 
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European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
European NEXT-Study 
European Trade Union Technical Bureau 
European Trade Union Technical Bureau for Health 
and Safety 
European Unions 
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
Europejska Agencja Chemikaliów 
Europejska Federacja Bezpieczeństwa 
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy 
Europejska Kampania Informacyjna 
Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw 
Europejska Karta Społeczna 
Europejska Karta Społecznej Rady Europy 
Europejska Nagroda Jakości 
Europejska Platforma Technologiczna 
europejska polityka badawczo-rozwojowa 
europejska polityka handlowa 
europejska polityka przemysłowa 
europejska polityka rolna 
Europejska Statystyka Wypadków przy Pracy 
Europejska Wspólnota Gospodarcza 
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Europejski Fundusz Społeczny 
Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 
Europejski Komitet Horyzontalny 
Europejski Konkurs Dobrych Praktyk 
europejski rynek pracy 
Europejski System Banków Centralnych 
europejski system transportowy 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
Europejski Urząd ds. Pracy (EUP) 
europejskie badanie przedsiębiorstw 
Europejskie Badanie Warunków Pracy 
europejskie centra logistyczne 
Europejskie Obserwatorium Ryzyka 
europejskie prawo podatkowe 
europejskie prawo pracy 
europejskie prawo socjalne 

europejskie prawo ubezpieczeń społecznych 
europejskie rady zakładowe 
Europejskie Ramy Kwalifikacji 
europejskie ustawodawstwo prawa pracy 
EUROSHNET 
EUROSTAT 
e-urząd 
e-usługi 
eutyfronika 
evidence-based medicine 
evidence-based nursing 
ewakuacja 
ewakuacja budynków 
ewakuacja ludzi 
ewaluacja projektów 
EWG 
ewidencja 
ewidencja czasu pracy 
ewidencja księgowa 
ewidencja majątku trwałego 
ewidencja materiałów 
ewidencja środków pieniężnych 
ewidencja wypadków przy pracy 
ewidencja zbiorów 
e-wiedza 
ewolucja 
ewolucja człowieka 
ewolucja komórek 
ewolucja poznania 
ewolucja społeczna 
ewolucja umysłu 
ewolucjonizm 
Excel 
exercise 
exertion height 
ExLibris 
expert computer systems 
expert judgment 
exploratory factor analysis 
Extranet 
e-zdrowie 
eżektor 

 

F 
 
Facebook 
fachowość 
fajans 
faktografia 
fala (przemoc) 
fala akustyczna 

fala cieplna 
fale 
fale akustyczne 
fale dźwiękowe 
fale elektromagnetyczne 
fale elektryczne 
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fale grawitacyjne 
fale magnetyczne 
fale mechaniczne 
fale powierzchniowe 
fale radiowe 
fale sprężyste 
fale świetlne 
fale uderzeniowe 
fale ultradźwiękowe 
falowniki 
falowody 
falowód akustyczne 
falowód akustyczny 
fantazje 
FANTOM 
fantom człowieka 
Farbasol 
farbiarnie 
farby drukowe 
farby ekologiczne 
farmaceuta 
farmacja 
farmakokinetyka 
farmakologia 
farmakoterapia 
farmy wiatrowe 
feminizm 
fenacetyna 
fenoloftaleina 
fenylohydrazyna 
fenyloizocyjanian 
fenylometanol 
ferie zimowe 
ferma drobiu 
ferma hodowlana 
ferrociecze 
fetor 
fetotoksyczność 
fikcja 
filar ogniowy 
filc 
film 
film bhp 
film dydaktyczny 
film niestereoskopowy 
film stereoskopowy 
filogeneza 
filozofia 
filozofia Kaizen 
filozofia marksistowska 
filozofia nauki 
filozofia nowożytna 
filozofia pracy 

filozofia starożytna 
filozofia średniowieczna 
filozofia współczesna 
filozofowie 
filtr ekranowy 
filtr ochronny 
filtr pianowy 
filtr powietrza 
filtr przeciwpyłowy 
filtr włókninowy 
filtracja 
filtracja aerozoli 
filtracja powietrza 
filtropochłaniacze 
filtrowanie powietrza 
filtrowentylacja 
filtry aktywne 
filtry akustyczne 
filtry analityczne 
filtry analogowe 
filtry cyfrowe 
filtry interferencyjne 
filtry koalescencyjne 
filtry korekcyjne 
filtry mechaniczne 
filtry miernicze 
filtry ochronne 
filtry optyczne 
filtry pasywne 
filtry powietrza 
filtry przeciwsłoneczne 
filtry spawalnicze 
filtry sprężonego powietrza 
filtry szklane 
filtry tkaninowe 
filtry włókninowe 
finanse 
finanse państwowe 
finanse przedsiębiorstw 
finanse publiczne 
finanse ubezpieczeń społecznych 
finansowanie 
finansowanie badań naukowych 
finansowanie bhp 
finansowanie działań 
finansowanie inwestycji 
finansowanie międzynarodowe 
finansowanie nauki 
finansowanie opieki społecznej 
finansowanie opieki zdrowotnej 
finansowanie ubezpieczeń społecznych 
finansowe instrumenty 
finansowe wsparcie 
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Finnish Institute of Occupational Health 
firefighters 
firefighting 
firemen 
firewall 
Fireworks 
firma prywatna 
firma rekrutacyjna 
firma sprzątająca 
firma sukcesu 
firmy 
firmy innowacyjne 
firmy internetowe 
firmy lobbingowe 
firmy oświetleniowe 
firmy outsourcingowe 
firmy sprzątające 
firmy usługowe 
fitness 
fitoekstrakcja 
fitoremediacja 
fitotechnologie 
fizjiologia starości 
fizjologia kliniczna 
fizjologia lekarska 
fizjologia molekularna 
fizjologia patologiczna 
fizjologia sportu 
fizjologia stosowana 
fizjologia strachu 
fizjologia wegetatywna 
fizjologiczny koszt pracy 
fizjoterapeuci 
fizyka 
fizyka atmosfery 
fizyka atomu 
fizyka biologiczna 
fizyka ciała stałego 
fizyka cząsteczkowa 
fizyka doświadczalna 
fizyka jądrowa 
fizyka kwantowa 
fizyka laboratoryjna 
fizyka laserów 
fizyka lodu 
fizyka łukowa 
fizyka matematyczna 
fizyka medyczna 
fizyka metali 
fizyka molekularna 
fizyka nuklearna 
fizyka plazmy 
fizyka półprzewodników 

fizyka statystyczna 
fizyka techniczna 
fizyka teoretyczna 
fizyka ultradźwiękowa 
fizyka wielkich energii 
fizykochemia 
fizykoterapia 
Flash 
flexicurity 
flota 
flota pojazdów 
fluidyzacja 
fluorescencja 
fluorescencyjny reagent 
fluoroscopy 
fluorouracyl 
fluorowodór 
fluoroza 
fobie 
Focal Point 
folia aluminiowa 
folia estrafolowa 
folia odblaskowa 
folie polimerowe 
folksonomia 
fonetyka 
fonokardiografia 
forma odlewnicza 
forma publikacji 
formaldehyde 
formaldehydy 
formalizacja 
format MARC 21 
format USMARC 
formatowanie 
formierz 
formularze 
formy finansowania 
formy nauczania 
formy przemysłowe 
formy przestrzenne 
formy ubezpieczeń 
formy własności 
formy wsparcia 
formy wtryskowe 
formy zatrudnienia 
Fortran 
fortyfikacje 
Forum Akademickie 
forum dyskusyjne 
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy 
fosfan 
fosfatydylocholina 
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fosforan(V) tristolilu 
fosforanowanie manganowe 
fosforylacja oksydatywna 
fosfowodór 
fosgen 
fotobiologia 
fotochemia 
fotodermatoza 
fotodiagnostyka 
fotoelektronika 
fotoelektryczność 
fotoelementy 
fotografia 
fotografia barwna 
fotografia cyfrowa 
fotoinicjator 
fotokomórka 
fotonika 
fotoogniwa 
fotooporniki 
fotoprzetwornik 
fotoskład 
fotosynteza 
fototechnika 
fototerapia 
fototoksyczne substancje chemiczne 
fotysynteza 
frakcja respirabilna 
frakcja torakalna 
frakcja torokalna 
frakcja wdychalna 
frakcje aerozoli 
frakcje pyłu 
fraktale 
franchising 
frazeologia 
Freehand 
freon 
freudyzm 
frezer 
frezowanie 
frezownie drewna 
frezy 
frictional coefficient 
frozen food 
frustracja 
fryzjer 
FSO 
ftalan benzylu butylu 
ftalan dioktylu 
fulereny 
Functional Analysis 
Fundacja dla Polski 

Fundacja Dzieciom 
fundacje 
fundamentalizm religijny 
fundamentowanie 
fundamenty 
fundamenty pod maszyny 
Fundusz Alimentacyjny 
Fundusz Badawczy Węgla i Stali 
Fundusz Emerytur Pomostowych 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
fundusz inwestycyjny 
fundusz nagród 
Fundusz PHARE 
fundusz płac 
fundusz pracy 
fundusz socjalny 
Fundusz Spójności 
fundusz świadczeń socjalnych 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
fundusz wypadkowy 
fundusze 
fundusze bezpośrednie 
fundusze emerytalne 
fundusze inwestycyjne 
fundusze pożyczkowe 
fundusze przedakcesyjne 
fundusze strukturalne 
fundusze Unii Europejskiej 
fundusze unijne 
fundusze VC 
funkcja Greena 
funkcje algebraiczne 
funkcje bezpieczeństwa ESSZB 
funkcje fizjologiczne 
funkcje informacji 
funkcje organizmu 
funkcje poznawcze 
funkcje pracy 
funkcje prawa 
funkcje produkcji 
funkcje programu 
funkcje przemieszczeń 
funkcje publiczne 
funkcje sferyczne 
funkcje specjalne 
funkcje własne 
funkcje zmiennej zespolonej 
funkcjonalność 
funkcjonowanie organizmu 
funkcjonowanie poznawcze 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
funkcjonowanie społeczeństw 
funkcjonowanie w rodzinie 
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funkcjonowanie zespołów 
furany 

fuzja przedsiębiorstw 
 

 

G 
 
gabinet BHP 
gabinet kosmetyczny 
gabinet ochrony pracy 
gabinet okulistyczny 
gabinet stomatologiczny 
gabinety lekarskie 
galanteria metalowa 
galwanizer 
galwanizernia 
galwanizerstwo 
galwanometria 
galwanoskop 
gałęzie gospodarki 
gametogeneza 
gamifikacja 
garbarnie 
garbowanie skóry 
gastronomia 
gaśnice 
gatunki roślin 
gaussotrony 
gaz łupkowy 
gaz organiczny 
gazociągi 
gazodynamika wybuchu 
gazomierz 
gazowe czujniki chemiczne 
gazowe paliwa energetyczne 
gazowe promienniki podczerwieni 
Gazownia Warszawska 
gazownie 
gazy cieplarniane 
gazy organiczne 
gazy pożarowe 
gazy przemysłowe 
gazy spawalnicze 
gazy techniczne 
gazy złowonne 
GC-FID 
GC-MSD 
gej 
gender 
generacja dźwięku 
general additive model 
generalizacja zmęczenia 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
generatory 

generatory drgań 
generatory gazowe 
generatory indukcyjne 
generatory lampowe 
generatory mocy 
generatory pomiarowe 
generatory$$9pol 
genetyczne modyfikowanie organizmów 
genetyka 
genetyka behavioralna 
genetyka molekularna 
geneza życia 
genomowe bazy danych 
genotoksyczność 
genotyp 
geny 
geoakustyka 
geochemia 
geodezja 
geoelektryczność 
geofizyka 
geografia 
geografia ekonomiczna 
geografia gospodarcza 
geografia polityczna 
geografia świata 
geografia turystyczna 
geoinformacja 
geoinformatyka 
geologia 
geometria 
geometria wykreślna 
geotechnika 
geriatria 
German Social Accident Insurance 
German workforce 
gerontologia 
gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku 
GHP/GMP 
giełda 
Giełda Wynalazków 
gimnastyka 
gimnazja 
gleba 
glicerol 
glikol dietylenowy 
glikol dietylenowy eteru dimetylowego 



36 

 

glikosat 
glin metaliczny 
glinokrzemiany 
globalizacja 
globalizacja gospodarcza 
glosariusz 
glukoza 
gładziarki 
głębokie wykopy 
głos 
głośniki 
głowa 
głowice ultradźwiękowe 
Główny Inspektor Pracy 
Główny Inspektor Sanitarny 
Główny Inspektorat Pracy 
Główny Inspektorat Sanitarny 
Główny Instytut Górnictwa 
Główny Urząd Miar 
głusi 
gmina 
GMP 
godna praca 
godziny nadliczbowe 
godziny pracy 
gorące cząsteczki 
gorące stanowiska pracy 
gorące stanowisko pracy 
gorące środowisko pracy 
gorąco 
gorączka 
gorączka Pontiac 
gorzelnie 
gospodarka 
gospodarka cieplna 
gospodarka cyfrowa 
gospodarka elektroenergetyczna 
gospodarka elektroniczna 
gospodarka energetyczna 
gospodarka finansowa 
gospodarka gazowa 
gospodarka globalna 
gospodarka gruntami 
gospodarka informacyjna 
gospodarka innowacyjna 
gospodarka kapitalistyczna 
gospodarka magazynowa 
gospodarka materiałowa 
gospodarka międzynarodowa 
gospodarka morska 
gospodarka narodowa 
gospodarka nieruchomościami 
gospodarka odpadami 

gospodarka odpadami medycznymi 
gospodarka oparta na wiedzy 
gospodarka planowa 
gospodarka rynkowa 
gospodarka socjalistyczna 
gospodarka surowcami 
gospodarka ściekowa 
gospodarka światowa 
gospodarka wiejska 
gospodarka wodna 
gospodarka wodno-ściekowa 
gospodarka wolnorynkowa 
gospodarka żywnościowa 
gospodarowanie czasem 
gospodarowanie odpadami 
gospodarstwa indywidualne 
gospodarstwo domowe 
gospodarstwo leśne 
gospodarstwo rolne 
gospodarstwo wiejskie 
gościec przewlekły 
gotowość do pracy 
górnictwo 
górnictwo morskie 
górnictwo naftowe 
górnictwo węgla kamiennego 
górnik 
Górny Śląsk 
gra planszowa 
gra wideo 
graf konwersacyjny 
graf ryzyka 
grafen 
graficzny interfejs 
grafika 
grafika komputerowa 
grafika trójwymiarowa 
grafy 
gramatyka 
gramatyka angielska 
gramatyka języka angielskiego 
gramatyka języka polskiego 
gramatyka polska 
granulocyty obojętnochłonne 
grasping 
grawerowanie 
grawitacja 
grip strength 
gromadzenie informacji 
grubościomierz 
gruczoły dokrewne 
gruczoły łojowe 
gruczoły łzowe 
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gruczoły płciowe 
gruczoły wydzielania wewnętrznego 
gruntoznawstwo 
grunty budowlane 
grunty nawodnione 
grupa 
Grupa Ad Hoc 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA 
grupa interakcyjna 
Grupa Lotos S.A. 
grupa PEROSH 
grupa pracownicza 
grupa społeczna 
grupa terapeutyczna 
grupa zadaniowa 
grupa zawodowa 
grupowa psychoterapia 
grupowanie danych 
grupy interesu 
grupy kapitałowe 
grupy krwi 
grupy leków 
grupy przedsiębiorstw 
grupy społeczne 
grupy wsparcia 
grupy zadaniowe 
grupy zawodowe 
gry 

gry dydaktyczne 
gry interakcyjne 
gry komputerowe 
gry poważne 
gry społeczne 
grywalizacja 
grzeczność 
grzejnictwo 
grzejnictwo indukcyjne 
grzejnictwo pojemnościowe 
grzejniki 
grzybice skóry 
grzyby chorobotwórcze 
grzyby pleśniowe 
grzyby trujące 
GSM 
GST 
GUI 
GUM 
guma 
Günter Richard Wozny 
GUS 
guz mózgu 
gwałt 
gwarancja 
gwinty 
gwizdek Hartmanna 

 

H 
 
habilitacja 
HACCP 
hakowy 
hala maszyn 
hala produkcyjna 
hala rozbioru mięsa 
halas generowany przez pojazdy 
hale przemysłowe 
hallotrony 
haloizyt 
hałas a zdrowie 
hałas aerodynamiczny 
hałas drogowy 
hałas infradźwiękowy 
hałas kolejowy 
hałas komunalny 
hałas komunikacyjny 
hałas lotniczy 
hałas maszyn 
hałas na stanowiskach pracy 
hałas niskoczęstotliwościowy 

hałas otoczenia 
hałas przemysłowy 
hałas samochodowy 
hałas strukturalny 
hałas środowiskowy 
hałas tonalny 
hałas uliczny 
hałas ultradźwiękowy 
hałas urbanistyczny 
hałas w domu 
hałas w pomieszczeniach 
hałas w przemyśle 
hałas w szkole 
hamowanie 
hamulcowy 
hamulec elektrodynamiczny 
hamulec wiroprądowy 
handel 
handel chemikaliami 
handel elektroniczny 
handel emisjami 
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handel i usługi 
handel ludźmi 
handel międzynarodowy 
handel tranzytowy 
handel zagraniczny 
hapteny 
harmonizacja prawa 
harmonizacja przepisów 
harmonizacja statystyk 
harmonogram pracy 
HARPC 
Harvard Graphics 
hasła 
hasła korporatywne 
hasła osobowe 
hasła potoczne 
hasła przedmiotowe 
hasła tytułowe 
hasła wzorcowe 
hatchway 
HAVS 
hazard association 
hazards prioritization 
HCH 
Health and Safety Executive 
hejt 
heksafluoropropen 
heksametylenodiizocyjanian 
heksametylenotetramina 
heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) 
heksan-2-on 
heksano-6-laktam 
hełm powietrzny 
hełm strażacki 
hełmy elektroizolacyjne 
hematologia 
hepatocyty 
heptan-2-on 
heptan-3-on 
heptan-4-on 
hermetyzacja maszyn 
hermetyzacja procesów 
heroizm 
hibernacja 
hierarchia potrzeb 
hierarchiczność 
hierarchie wartości 
higiena 
higiena ciała 
higiena dzieci i młodzieży 
higiena komunalna 
higiena miasta 
higiena odzieży 

higiena ogólna 
higiena powietrza 
higiena powietrza, wody i gleby 
higiena pracy 
higiena produkcji 
higiena produkcji leków 
higiena przemysłowa 
higiena przewodu pokarmowego 
higiena psychiczna 
higiena sanitarna 
higiena skóry 
higiena społeczna 
higiena sprzętu 
higiena szkolna 
higiena środków spożywczych 
higiena środowiska 
higiena środowiskowa 
higiena środowiskowa$$9pol 
higiena układu oddechowego 
higiena umysłowa 
higiena w zakładach przemysłowych 
higiena zawodowa 
higiena życia 
higiena żywienia 
higiena żywności 
higieniczne warunki życia 
higieniczne wymagania środowiska pracy 
higienistka stomatologiczna 
higroskopijność 
hiperbaria 
hipermarkety 
hipnoterapia 
hipnoza 
hipochondria 
hipokinezja 
hipoteka 
hipotermia 
hipoteza 
hipotezy badawcze 
hipotezy statystyczne 
hipotezy wytrzymałościowe 
HIRMEOS 
Hiroshima 
histochemia 
histogramy 
histologia skóry 
histon 
histopatologia 
histopatologia skóry 
historia bhp 
historia filozofii 
historia gospodarki 
historia instytucji 
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historia instytutu 
historia książki 
historia kultury 
historia mechaniki 
historia medycyny 
historia nauki 
historia państwa 
historia polityczna 
historia Polski 
historia pracy 
historia prasy 
historia prawa 
historia prawa pracy 
historia psychologii 
historia rehabilitacji zawodowej 
historia straży ogniowej 
historia ubezpieczeń 
historiografia 
HIV 
HIV/AIDS 
hodowla linii komórkowych 
hodowla tkanek 
hokej 
holistyczne zarządzanie ryzykiem 
holografia akustyczna 
holowanie 
Holter 
homeopatia 
homeostaza 
homofobia 
honor zawodowy 
hormonalna terapia zastępcza 
hormonoterapia 
hormony sterydowe 
Horyzont 2020 
hotel workers 

hotelarstwo 
HPLC 
HPLC-DAD 
HPZ 
HR management 
HRV 
HSE 
HTML 
humanistyka 
humanizacja 
humanizacja pracy 
humanizm 
hurtownia 
huta szkła 
hutnictwo 
hutnik 
hybrydowe analizatory pól 
hybrydowe systemy 
hydration 
hydrauliczne platformy załadowcze 
hydraulik 
hydraulika 
hydroakustyka 
hydrobiologia 
Hydrobudowa Gdańsk S.A. 
hydrodynamika 
hydrofilowe środki ochrony skóry 
hydrofobowe środki ochrony skóry 
hydrofon 
hydrokarbony 
hydrokoloidy 
hydrologia 
hydrostatyka 
hydroterapia 
hydrotermiczna obróbka drewna 

 

 
I 

 
obciążenie psychiczne 
IBM 
IBM SPSS Statistics 
ICD 
idealna praca 
identyfikacja 
identyfikacja grzybów 
identyfikacja obiektów technicznych 
identyfikacja obrazów 
identyfikacja osób narażonych 
identyfikacja pracownika z organizacją 

identyfikacja procesów 
identyfikacja produktów 
identyfikacja ryzyka 
identyfikacja substancji 
identyfikacja zagrożeń 
ideologia 
idiomy 
idiomy angielskie 
IEA 
IEC 804 
IFC/FDIS 62061:2004 
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IGeLU 
igły 
ignorancja 
II wojna światowa 
III plan Pięcioletni 1965-70 
ILO 
ilościowa analiza nieorganiczna 
iluminacja 
ilustracje 
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Sp. z o.o. 
image 
imigracja 
imigrant 
immunoterapia 
immunotoksykologia 
immunotoksyny 
Impact Factor 
impedancja 
impedancja akustyczna 
imperializm 
implanty 
implanty medyczne 
implanty słuchowe 
implementacja 
implementacja dyrektyw 
import 
importer 
impregnacja przeciwgnilna 
impregnacja tkanin 
impregnat 
impulsowe pole elektromagnetyczne 
impulsowość 
impulsy akustyczne 
impulsywność 
in vitro 
in vivo 
inicjatywy pracowników 
inclinometry 
Incoterms 
incydent 
indeks 
indeks farmakologiczny 
indeks firm farmaceutycznych 
indeks krajów 
indeks leków 
indeks masy ciała 
indeks napięcia 
indeks producentów 
indeks przedmiotowy 
indeks SCI 
indeks terapeutyczny 
indeks wyrobów 
indeks zawodów i specjalności 

indeksowanie 
indeksowanie czasopism 
indeksowanie publikacji 
indeksy statystyczne 
Index Copernicus 
indukcja 
indukcja elektromagnetyczna 
indukcja magnetyczna 
induktor 
industrializacja 
indykator 
indywidualizm 
indywidualne prawo pracy 
indywidualne spory pracy 
indywidualność 
indywidualny rozkład czasu pracy 
indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z 
wysokości 
infekcja 
infekcja wirusowa 
infekcje 
infekcje grzybicze 
inflacja 
Infochron 
INFODORADCA 
infografika 
INFONORM 
informacja 
informacja akustyczna 
informacja bibliograficzna 
informacja biznesowa 
informacja cybernetyczna 
informacja cyfrowa 
informacja ekonomiczna 
informacja genetyczna 
informacja gospodarcza 
informacja handlowa 
informacja marketingowa 
informacja naukowa 
informacja naukowo-techniczna 
informacja o lekach 
informacja patentowa 
informacja podatkowa 
informacja przestrzenna 
informacja publiczna 
informacja specjalistyczna 
informacja społeczna 
informacja tajna 
informacja techniczna 
informacja zwrotna 
informacje adresowe 
informacje statystyczne 
informacje zwrotne 
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informatologia 
informator Infochron CE 
informator o lekach 
informator podręczny 
informatyk 
informatyka 
informatyka ekonomiczna 
informatyka kwantowa 
informatyka medyczna 
informatyzacja 
informatyzacja systemu zarządzania 
informetria 
informowanie pracowników 
Infosant 
infradźwięki 
infrastruktura 
infrastruktura drogowa 
infrastruktura informacyjna 
infrastruktura informatyczna 
infrastruktura Internetu 
infrastruktura kształcenia 
infrastruktura społeczna 
infrastruktura środowiska 
infrastruktura techniczna 
infrastruktura transportowa 
infrastruktura zarządzania logistycznego 
inhalacje 
inicjatywa klastrowa 
inicjatywy pracownicze 
inicjatywy wspólnotowe 
inna praca 
innowacja w przemyśle 
innowacje 
innowacje ergonomiczne 
innowacje$$9pol 
innowacyjna technologia 
innowacyjność gospodarki 
innowacyjność 
INRS 
insekcytydy 
insekty 
insektycydy 
Inspekcja Farmaceutyczna 
inspekcja ochrony środowiska 
inspekcja pracy 
Inspekcja Sanitarna 
inspektor danych osobowych 
inspektor nadzoru 
inspektorzy pracy 
instalacja 
instalacja ciepłej wody 
instalacja elektryczna 
instalacja gazowa 

instalacja klimatyzacyjna 
instalacja ogrzewania 
instalacja ogrzewcza powietrza 
instalacja ogrzewcza wodna 
instalacja pakietów 
instalacja piorunochronna 
instalacja pneumatyczna 
instalacja pras 
instalacja programu 
instalacja rafinerii ropy naftowej 
instalacja systemu 
instalacja wentylacyjna 
instalacja wyciągów stanowiskowych 
instalacje 
instalacje budowlane 
instalacje centralnego ogrzewania 
instalacje chemiczne 
instalacje chłodnicze 
instalacje ciepłej wody 
instalacje doświadczalne 
instalacje elektroenergetyczne 
instalacje elektryczna 
instalacje elektryczne 
instalacje energetyczne 
instalacje fotowoltaiczne 
instalacje gazowe 
instalacje generatorowe 
instalacje grzewcze 
instalacje grzewcze i wentylacyjne 
instalacje hydrauliczne 
instalacje klimatyzacyjne 
instalacje magazynowania 
instalacje niebezpieczne 
instalacje niskiego napięcia 
instalacje ogrzewcze 
instalacje oświetleniowe 
instalacje oświetleniowe w terenie 
instalacje piorunochronne 
instalacje pneumatyczne 
instalacje procesowe 
instalacje przemysłowe 
instalacje sanitarne 
instalacje sygnalizacyjne 
instalacje telewizyjne 
instalacje wentylacyjne 
instalacje wodno-kanalizacyjne 
instalacje wodociągowe 
instalator 
instalowanie komputerów 
Institut de Recherche en Sante et en Securite du 
Travail 
instrukcja 
instrukcja bezpieczeństwa 
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Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 
instrukcja kancelaryjna 
instrukcja obsługi stanowiska 
instrukcja postępowania 
instrukcja producenta 
instrukcja spawalnicza 
instrukcja stanowiskowa 
instrukcja użytkowania 
instrukcja wzorcowania 
instrukcje 
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego 
instrukcje bhp 
instrukcje CIOP 
instrukcje pomiarowe 
instrukcje stanowiskowe 
instrukcje stanowiskowe 
instruktaż 
instruktaż bhp 
instruktaż ogólny 
instruktaż stanowiskowy 
instruktaż wstępny 
instruktor 
instrument development 
instrumenty finansowe 
instrumenty i przyrządy 
instrumenty i przyrządy 
instrumenty motywowania 
instrumenty muzyczne 
instrumenty optyczne 
instrumenty zarządzania 
instrumenty zatrudnienia 
instytucje nieformalne 
instynkt 
instynkty 
instynktywizm 
instytucja administrujące 
instytucja non-profit 
instytucja próby 
instytucja publiczna 
instytucja społeczna 
instytucje 
instytucje badawczo - rozwojowe 
instytucje badawczo-rozwojowe 
instytucje decyzyjne 
instytucje decyzyjne i doradcze 
instytucje dobroczynne 
instytucje integracji europejskiej 
instytucje kultury 
instytucje kultury i sztuki 
instytucje nadzoru 
instytucje ochrony środowiska 
instytucje otoczenia biznesu 
instytucje polityki społecznej 

instytucje pomocy społecznej 
instytucje publiczne 
instytucje społeczne 
instytucje ubezpieczeniowe 
instytucje Unii Europejskiej 
instytucje zabezpieczenia społecznego 
instytucje związane z finansowaniem 
instytucjonalizacja 
instytut 
instytut badawczy 
Instytut Badawczy Leśnictwa 
Instytut Balneoklimatyczny 
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
Instytut Gospodarstwa Społecznego 
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Instytut Kształcenia Zawodowego 
Instytut Lotnictwa 
Instytut Medycyny Pracy 
Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i 
Hutniczym 
Instytut Medycyny Wsi 
instytut naukowo badawczy 
instytut naukowo-badawczy 
instytut naukowy 
Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle węglowym i 
Hutniczym 
instytut ochrony 
instytut ochrony pracy 
Instytut Pracy 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
Instytut Spraw Społecznych 
Instytut Szkła i Ceramiki 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
Instytut Technologii Krzemianów 
instytut zagraniczny 
instytuty naukowe 
instytuty naukowo-badawcze 
instytuty przemysłowe 
insulinoterapia 
integracja 
integracja dokumentacji 
integracja europejska 
integracja funkcji 
integracja międzynarodowa 
integracja norm 
integracja osób niepełnosprawnych 
integracja regionalna 
integracja rozwoju 
integracja rynków pracy 
integracja socjalna 
integracja systemów zarządzania 
integracja zarządzania 
integracja zarządzania ryzykiem 
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integracja zarządzania systemami 
integracja zawodowa 
integracyjna kultura organizacyjna 
integralność danych 
integratory optyczne 
intelekt 
intelektualiści 
inteligencja 
inteligencja emocjonalna 
inteligencja obliczeniowa 
inteligencja polska 
inteligentna odzież 
inteligentne fabryki 
inteligentne filtry 
inteligentne maszyny 
inteligentne materiały 
inteligentne oświetlenie 
inteligentne systemy 
inteligentne systemy transportowe 
inteligentne środowisko pracy 
inteligentny budynek 
inteligentny materiał piezoelektryczny 
inteligentny system sterowania oświetleniem 
intencjonalność 
intensywna terapia 
interakcja 
interakcja człowiek-komputer 
interakcja człowiek-maszyna 
interakcja metaboliczna 
interakcja toksykodynamiczna 
interakcje bioelektromagnetyczne 
interakcje międzykulturowe 
interakcje społeczne 
interakcje w grupie 
interaktywne narzędzie internetowe 
interaktywne nauczanie 
interaktywny program 
interdyscyplinarność nauk 
interes pracodawcy 
interesariusze 
interesy 
interfejs 
interfejs dźwiękowy 
interfejs graficzny 
interfejs GUI 
interfejs USB 
interfejs WWW 
interferencja 
interleukina 
interleukina 6 
interna 
internacja wtórna 
internacjonalizacja 

International Commission on Non Ionizing Radiation 
Protection 
International Ergonomics Association 
International Labour Office 
internet 
Internet of Things 
Internet rzeczy 
internet wszechrzeczy 
internetowy serwis informacji 
internetowy serwis informacyjny 
internista 
interpolacja 
interpretacja 
interpretacja wyników 
interpretacja wyników badań 
interpretacja zachowań 
interpunkcja 
interakcja człowiek - komputer 
interwencja antykryzysowa 
interwencja kryzysowa 
interwencja psychologiczna 
interwencja uboczna 
interwencje 
interwencje grupowe 
interwencje psychologiczne 
intralogistyka 
Intranet 
intraocular lenses 
intravenous pole 
introligator 
introligatornia 
introspekcja 
intuicjonizm 
inwalidzi 
inwalidztwo 
inwentaryzacja 
inwentarz 
inwestor budowlany 
inwestowanie w wiedzę 
inwestycje 
inwigilacja 
inżynier 
inżynier bezpieczeństwa 
inżynieria 
inżynieria akustyczna 
inżynieria bezpieczeństwa 
inżynieria bezpieczeństwa pracy 
inżynieria biochemiczna 
inżynieria biomedyczna 
inżynieria chemiczna 
inżynieria ekologiczna 
inżynieria eksploatacji 
inżynieria elektroniczna 
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inżynieria komórkowa 
inżynieria lądowa 
inżynieria materiałowa 
inżynieria mechaniczna 
inżynieria medyczna 
inżynieria odwrotna 
inżynieria oprogramowania 
inżynieria optyczna 
inżynieria procesowa 
inżynieria produkcji 
inżynieria projektowa 
inżynieria sanitarna 
inżynieria sterowania 
inżynieria systemów 
inżynieria środowiska 
inżynieria zabezpieczeń 
inżynieria zarządzania 
inżynieria 
inżynieria, technika 
inżynieria środowiska 
inżynierowie 
IOSH 
IOŚ-PIB 
IPDI 
i-Protect 
IREQ 
IRSST 
irydologia 
IRYS 
ISCO 
ISCO-88 
ISIS 
iskra długa 
iskry mechaniczne 
ISO 
ISO 1400 
ISO 14000 
ISO 14001 
ISO 1800 
ISO 19600 
ISO 22000 
ISO 31000:2009 
ISO 37001 
ISO 45001 
ISO 45001$$9pol 
ISO 45001:2018 
ISO 7196 
ISO 7243 
ISO 9000 
ISO 9001 
ISO 9001:2015 
ISO 9002 

ISO 9003 
ISO 9004:2009 
ISO 9241-9:2000 
ISO/DIS 138491-1:2004 
ISO/TS 12901-1:2012 
ISO/TS 12901-2:2014 
ISPA 
ISPESL 
ISSA 
ITS 
IVE 
Izaak Newton 
izoamylosalicylat 
izobutyroaldehyd 
izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-
trimetylocylkoheksylu 
izolacja 
izolacja cieplna odzieży 
izolacja ochronna 
izolacja penitencjarna 
izolacja peptydu 
izolacja przyrządów 
izolacja termiczna 
izolacja w przemyśle 
izolacje 
izolacje akustyczne 
izolacje ciepłochronne 
izolacje odgromowe 
izolacje zimnochronne 
izolacyjność akustyczna 
izolacyjność cieplna 
izolacyjność obuwia 
izolacyjność odzieży 
izolacyjność termiczna 
izolatory 
izolujący sprzęt ochronny 
izomery heksanu 
izomery krezolu 
izomery octanu n-butylu 
izomery pentanolu 
izomery toluilenodiizocyjanianu 
izomeryzacja 
izooktan-1-ol 
izopentanol 
izopentatol 
izopropyloglicydowy eter 
izotopowe metody pomiarowe 
izotopy 
izotopy promieniotwórcze 
izotopy promieniotwórcze 
izotropowość 
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J 
 
jadłospis pracownika 
jadłowstręt psychiczny 
jady zwierzęce 
jajniki 
jakość produktów 
jakościowe obciążenie pracą 
jakość 
jakość akustyczna sal 
jakość badań 
jakość dźwięku 
jakość kontroli 
jakość kształcenia 
jakość naukowa 
jakość opieki zdrowotnej 
jakość oświetlenia 
jakość powietrza 
jakość pracy 
jakość produkcji 
jakość produkcji i usług 
jakość systemów informatycznych 
jakość środowiska pracy 
jakość usług 
jakość wody 
jakość wyrobu 
jakość zarządzania 
jakość życia 
jakość życia w pracy 
jakość żywności 
jama brzuszna 
Janowski Zbigniew 
Japonia 
jaskrawość 
jasnowidztwo 
jądro atomowe 
JBR 
jeans 
jednolita umowa o pracę 
jednolity rynek 
jednostka ludzka 
jednostki badawczo-rozwojowe 
jednostki edukacyjne 

jednostki miar 
jednostki notyfikowane 
jednostki orzekające 
jednostki pływające 
jednostki układu SI 
jelito 
jezdnie suwnicowe 
jezdniowe wózki podnośnikowe 
jeziora 
jeździectwo 
język 
język haseł przedmiotowych 
język html 
język informacyjno-wyszukiwawczy 
język informacyjny 
język programowania 
język słów kluczowych 
język SQL 
język zapytań 
języki deskryptorowe 
języki informacyjne 
języki obce 
językoznawstwo 
JISHA 
Job Crafting Scale 
jodometria 
jonizacja gazów 
jonizacja powietrza 
jonizatory koronowe 
jonizatory ulotowe 
jonoforeza 
jony 
JOSE 
Journal Citation Report 
Józef Nizioł 
Józef Tuliszkowski 
JQuery 
jubileusz 
judo 
jurysdykcja 
just culture 

 

K 
 
kabina akustyczna 
kabina pojazdu 
kabiny dźwiękoizolacyjne 
kabiny malarskie 
kabiny natryskowe 

kabiny przemysłowe 
kable 
kable dalekosiężne 
kable telekomunikacyjne 
kadra inżynieryjno-techniczna 
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kadra kierownicza 
kadra naukowa 
kadra pracownicza 
kadra profesorska 
kadra techniczna 
kadra zarządzająca 
kadrowiec 
kadry 
kafle 
kaizen 
kajakarstwo 
kalibracja 
kalibracja parametryczna 
kalkulacja 
kalkulacja kosztów 
kalkulacja składek 
kalkulatory 
kalorie 
kamera 
kamera termowizyjna 
kamery 3D 
kamery termowizyjne 
kamfora syntetyczna 
kamieniarstwo 
kamień kotłowy 
kamizelka chłodząca 
kamizelka kuloodporna 
"Kampania ""Mniej dźwigaj""" 
kampania informacyjna 
kampania społeczna 
Kampania Zdrowe i Bezpieczne Miejsca Pracy 
kampanie promocyjne 
kampylobakterioza 
kanalizacja 
kanały radiowe 
kancelaria 
kancerogeneza 
kancerogeny 
kandela 
Kansei 
kapitalizm 
kapitał 
kapitał intelektualny 
kapitał ludzki 
kapitał psychologiczny 
kapitał społeczny 
kapitał zagraniczny 
kaptan 
kara porządkowa 
Karaiby 
karalność 
karanie pracowników 
karbendazym 

kardiochirurgia 
kardioimplanty 
kardiologia 
kardiostymulatory 
kardiotoksyczność 
kardiowertery 
kariera 
kariera naukowa 
kariera zawodowa 
karma 
karta charakterystyki stanowiska pracy 
karta charakterystyki zagrożeń 
Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych 
karta drogowa 
Karta Nauczyciela 
Karta Naukowca 
karta oceny ryzyka 
Karta oceny ryzyka zawodowego 
karta pomiarów 
karta praw konsumenta 
Karta Praw Podstawowych 
karta ubezpieczenia zdrowotnego 
kartoteka 
kartoteka haseł wzorcowych 
kartoteka słów kluczowych 
karty badania 
karty bezpieczeństwa chemicznego 
karty bezpieczeństwa pracy 
karty charakterystyk substancji niebezpiecznych 
karty katalogowe 
karty modułów 
karty oceny ryzyka 
karty przebiegu 
Karty Wyników 
kary 
kary pieniężne 
kary porządkowe 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
kasjer 
kask 
kask integralny 
kask motocyklowy 
kask ochronny 
kaski dla alpinistów 
kasy chorych 
kaszarnie 
kataklizmy 
katalizatory 
katalog 
katalog firm 
katalogi biblioteczne 
katalogowanie 
katarakta 
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katastrofa budowlana 
katastrofa drogowa 
katastrofa górnicza 
katastrofy przemysłowe 
kategorie niepełnosprawności 
kategorie ryzyka 
kategorie społeczno-zawodowe 
kategorie środków ochrony 
kategoryzacja 
katering 
kationy 
Katowicki Holding Węglowy S. A. 
kauczuk 
kazirodztwo 
kąpiele cynkowe 
kąpiele konwekcyjne 
kąpielowa 
kąt odrzutu 
kąt zgięcia 
kelner 
kemping 
kickback 
kierowanie aktywizujące 
kierowanie ludźmi 
kierowanie motywacyjne 
kierowanie organizacją 
kierowanie pojazdem 
kierowanie pracą 
kierowanie przedsiębiorstwem 
kierowanie zespołem 
kierowanie zmianami 
kierowca autobusu 
kierowca transportu ciężkiego 
kierowcy amatorzy 
kierowcy transportu ciężkiego 
kierowcy zawodowi 
kierunki badań 
kierunkowość słuchu 
Kijów 
kinematyka 
kinematyka drgań 
kinematyka mechanizmów 
kineskop 
kinestetyka 
kinetyka 
kinetyka chemiczna 
kinetyka płynów 
kinezyterapia 
kino 
kity 
klamry 
klapy dymowe 
klasa komfortu 

klasa robotnicza 
klasy społeczne 
klasy towarów niebezpiecznych 
klasy wybuchowości 
klasyfikacja akustyczna 
klasyfikacja barwników 
klasyfikacja bezpieczeństwa 
klasyfikacja chorób 
klasyfikacja drgań 
klasyfikacja działalności 
klasyfikacja dziesiętna 
klasyfikacja filtrów 
klasyfikacja grup zawodowych 
klasyfikacja hałasu 
klasyfikacja i oznakowanie 
klasyfikacja ICF 
klasyfikacja maszyn 
klasyfikacja materiałów niebezpiecznych 
klasyfikacja nanomateriałów 
klasyfikacja nauki 
klasyfikacja niepełnosprawności 
klasyfikacja obiektów 
klasyfikacja ochronników 
klasyfikacja odpadów 
klasyfikacja odzieży ochronnej 
klasyfikacja polimerów 
klasyfikacja przepisów bhp 
klasyfikacja specjalności 
klasyfikacja stanowisk 
klasyfikacja szkodliwych czynników 
klasyfikacja tematyczna 
klasyfikacja towarów niebezpiecznych 
klasyfikacja urządzeń 
klasyfikacja wypadków przy pracy 
klasyfikacja wyrobów 
klasyfikacja wyrobów i usług 
klasyfikacja wysiłków fizycznych 
klasyfikacja zagrożeń 
klasyfikacja zawodów 
klasyfikacja związków chemicznych 
klasyfikowanie treści 
klatka piersiowa 
klatka schodowa 
klauzula bezpieczeństwa 
kleje 
kleszcze 
klęski żywiołowe 
klimakterium 
klimat akustyczny 
klimat bezpieczeństwa 
klimat pomieszczeń 
klimat psychospołeczny 
klimat twórczy 
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klimatologia 
klimatyzacja 
klimatyzacja pojazdów 
klimatyzacja przemysłowa 
klimatyzacja w biurze 
klimatyzator 
klipy dźwiękowe 
klonowanie 
kłamstwo 
koagulacja aerozoli 
Koalicja Bezpieczni w Pracy 
kobieta 
kobieta w ciąży 
kobieta-żołnierz 
kobiety niepełnosprawne 
kobiety w pracy 
kod genetyczny 
kodeks cywilny 
kodeks drogowy 
kodeks etyczny 
kodeks etyki 
kodeks handlowy 
kodeks handlowy$$9pol 
kodeks karny 
kodeks postępowania administracyjnego 
kodeks pracy 
kodeks rodzinny 
kodeks rodzinny i opiekuńczy 
kodeks spółek handlowych 
kodeks wykroczeń 
kodowanie 
kodowanie informacji 
kody 
kody zawodów 
kodyfikacja prawa 
koenzymy 
koksowanie 
kolej 
kolejarz 
kolejnictwo 
kolekcje cyfrowe 
kolektory słoneczne 
kolektywizm 
kolektywny geniusz zespołu 
kolonializm 
kolor 
kolorowanie 
kolorystyka 
kolorystyka przemysłowa 
koła napędowe 
koła zębate 
kombinatoryka 
kombinezon ochronny 

kombinezon pyłoochronny 
komentarz 
komercjalizacja 
komfort 
komfort akustyczny 
komfort cieplny 
komfort jazdy 
komfort pracy 
komfort siedzenia 
komfort użytkowania 
komfort w pracy 
kominiarz 
Komisja Antymobbingowa 
Komisja ds. NDS i NDN 
Komisja Europejska 
komisja normalizacyjna 
komisja ochrony pracy 
komisja powypadkowa 
komisja rozjemcza 
komisje socjalne i bytowe 
Komitet Akustyki PAN 
Komitet Badań Naukowych 
Komitet Horyzontalny 
Komitet Praw Społecznych 
Komitet Prognoz PAN 
Komitet Techniczny 
komitety 
komizm 
komplementarność badań 
komora antystatyczna 
komora bezdechowa 
komora chłodnicza 
komora infradźwiękowa 
komora klimatyczna 
komora mikroklimatyczna 
komora pogłosowa 
komora spektrofotometru 
komora zraszania 
komory klimatyczne 
komórka 
komórka fotoelektryczna 
komórka i jej funkcjonowanie 
komórki nerwowe 
kompaktor 
kompaktowe zapalenie skóry 
komparatory napięcia 
kompas 
kompatybilność 
kompatybilność elektromagnetyczna 
kompensacja 
kompensator hybrydowy 
kompetencje 
kompetencje cyfrowe 
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kompetencje językowe 
kompetencje komunikacyjne 
kompetencje organizacyjno-techniczne 
kompetencje personelu 
kompetencje pracowników 
kompetencje profesjonalne 
kompetencje progowe 
kompetencje różnicujące 
kompetencje zawodowe 
kompilator 
kompleksowe zarządzanie jakością 
kompostownia 
kompozycja 
kompozycja tekstu 
kompozyty polimerowe 
kompresor 
komputerowa gra decyzyjna 
komputerowa symulacja 
komputerowe modelowanie 
komputerowe narzędzia 
komputerowe stanowisko pracy 
komputerowe systemy pomiarowe 
komputerowe systemy sterowania 
komputerowy d 
komputerowy model stanowiska pracy 
komputerowy model tułowia człowieka 
komputerowy program MIKRO-BHP 
komputerowy system biblioteczny 
komputerowy system informacyjny 
komputery panelowe 
komputeryzacja 
komunikacja 
komunikacja bezprzewodowa 
komunikacja drogowa 
komunikacja elektroniczna 
komunikacja globalna 
komunikacja interkulturowa 
komunikacja interpersonalna 
komunikacja językowa 
komunikacja marketingowa 
komunikacja masowa 
komunikacja miejska 
komunikacja międzykomórkowa 
komunikacja międzykulturowa 
komunikacja międzyludzka 
komunikacja międzyosobowa 
komunikacja mobilna 
komunikacja naukowa 
komunikacja nieformalna 
komunikacja niewerbalna 
komunikacja pisemna 
komunikacja radiowa 
komunikacja społeczna 

komunikacja urządzeń 
komunikacja w pracy 
komunikacja werbalna 
komunikacja wewnętrzna 
komunikacja wirtualna 
komunikacja wizualna 
komunikacja zbiorowa 
komunikat 
komunikowanie 
komunikowanie międzynarodowe 
komunikowanie niewerbalne 
komunikowanie się młodzieży 
komunikowanie się publiczne 
komunikowanie się werbalne 
komunikowanie terapeutyczne 
komunikowanie werbalne 
koncentracja uwagi 
koncepcja ALARP 
koncepcja CSR 
koncepcja przywództwa autentycznego 
koncepcja resilience 
koncepcje psychologiczne 
koncerny samochodowe 
koncesje 
kondensatory 
konduktorzy 
konduktrometria 
kondycja fizyczna 
konferecja EUROSHNET 
konferencja „Ochrona życia rodzinnego w prawie 
pracy” 
konferencja EUROSHNET 
konferencja międzynarodowa 
konferencja prasowa 
konferencje 
konferencje międzynarodowe 
konfigurowanie 
konflikt 
konflikt praca-dom 
konflikt praca-rodzina 
konflikt w miejscu pracy 
konflikt w organizacji 
konflikty 
konflikty międzypokoleniowe 
konflikty społeczne 
konflikty w miejscu pracy 
konflikty zbrojne 
konformizm 
kongres 
Kongres Bezpieczeństwa Pracy 
Kongres Techników Polskich 
konie 
konimetr 
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koniunktura 
koniunktura gospodarcza 
konkurencja 
konkurencja globalna 
konkurencja$$9pol 
konkurencyjność 
konkurencyjność przedsiębiorstw 
konkurs 
Konkurs "Nagroda za Dobrą Praktykę" 
Konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" 
Konkurs Dobrych Praktyk 
konkurs Eureka 
konkurs filmowy 
konkurs fotograficzny 
konkurs na plakat 
konkurs plastyczny 
konkursy plastyczne 
konsekwencja w działaniu 
konsekwencje mobbingu 
konsekwencje podatkowe 
konsekwencje społeczne 
konsekwencje wypadków 
konserwacja 
konserwacja instalacji 
konserwacja maszyn 
konserwacja obrazów 
konserwacja środków 
konserwacja urządzeń 
konserwacja zabytków 
konserwator 
konserwator malarstwa 
konserwator sieci 
konsorcjum 
konstrukcja aparatury 
konstrukcja cienkościenna 
konstrukcja CIOP 
konstrukcja kasku 
konstrukcja maszyn 
konstrukcja narzędzi 
konstrukcja obrabiarek 
konstrukcja obuwia 
konstrukcja opraw oświetlenia 
konstrukcja pojazdów 
konstrukcja pras 
konstrukcja przekładni 
konstrukcja przyrządów 
konstrukcja sprzętu 
konstrukcja uzwojeń 
konstrukcja zawiesi 
konstrukcja złączy 
konstrukcje 
konstrukcje budowlane 
konstrukcje budynków 

konstrukcje cienkościenne 
konstrukcje mechaniczne 
konstrukcje metalowe 
konstrukcje pieca 
konstrukcje przeciwhałasowe 
konstrukcje siatkobetonowe 
konstrukcje spawane 
konstrukcje stalowe 
konstrukcje strumienic 
konstrukcje żelbetowe 
konstrukcje żelbetowe$$9pol 
konstruktor 
konstruktor maszyn 
konstruowanie formuł 
konstruowanie odlewów 
konstytucja 
konstytucja PRL 
Konstytucja RP 
konstytucja UE 
konstytucje państw europejskich 
konsultacje 
konsultanci bhp 
konsultant telefoniczny 
konsument 
konsumeryzm 
konsumpcja 
konsumpcja kulturalna 
kontakt wzrokowy 
kontaktowe ochrony oczu 
kontaktowe urządzenia ochronne maszyn 
kontaktowe zapalenie skóry 
kontakty interpersonalne 
kontakty międzyludzkie 
kontakty społeczne 
kontrola finansowa 
kontrakt ekonomiczny 
kontrakt etyczny 
kontrakt psychologiczny 
kontrakty menedżerskie 
kontrastowe oznaczenia 
kontrola 
kontrola administracji 
kontrola automatyczna 
kontrola bezpieczeństwa 
kontrola bezpiecznego użytkowania 
kontrola czystości powietrza 
kontrola dostaw 
kontrola drogowa 
kontrola działania 
kontrola funkcjonalna 
kontrola hałasu 
kontrola hałasu podziemnego 
kontrola i nadzór 
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kontrola instalacji 
kontrola instalacji gazowej 
kontrola jakości 
kontrola jakości produkcji 
kontrola kierowców 
kontrola maszyn 
kontrola metrologiczna 
kontrola na budowie 
kontrola narażenia 
kontrola narzędzi 
kontrola organizacyjna 
kontrola państwowa 
kontrola PIP 
kontrola podatkowa 
kontrola powietrza 
kontrola pozycji ciała 
kontrola pracowników 
kontrola pracy 
kontrola procesu 
kontrola produkcji 
kontrola przepisów 
kontrola przewodów kominowych 
kontrola przewozu 
kontrola PSP 
kontrola ruchu kolejowego 
kontrola sanitarna 
kontrola skarbowa 
kontrola składu 
kontrola służbowa 
kontrola społeczna 
kontrola statystyczna 
kontrola stresu 
kontrola szkodliwych czynników 
kontrola środowiska 
kontrola techniczna 
kontrola temperatury 
kontrola w organizacji 
kontrola warunków pracy 
kontrola wewnętrzna 
kontrola wyrobów 
kontrola zakażeń szpitalnych 
kontrola zamówień 
kontrola zamówień publicznych 
kontrola zanieczyszczeń 
kontrola zarządcza 
kontrola zgodności wyrobów 
kontrola ZUS 
kontrola zwolnień lekarskich 
kontrola żywności 
kontrole budowlane 
kontrole urządzeń ochronnych 
kontroler 
kontroler jakości 

kontroler ruchu 
kontroler ruchu lotniczego 
kontroling 
kontrolowanie 
kontrolowanie emocji 
kontrolowanie pracowników 
kontrolowanie zachowań 
kontuzje 
kontynuowanie pracy 
konwekcja swobodna 
konwencja 155 
konwencja 187 
konwencja berneńska 
konwencja międzynarodowa 
Konwencja MOP 
Konwencja MOP nr 121 
Konwencja MOP nr 148 
konwencja MOP nr 155 
konwencja MOP nr 156 
konwencja nowojorska 
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
Konwencja Praw Dziecka 
Konwencja Rotterdamska 
Konwencja Rzymska 
Konwencja Sztokholmska 
konwencje 
konwencje dotyczące pracy 
konwencje ILO 
Konwencje Międzynarodowe 
konwencje pomiaru 
Konwent Europejski 
konwerger 
konwersja energii 
kończyny 
kooperacja 
kooperacja przedsiębiorstw 
koordynacja CIOP 
koordynacja prac 
koordynacja ruchowa 
koordynacja w pracy 
koordynacja wzrokowo-ruchowa 
koordynator 
koordynator bezpieczeństwa 
koordynator ds. bhp 
koordynator ewakuacji 
kopalnia 
kopalnia "Barbara" 
kopalnia głębinowa 
kopalnia węgla 
kopalnie 
kopalnie a środowisko 
kopalnie odkrywkowe 
kopalnie surowców mineralnych 



52 

 

kopanie tuneli 
kopie bezpieczeństwa 
kopiowanie 
kopiowanie informacji 
kopolimery 
kora mózgu 
kora nadnerczowa 
Korea 
Korea Occupational Safety & Health Agency 
Korea Occupational Safety and Health Agency 
Korea Occupational Safety and Health Agency - KOSHA 
Korea$$9pol 
korekta 
korekta drukarska 
korekta edytorska 
korelacja 
korelacja i regresja 
korespondencja 
korespondencja biurowa 
korespondencja elektroniczna 
korespondencja finansowa 
korespondencja handlowa 
korespondencja medyczna 
korespondencja prawnicza 
korespondencja służbowa 
korespondencja urzędowa 
koronawirus 
korozja budowli 
korozja okrętów 
korporacje 
korporacje przemysłowe 
korpusy 
korpusy uchwytów 
korupcja 
korzystanie z wiedzy 
korzystanie ze środowiska 
korzyści 
korzyści ekonomiczne 
korzyści finansowe 
korzyści organizacyjne 
korzyści rynkowe 
korzyści wdrażania dyrektyw 
korzyści zdrowotne 
KOSHA 
kosmetolog 
kosmetologia 
kosmetyczka 
kosmetyka 
kosmetyka lecznicza 
kosmetyka lekarska 
kosmetyki 
kosmiczne formy materii 
kosmologia 

kosmos 
koszt badań 
koszt fizjologiczny 
koszt oceny ryzyka 
koszt zatrudnienia 
kosztorys 
koszty 
koszty - kalkulacja 
koszty absencji 
koszty bezpieczeństwa 
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy 
koszty bezpieczeństwa pracy 
koszty budowy 
koszty działalności prewencyjnej 
koszty ekonomiczno-społeczne 
koszty i korzyści bhp 
koszty i korzyści integracji 
koszty inwestycji przeciwhałasowych 
koszty jakości 
koszty leczenia 
koszty logistyczne 
koszty magazynowania 
koszty mobbingu 
koszty niepełnosprawności 
koszty obciążające poszkodowanych 
koszty ponoszone przez społeczeństwo 
koszty pracy 
koszty procesów bhp 
koszty produkcji 
koszty przejazdu 
koszty renty inwalidzkiej 
koszty sądowe 
koszty społeczne 
koszty szkolenia 
koszty świadczeń 
koszty ubezpieczenia wypadkowego 
koszty ukryte 
koszty utrzymania 
koszty użytkowania samochodu 
koszty wdrażania 
koszty wdrażania dyrektyw 
koszty wdrożeń 
koszty wypadków 
koszty wypadków przy pracy 
koszty wypalenia zawodowego 
koszty wytwarzania 
koszty zatrudnienia 
kościół 
kość 
kotłownie 
kotły 
kotły centralnego ogrzewania 
kotły parowe 
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kotły wodne 
kowal 
kowalstwo 
kozioł ofiarny 
kraje 
kraje arabskie 
kraje członkowskie 
kraje EWG 
kraje kandydujące 
kraje kapitalistyczne 
kraje OECD 
kraje przystępujące 
kraje rozwijające 
kraje rozwinięte 
kraje słabo rozwinięte 
kraje socjalistyczne 
kraje świata 
kraje zachodnie 
krajobrazy 
Krajowa Izba Gospodarcza 
Krajowa Sieć Informacyjna 
Krajowa Sieć Partnerów 
Krajowe Centrum CIS 
krajowe systemy zarządzania 
Krajowy Punkt Centralny 
Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych 
Krajowy Rejestr Sądowy 
Krajowy System Informacyjny 
Krajowy System Usług 
krajowy znak towarowy 
Krakowskie Memorandum EUROSHNET 
krążenie obwodowe krwi 
kreatywność 
kredyt technologiczny 
kredyty 
krem barierowy 
krem hydrofobowy 
krem ochronny hydrofobowy 
krem wodoodporny 
kremy 
kremy biologiczne 
kreowanie 
kreowanie jakości organizacji 
kreowanie wiedzy 
krew kapilarna 
kręgowce 
krętek boleriozy 
krioterapia 
krojenie 
kronika 
krowy mleczne 
KRUS 
kruszenie 

krwinki czerwone 
kryminologia 
kryptografia 
krystalizacja kryształów 
krystalochemia 
krystobalit 
kryształy molekularne 
kryteria 
kryteria klasyfikacji substancji chemicznych 
kryteria kompetencyjne 
kryteria oceny 
kryteria wyboru 
kryteria zdrowia 
kryteria zróżnicowania 
kryterium DTAT 
kryterium jakości 
kryterium Pfandera 
kryterium Smoorenburga 
krytyka 
kryzys 
kryzys finansowy 
kryzys gospodarczy 
kryzys medialny 
kryzys zawodowy 
kryzysy ekonomiczne 
krzemionka krystaliczna 
krzesło 
krzewy 
krzywa absencji wypadkowej 
krzywa Keelinga 
krzywa polagraficzna 
krzywa wannowa 
krzywda 
Krzywicki Ludwik 
ksantyniany 
ksenobiotyki 
kserografia 
kserokopiarka 
ksiądz 
książka 
Księga Bezpieczeństwa Pracy 
Księga HACCP 
księga jakości 
Księga Zdrowia i Bezpieczeństwa 
księgarstwo 
księgi wieczyste 
księgowość 
księgowy 
księgozbiór 
ksydymetria 
kształcenie dorosłych 
kształcenie 
kształcenie bezpiecznych zachowań 
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kształcenie dorosłych 
kształcenie kadr 
kształcenie lekarzy 
kształcenie na odległość 
kształcenie naprzemienne 
kształcenie nauczycieli 
kształcenie podyplomowe 
kształcenie politechniczne 
kształcenie pożarnicze 
kształcenie pracujących 
kształcenie robotników 
kształcenie techniczne 
kształcenie umysłu 
kształcenie ustawiczne 
kształcenie w zdrowiu publicznym 
kształcenie zawodowe 
kształcenie zawodowe 
kształtowanie bezpiecznych zachowań 
kształtowanie bhp 
kształtowanie blach 
kształtowanie jakości 
kształtowanie kultury bezpieczeństwa 
kształtowanie postaw 
kształtowanie prozdrowotnych zachowań 
kształtowanie przedsiębiorczych zachowań 
kształtowanie świadomości 
kształtowanie warunków pracy 
kształtowanie wizerunku 
kształty 
kucharz 
kuchenka gazowa 
kuchenka mikrofalowa 
kucie 
kulowanie 
kultura 
kultura bezpieczeństwa 
kultura bezpieczeństwa pracy 
kultura coachingu 
kultura firmy 
kultura fizyczna 
kultura górnicza 
kultura HSE 
kultura informacji 
kultura innowacji 
kultura jakości 
kultura masowa 
kultura medialna 
kultura miejsca pracy 
kultura narodowa 
kultura organizacji 
kultura organizacyjna 
kultura osobista 
kultura pracy 

kultura przedsiębiorczości 
kultura przedsiębiorstwa 
Kultura Sprawiedliwego Traktowania 
kultura wiedzy 
kultura wolnego czasu 
kultura zdrowej firmy 
kulturoznawstwo 
kuratela 
kurczenie mięśni 
kurczliwość tkanin 
kurs języka angielskiego 
kurs komputerowy 
kurs korespondencyjny 
kurs programowania 
kurs statystyki 
kurs szkoleniowy 
kursy bhp 
kursy e-learning 
kursy zawodowe 
kurtyny bezpieczeństwa 
kurtyny świetlne 
kurz 
kuźnia 
kuźnictwo 
kwadrofonia 
kwalifikacja wypadku 
kwalifikacja wypadku przy pracy 
kwalifikacje nauczycieli 
kwalifikacje pracowników 
kwalifikacje zawodowe 
kwalifikowalność projektów 
kwalifikowanie pracy 
kwalitologia 
kwarcyty 
kwarki 
kwas 2,2-dichloropropionowy 
kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy 
kwas chlorofenoksyoctowy 
kwas chlorooctowy 
kwas chlorooctowy 
kwas cyjanurowy 
kwas propionowy 
kwas sulfonowy 
kwas tiosalicylowy 
kwas trioglikolowy 
kwasoodporność 
kwasy dwukarboksylowe 
kwasy Omega 3 
kwestionariusz 
Kwestionariusz Aktywności w Miejscu Pracy 
kwestionariusz ankietowy 
kwestionariusz AVEM 
kwestionariusz badań 
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kwestionariusz badawczy 
Kwestionariusz Barier Twórczości w Miejscu Pracy 
kwestionariusz choroby symulatorowej 
kwestionariusz COPSOQ 
kwestionariusz Davida Goldberga 
kwestionariusz Eysencka 
kwestionariusz GHQ 
kwestionariusz Kano 
kwestionariusz KBPK 
kwestionariusz Maslach Burnout Inventory 
kwestionariusz MDM 
kwestionariusz MVP 

kwestionariusz NAQ 
kwestionariusz NMQ 
kwestionariusz oceny kształcenia 
kwestionariusz Oceny Ryzyka Mobbingu 
kwestionariusz oceny stresu 
kwestionariusz Osobowości Hogan HPI 
kwestionariusz PWP 
kwestionariusz samooceny 
kwestionariusz siły woli 
kwestionariusz zdrowotny 
kwestionariusz, 
kwestionariusze osobowości 

 

L 
 
laborant 
laboratoria 
laboratoria akredytowane 
laboratoria badawcze 
laboratoria diagnostyczne 
laboratoria pomiarowe 
laboratoria uznane 
laboratoria wysokonapięciowe 
laboratoria zakładowe 
laboratorium analityczne 
Laboratorium Badań Środowiskowych 
laboratorium badawcze 
laboratorium biologiczne 
laboratorium chemiczne 
laboratorium izotopowe 
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris 
laboratorium medyczne 
laboratorium mikrobiologiczne 
laboratorium pomiarowe 
lakiernia 
lakiernictwo 
lakiernik 
lakierowanie 
lakiery elektroizolacyjne 
laktacja 
laminaty 
laminaty poliestrowe 
laminowanie 
lampa Davy`ego 
lampa gazowa 
lampa halogenowa 
lampy 
lampy elektronowe 
lampy elektropromienne 
lampy fluorescencyjne 
lampy metalohalogenowe 
lampy nadawcze 

lampy oświetleniowe 
lampy owadobójcze 
lampy rtęciowe 
lampy sodowe 
laptop 
L-arginina 
laryngologia 
laser światłowodowy 
laseroterapia 
lasery 
lasery barwnikowe 
lasery chemiczne 
lasery cieczowe 
lasery gazowe 
lasery krystaliczne 
lasery organiczne 
lasery półprzewodnikowe 
lasery stałe 
lasery światłowodowe 
lasery tnące 
lasery ultrakrótkoimpulsowe 
lateks gumy naturalnej 
lateks kauczuku naturalnego 
LATEX 
law 
Lądek Zdrój 
leadership 
lean management 
leasing 
leczenie ciepłem 
leczenie farmakologiczne 
leczenie hipnozą 
leczenie lęku 
leczenie neurologiczne 
leczenie prądem 
leczenie ruchem 
leczenie wspomagające 
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leczenie zakażeń 
leczenie zatruć 
lecznictwo 
LED 
Legionella pneumophila 
legioneloza 
legionelozowe zapalenie płuc 
legislacja 
lek 
lekarstwa 
lekarz 
lekarz medycyny pracy 
lekarz orzecznik 
lekarz sanitarny 
lekarz stomatolog 
lekarze 
lekarze weterynarii 
leki antydepresyjne 
leki darmowe 
leki nasenne 
leki psychoaktywne 
leki psychotropowe 
leksyka 
leksykografia 
leksykologia 
leksykon 
leksykon naukowo-techniczny 
lepkosprężystość 
lepkość 
lesbijka 
leśnicy 
leworęczność 
lęk nerwicowy 
licencja 
licytacja 
liczba przypadków chorób 
liczby naturalne 
liczby rzeczywiste 
liczby wymierne 
liczby zespolone 
liczniki elektroniczne 
liczniki elektryczne 
liczniki promieniowania 
lider 
likwidacja hałasu 
likwidacja stanowisk pracy 
likwidacja zakładu pracy 
LIMB 
lingwistyka 
linia montażowa 
linia produkcyjna 
linie elektroenergetyczne 
linie energetyczne 

linie kablowe 
linie napowietrzne 
linie przesyłowe 
linie radiowe 
linie transmisyjne 
linie wysokiego napięcia 
linka bezpieczeństwa 
linka opasująca 
Linux 
liny kotwiczące 
lipidy 
lipoatrofia półkolista 
list motywacyjny 
lista chorób zawodowych 
lista ekspertów 
Lista Filadelfijska 
lista kontrolna 
lista kontrolna Europejskiej Fundacji Poprawy 
Warunków Pracy i Życia 
lista kontrolna problemów psychicznych 
lista organizacji 
lista publikacji 
lista towarów niebezpiecznych 
lista zawodów 
listy kontrolne 
listy kontrolne NIOSH 
literatura 
literatura obca 
literatura polska 
litopon 
litowce 
lobbing 
lobbing europejski 
laboratoryjna księga jakości 
Lock Out Tag Out 
lockout/tagout 
logarytmy 
logiczne myślenie 
logika 
logika cyfrowa 
logika formalna 
logika matematyczna 
logika rozmyta 
logistyka 
logistyka dystrybucji 
logistyka globalna 
logistyka magazynowania 
logistyka miejska 
logistyka produkcji 
Logo 
lojalność organizacyjna 
lojalność pracowników 
lokalizacja dźwięku 
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lokalizacja przedsiębiorstwa 
lokalizacja przestrzenna 
lokalizacja urządzeń alarmowych 
lokalny program 
longitudinal study 
long-term sickness absence 
LOPA 
lotne związki chemiczne 
lotne związki organiczne 
lotnictwo 
lotnictwo cywilne 
lotnicy 
lotnisko 
LoTo 
LOTTO 
loty 
loty kosmiczne 
lower back pain 

lód 
ludność 
ludność Polski 
ludność wiejska 
ludzie 
ludzie młodzi 
ludzie nauki 
ludzie starsi 
ludzkie działanie 
ludzkie zmysły 
ludzkość 
luminacja 
luminescencja 
luminescencyjne metody 
luneta 
lupa 
lusterko 

 

Ł 
 
łacina 
ład pracy 
ład społeczny 
ładunki elektrostatyczne 
ładunki elektryczne 
ładunki niebezpieczne 
łańcuch dostaw 
łapownictwo 
łączenie materiałów 
łączność 
łączność bezprzewodowa 
łączność komórkowa 

łączność konwencjonalna 
łączność mobilna 
łączność radiowa 
łączność trankingowa 
łojotok 
łożyska toczne 
łożysko 
łożyskowanie 
łódź żaglowa 
łóżko elektryczne 
łóżko szpitalne 
ługi 

 

M 
 
macierz wejściowa 
macierze strukturalne 
macierzyństwo 
MADYMO 
magazyn chemikaliów 
magazyn pomostowy 
magazyn prętów 
magazyn wieżowy 
magazyn wysokiego składowania 
magazynier 
magazynowanie chemikaliów 
magazynowanie energii 
magazynowanie gazów 
magazynowanie materiałów niebezpiecznych 
magazynowanie produktów chemicznych 

magazynowanie surowców zbożowych 
magazyny spedycyjne 
magazyny wysokiego składowania 
magia 
magnesy trwałe 
magnetobiologia 
magnetofon 
magnetohydrodynamika 
magnetostatyka 
magnetostymulacja 
magnetoterapia 
magnetotermosprężystość 
magnetowid 
magnetyczny rezonans jądrowy 
magnetyki 
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magnetyzm ziemski 
maintenance 
majątek obrotowy 
majątek trwały 
majster 
majsterkowanie 
makiawelizm 
makrobiotyka 
makrocząsteczki 
makroekonomia 
makroergonomia 
malarnia 
malarz 
małe firmy 
małe grupy 
małe i średnie przedsiębiorstwa 
mały rocznik statystyczny 
mały słownik 
małżeństwo 
Mamdani algorithm 
mammografia 
manekin 
manekin antropomorficzny 
manekin termiczny 
manekin wirtualny 
manewrowanie z ładunkiem 
manewrowy 
manganometria 
manganowce 
manie 
manikiurzystka 
manipulacja 
manipulator ABB 
manipulator przemysłowy 
manipulatory 
manometry sprężynowe 
mapa hałasu 
mapa nauki 
mapy 
mapy akustyczne 
mapy kognitywne 
mapy nauki 
mapy tematów 
mapy wiedzy 
margarynownia 
Maria Skłodowska-Curie 
marka pracodawcy 
marka produktu 
markery 
markery prozapalne 
marketing 
marketing elektroniczny 
marketing międzynarodowy 

marketing strategiczny 
marksizm 
marsze 
marynarz 
marzenia 
masa formierska 
masa termoplastyczna 
masarz 
masaż 
masery 
maska ochronna 
maska przeciwgazowa 
maska przeciwpyłowa 
maski 
maski przemysłowe 
maskowanie dźwięku 
mastocyty 
masy atomowe pierwiastków 
masy bitumiczne 
masy kotwiczące 
maszyna ciśnieniowa 
maszyna cyfrowa 
maszyna do pakowania wędlin 
maszyna przemysłowa 
maszynista offsetowy 
maszynista urządzeń 
maszynistka 
maszynoznawstwo 
maszyny analogowe 
maszyny budowlane 
maszyny chłodnicze 
maszyny cieplne 
maszyny cyfrowe 
maszyny do obróbki drewna 
maszyny do obróbki mechanicznej 
maszyny do obróbki skrawaniem 
maszyny do pakowania 
maszyny do przetwarzania danych 
maszyny elektryczne 
maszyny hybrydowe 
maszyny i narzędzia 
maszyny i narzędzia rolnicze 
maszyny i urządzenia 
maszyny i urządzenia produkcyjne 
maszyny i urządzenia$$9pol 
maszyny indukcyjne 
maszyny kruszące 
maszyny leśne 
maszyny manipulacyjne 
maszyny matematyczne 
maszyny mówiące 
maszyny myślące 
maszyny prądu stałego 
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maszyny produkcyjne 
maszyny przemysłowe 
maszyny przepływowe 
maszyny ręczne z napędem elektrycznym 
maszyny robocze 
maszyny rolnicze 
maszyny samojezdne 
maszyny sterujące 
maszyny synchroniczne 
maszyny szynowe 
maszyny uniwersalne 
maszyny wibracyjne 
maszyny wirnikowe 
maszyny włókiennicze 
maści 
mata antypoślizgowa 
materiały na odzież ochronną 
matematyczne metody 
matematyka 
matematyka dyskretna 
matematyka obliczeniowa 
matematyka stosowana 
matematyka teoretyczna 
materia 
materialne środowisko pracy 
materiał filtracyjny 
materiał informacyjny 
materiał inteligentny 
materiał kompozytowy 
materiał ochronny 
materiał odzieżowy 
materiał paraprzepuszczalny 
materiał powlekany 
materiał szkoleniowy 
materiał wielowarstwowy 
materiał ziarnisty 
materiałochłonność 
materiałoznawstwo 
materiały 
materiały aktywnie reagujące 
materiały alternatywne 
materiały amortyzacyjne 
materiały barierowe 
materiały bioaktywne 
materiały budowlane 
materiały chemiczne 
materiały chroniące 
materiały chroniące przed bioaerosolami 
materiały dentystyczne 
materiały dla nauczyciela 
materiały dla początkujących 
materiały dla szkoły gimnazjalnej 
materiały dla szkoły podstawowej klasa 1-3 

materiały dla szkoły podstawowej klasa 4-6 
materiały dla szkół ponadgimnazjalnych 
materiały dla średniozaawansowanych 
materiały dla ucznia 
materiały do nauczania 
materiały dydaktyczne 
materiały dźwiękochłonne 
materiały dźwiękoizolacyjne 
materiały edukacyjne 
materiały elektroniczne 
materiały elektrostrykcyjne 
materiały elektryczne 
materiały ferromagnetyczne 
materiały filtracyjne 
materiały formierskie 
materiały holograficzne 
materiały hydroizolacyjne 
materiały informacyjne 
materiały instalacyjne 
materiały inteligentne 
materiały inżynierskie 
materiały kompozytowe 
materiały konferencyjne 
materiały konstrukcyjne 
materiały łatwopalne 
materiały magnetostrykcyjne 
materiały magnetyczne 
materiały malarskie 
materiały medyczne 
materiały metodyczne 
materiały multimedialne 
materiały narzędziowe 
materiały niebezpieczne 
materiały niemetalowe 
materiały obuwnicze 
materiały ochronne 
materiały oddychające 
materiały odlewnicze 
materiały odniesienia 
materiały odzieżowe 
materiały opakowaniowe 
materiały palne 
materiały piezoelektryczne 
materiały pirotechniczne 
materiały podłogowe 
materiały polimerowe 
materiały pomocnicze 
materiały propagandowe 
materiały proszkowe 
materiały przemiany fazowej 
materiały przemysłowe 
materiały seminaryjne 
materiały spawalnicze 
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materiały szkoleniowe 
materiały tekstylne 
materiały termoizolacyjne 
materiały tłumiące drgania 
materiały toksyczne 
materiały trujące 
materiały upowszechniające wiedzę 
materiały wibroizolacyjne 
materiały włókninowe 
materiały włókniste 
materiały ziarniste 
materiały zmiennofazowe (PCM) 
matki 
matroidy 
maty bezpieczeństwa 
mączka rybna 
mądrość 
mąż zaufania 
MDA 
MDE 
MDI 
meblarstwo 
meble 
meble laboratoryjne 
mechaniczna obróbka drewna 
mechaniczne ortezy 
mechanik 
mechanik lotniczy 
mechanik samochodowy 
mechanik$$9pol 
mechanika 
mechanika ciał stałych 
mechanika gazów 
mechanika kwantowa 
mechanika pękania 
mechanika płynów 
mechanika pojazdowa 
mechanika statystyczna 
mechanika stosowana 
mechanika techniczna 
mechanika teoretyczna$$9pol 
mechanika transportu 
mechanika zderzenia 
mechanizacja pracy 
mechanizacja przeładunku 
mechanizacja robót budowlanych 
mechanizacja robót drogowych 
mechanizacja rolnictwa 
mechanizm adaptacyjny 
mechanizm działania 
mechanizm podnoszenia 
mechanizm powstawania wypadków 
mechanizmy 

mechanizmy decyzyjne 
mechanizmy motywacyjne 
mechanizmy obronne 
mechanizmy pamięci 
mechanizmy reakcji 
mechanizmy regulacji 
mechanizmy rozwoju 
mechanizmy sterujące 
mechatronika 
mecz piłkarski 
media 
media a zachowanie człowieka 
media elektroniczne 
media relations 
media społeczne 
media społecznościowe 
mediacje 
mediator 
medical facility 
medical monitoring 
medycyna 
medycyna alternatywna 
medycyna behawioralna 
medycyna ekspedycyjna 
medycyna fizykalna 
medycyna katastrof 
medycyna kliniczna 
medycyna kliniczna$$9pol 
medycyna kolejowa 
medycyna kosmiczna 
medycyna lotnicza 
medycyna naturalna 
medycyna nuklearna 
medycyna pracy 
medycyna przemysłowa 
medycyna psychosomatyczna 
medycyna ratunkowa 
medycyna sądowa 
medycyna społeczna 
medycyna sportowa 
medycyna środowiska 
medycyna środowiskowa 
medycyna transportu 
medycyna tropikalna 
medycyna wypadkowa 
medycyna zapobiegawcza 
medytacja 
melancholia 
melatonin 
melatonina 
melt-blown 
membrany 
membrany biomimetyczne 
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membrany półprzepuszczalne 
menedżer 
menedżer produkcji 
menedżer projektu 
menedżerowie wiedzy 
mentalność 
merkaptan metylowy 
mertiolat 
MES 
metaanaliza 
metabolizm 
metadane 
metafizyka 
metainformacja 
metakomunikacja 
metal 
metale 
metale ciężkie 
metale i ich związki 
metale kolorowe 
metale rakotwórcze 
metale rzadkie 
metale toksyczne 
metale twarde 
metalizacja tkanin 
metalizowanie 
metaloidy i ich związki 
metaloproteiny 
metalowiec 
metaloznawstwo 
metalurgia 
metamateriały 
metasystem zarządzania 
meteorologia 
meteoropaci 
meteoropatologia 
methemoglobinemia 
metoda AAS 
metoda akustyczna 
metoda amperometryczna 
metoda analityczna 
metoda anemometryczna 
metoda ankietowa 
metoda ASA 
metoda aspiracyjna 
metoda bezwładnościowego wytrącania 
metoda BTM 
metoda chromatografii cieczowej 
metoda chromatografii gazowej 
metoda chromatografii jonowej 
metoda chromatopolarograficzna 
metoda chronometrażowo-tabelaryczna 
metoda detekcji 

metoda diagnostyczna 
metoda doboru 
metoda dynamiczna 
metoda elementów skończonych 
metoda falowa 
metoda fluorymetryczna 
metoda FMEA 
metoda fotograficzna 
metoda fotometrii płomieniowej 
metoda geometryczna 
metoda GTD 
metoda HAZOP 
metoda HPLC 
metoda hybrydowa 
metoda in vitro 
metoda Ishikawy 
metoda kompensacyjno-ilorazowa 
metoda kruszenia 
metoda laserowo-dopplerowska 
metoda Lehmana 
metoda LIWC 
metoda łukowo-plazmowa PVD 
metoda membranowa 
metoda Monte Carlo 
metoda MORT 
metoda MTM 
metoda najmniejszych kwadratów 
metoda numeryczna 
metoda obliczeń 
metoda obserwacji migawkowych 
metoda oceny 
metoda oceny odporności 
metoda OCRA 
metoda odniesieniowa 
metoda ORM 
metoda OWAS 
metoda oznaczania 
metoda Pareto 
metoda Pavica 
metoda PERT 
metoda podobieństwa 
metoda pracy 
metoda prognozowania 
metoda próżniowa 
metoda przypadków 
metoda psychoakustyczna 
metoda psychrometryczna 
metoda QAM 
metoda QFD 
metoda REBA 
metoda Risk Score 
metoda rodankowa 
metoda Romano 
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metoda Rorschacha 
metoda rozmytych map kognitywnych 
metoda ruchów elementarnych (MTM) środowisko 
pracy 
metoda RULA 
metoda rzeczywistego ucha 
metoda samokontroli 
metoda Scoreboard 
metoda sejsmiczna 
metoda Serqual 
metoda SIL 
metoda SOCMA 
metoda spektralna 
metoda spektrometrii w podczerwieni 
metoda spektroradiometryczna  
metoda spektroskopowa 
metoda SPIN 
metoda statystyczna 
metoda sytuacyjna 
metoda Sześć Sigma 
metoda sztucznego ucha 
metoda T.A.T. 
metoda Teisingera 
metoda termiczna 
metoda TFH 
metoda TOL 
metoda typowania genetycznego 
metoda ULRA 
metoda uproszczona 
metoda wagowa 
metoda wartościowania 
metoda wizualizacji 
metoda wskaźnika SI 
metoda znaczników gazowych 
metodologia 
metodologia badań 
metodologia gromadzenia danych 
metodologia nauk 
metodologia oceny 
metodologia psychologii 
metodologia zarządzania 
metody 
metody aktywne redukcji hałasu 
metody akustyczne 
metody alternatywne 
metody analityczne 
metody analizy 
metody analizy instrumentalnej 
metody badania pracy 
metody badań 
metody badawcze 
metody biologiczne 
metody CAF 

metody chemiczne 
metody chromatograficzne 
metody diagnostyczne 
metody doboru 
metody dydaktyczne 
metody eksperymentalne 
metody elektroanalityczne 
metody elektrochemiczne 
metody elektrometryczne 
metody empiryczne 
metody fizjologiczne 
metody fizykochemiczne 
metody fotometryczne 
metody hybrydowe 
metody i narzędzia zarządzania 
metody ilościowe 
metody impregnacji 
metody instrumentalne 
metody inwersyjne 
metody izotopowe 
metody kontroli 
metody kształcenia 
metody kwestionariuszowe 
metody leczenia 
metody lingwistyczne 
metody magnetyczne 
metody matematyczne 
metody matematyczne$$9pol 
metody miareczkowe 
metody nagrzewania 
metody nauczania 
metody nieparametryczne 
metody numeryczne 
metody obliczania kosztów 
metody obliczeń 
metody obróbki 
metody obserwacyjne 
metody oceny 
metody oceny pracowników 
metody oceny pracy 
metody oceny ryzyka 
metody oceny ryzyka zawodowego 
metody oceny stresu 
metody optyczne 
metody optymalizacji 
metody organizacji i zarządzania 
metody oznaczania 
metody oznaczania substancji 
metody pomiarów 
metody pomiaru 
metody pomiaru mobbingu 
metody pomiaru zanieczyszczeń 
metody pracy 
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metody pracy socjalnej 
metody pracy wychowawczej 
metody probabilistyczne 
metody prognozowania 
metody projektowania 
metody przetwórstwa 
metody psychologiczne 
metody psychometryczne 
metody redukcji hałasu 
metody socjologiczne 
metody sondażowe 
metody spektrochemiczne 
metody spektroskopowe 
metody statystyczne 
metody szacowania kosztów 
metody szacowania ryzyka 
metody szkolenia 
metody taksonomiczne 
metody terapeutyczne 
metody termoanalityczne 
metody termografii dynamicznej 
metody uczenia się 
metody ultradźwiękowe 
metody wartościowania pracy 
metody wywiadu 
metody zarządzania 
metodyka 
metodyka badań 
metodyka nauczania 
metodyka normowania pracy 
metodyka oceny 
metodyka oceny ryzyka 
metodyka pomiarów 
metodyka PRINCE2 
metodyka projektowania 
metodyka wzorcowania 
metoksyanilina 
metoksychlor 
metro 
metrologia 
metrologia chemiczna 
metrologia elektryczna 
metrologia optoelektroniczna 
metrologia optyczna 
metrologia przetwórcza 
metrologia warsztatowa 
metrologia włókiennicza 
metrologia zapachu 
metylenodifenylodiizocyjanin 
metyloacetylen 
metylochloroform 
metyloizobutylokarbynol 
metyloizobutyloketon 

metylomorfolina 
metylopropyloketon 
metylosalicylat 
mężczyźni 
mgła kwasowa 
mgła olejowa 
MHAC 
miana anatomiczne 
mianownictwo anatomiczne 
miary człowieka 
miary narażenia 
miary statystyczne 
miary typograficzne 
miary zmienności 
miasto 
miazdżyca naczyń 
miażdżyca 
MicroPHAST 
Microsoft Access 
Microsoft Office 
Microsoft Word 
midwifery 
miednica 
miedziowce 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia 
Społecznego 
miejsca odpoczynku 
miejsce pracy 
miejsce szczególnie niebezpieczne 
miejsce świadczenia pracy 
miejscowe drgania mechaniczne 
miejscowość podwarszawska 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Lublinie 
mielenie 
miernictwo 
miernictwo akustyczne 
miernictwo dynamiczne 
miernictwo elektroakustyczne 
miernictwo elektromechaniczne 
miernictwo elektroniczne 
miernictwo elektrostatyczne 
miernictwo elektryczne 
miernictwo elektryczne$$9pol 
miernictwo mikrofalowe 
miernictwo pól elektromagnetycznych 
miernictwo teleelektryczne 
miernictwo tranzystorowe 
miernictwo wysokonapięciowe 
miernik jakości ergonomicznej 
miernik poziomu zakłóceń 
miernik poziomu życia 
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miernik prądu 
miernik siły 
mierniki 
mierniki działania stresorów 
mierniki elektromagnetyczne 
mierniki elektromechaniczne 
mierniki elektryczne 
mierniki pola elektrycznego 
mierniki potencjału elektrostatycznego 
mierniki pracy 
mierniki stanu bhp 
mierniki uniwersalne 
mierniki wskazówkowe 
mierzenie 
mierzenie czasu 
mierzenie pracy 
mieszalnie pasz 
mieszalnik cieczy 
mieszalniki 
mieszanina izomerów nitropropanu 
mieszanina PCDDs i PCDFs 
mieszaniny 
mieszaniny gazowe 
mieszaniny izomerów 
mieszaniny niebezpieczne 
mieszaniny wybuchowe 
mieszanki gumowe 
mieszkalnictwo 
mieszkania 
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania 
Niepełnosprawności i Zdrowia 
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa 
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania 
Niepełnosprawności i Zdrowia 
Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług 
Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych 
Międzynarodowa Komisja ds. Najwyższych 
Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników 
Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy 
Międzynarodowa Komisja ds. NDS i NDN 
Międzynarodowa Konferencja Statystyków Pracy 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) 
Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Zawodów 
ISCO-88 
Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych 
Międzynarodowe Biuro Pracy 
Międzynarodowe Centrum CIS 
Międzynarodowe Centrum Informacji o 
Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS) 
międzynarodowe instytucje finansowe 
Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego 
międzynarodowe organizacje 

międzynarodowe prawo 
międzynarodowe prawo pracy 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
międzynarodowe systemy logistyczne 
Międzynarodowe Targi A+A 
Międzynarodowe Towarzystwo Rehabilitacji 
Inwalidów 
Międzynarodowe Towarzystwo Ubezpieczeń 
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy 
Pracy i Chorób Zawodowych 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów 
międzynarodowy system informacji 
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar -SI 
Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych 
Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników 
Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy 
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych 
Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników 
Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy 
Międzyresortowa Komisja ds. NDS 
miękkie soczewki kontaktowe 
mięsak naczyniowy 
mięśnie 
migotanie komór 
migotanie światła 
migracja zarobkowa 
migracje 
mikologia 
Mikołaj Kopernik 
mikotoksyny 
mikroanaliza 
mikrobiocenoza 
mikrobiologia 
mikrobiologia przemysłowa 
mikrobiologia środowiskowa 
mikrocząsteczki 
mikroekonomia 
mikroelementy 
mikrofale 
mikrofilm 
mikrofilmowanie akt 
mikrofirma 
mikrofizyka 
mikrofony 
mikrogeometria powierzchni 
mikrokapsulacja 
mikrokapsuła 
mikroklimat gorący 
mikroklimat obuwia 
mikroklimat pododzieżowy 
mikroklimat umiarkowany 
mikroklimat zastępczy 
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mikroklimat zimny 
mikrokomputer 
mikrokontrolery 
mikromaszyny 
mikroobróbka laserowa 
mikroprocesory 
mikroprzedsiębiorstwo 
mikroskop 
mikroskop elektronowy 
mikroskopy elektronowe 
mikroskopy pomiarowe 
mikrosynteza 
mikrosystem 
mikrośrodowisko budynków 
mikrotezaurus 
mikrotypografia 
mikroubezpieczenia 
milicja obywatelska 
miłość 
minicyklony 
minimalizacja ryzyka zawodowego 
minimalna energia zapłonu 
minimalna stawka godzinowa 
minimalne wymagania dla maszyn 
minimalne wynagrodzenie 
minimum socjalne 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
Ministerstwo Zdrowia Publicznego 
miologia 
miopatie 
misja 
mistrz 
mitochondria 
mitologia 
mity 
młocarnie 
młodociani 
młodzi kierowcy 
młodzi pracownicy 
młodzież 
młodzież szkolna 
młodzież wiejska 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze 
młot kuźniczy 
młot pneumatyczny 
młot udarowy 
młotkarz mechaniczny 
młoty 
młynarz 
młyny 
MMA 
mniejszości etniczne 

mobber 
mobbing 
mobbingowany 
mobilne systemy bezpieczeństwa 
mobilność 
moc akustyczna maszyn 
mocowanie lin stalowych 
mocz 
moda 
model 
model biznesowy 
model ciała człowieka 
model cybernetyczny 
model człowieka 
model diagnostyczny 
model doświadczalny 
model drzewa MORT 
model EFQM 
model ekonometryczny 
model ekonomiczny 
model fizjologiczny 
model fizyczny 
model gospodarki 
model J-DR 
model KIK 
model kulisty 
model NARMAX 
model obciążenia 
model oceny 
model ochronnika słuchu 
model optymalizacyjny 
model organizacji 
model parametryczny 
model płaski warstwowy 
model pojazdu 
model pracy powtarzalnej 
model predykcji 
model salutogenetyczny 
model STEP 
model sygnalizatora 
model symulacyjny 
model systemu optoelektronicznego 
model TQM Oakland'a 
model UMDSAOS 
model urządzenia chłodzącego 
model walcowy 
model wypadku 
model źródła pola 
modele analizy 
modele głowy 
modele liniowe 
modele makroskopowe 
modele neuronów 
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modele nieliniowe 
modele psychometryczne 
modele społeczeństwa 
modele statystyczne 
modele zarządzania 
modele zdalnie kierowane 
modelowanie 
modelowanie analogowe 
modelowanie cyfrowe 
modelowanie działań ludzkich 
modelowanie ekspozycji 
modelowanie elektryczne 
modelowanie epidemii 
modelowanie hybrydowe 
modelowanie komputerowe 
modelowanie maszyn 
modelowanie numeryczne 
modelowanie powierzchniowe 
modelowanie procesów 
modelowanie ryzyka 
modelowanie statystyczne 
modelowanie strukturalne 
modelowanie systemów 
modelowanie układów dynamicznych 
modelowanie układów złożonych 
modelowanie zjawisk 
modem 
moderacje 
modernizacja 
modernizacja maszyn 
modernizacja sieci 
modernizacja sprzętu 
modernizacja stanowisk do badań 
modernizacja stron internetowych 
modlitwa 
modulacja sygnałów 
modularyzacja 
modułowy system pomiarowy 
moduły alarmowe 
modyfikacja zachowań 
modyfikacja zachowań niebezpiecznych 
molekuły 
molestowanie 
molestowanie seksualne 
moment bezwładności 
monitor ciekłokrystaliczny 
monitor ekranowy 
monitoring 
monitoring biologiczny 
monitoring ekologiczny 
monitoring mobilny 
monitoring radiologiczny 
monitorowanie bezpieczeństwa 

monitorowanie pracownika 
monitorowanie rynku pracy 
monitorowanie środowiska pracy 
monitorowanie zagrożeń 
monitory ekranowe 
monochloroetan 
monografia 
monografia naukowa 
monomery 
monopol 
monowarstwa 
montaż 
montaż instalacji 
montaż rusztowań 
montaż wentylacji 
monter 
monter suchej zabudowy 
MOP 
moralność 
moralność pracownicza 
moralny przywódca 
morfologia 
Morocco 
morskie statki handlowe 
MORT 
morze 
Mostek AC 
mosty 
motocyklista 
motopompy 
motor nerve conduction velocity 
motorniczy 
motoryka 
motoryzacja 
motyw zachowania 
motywacja do pracy 
motywacja edukacyjna 
motywacje konsumenckie 
motywatory 
motywowanie pracowników 
mowa 
mowa ciała 
mowa ludzka 
mowa ludzka$$9pol 
mowa nienawiści 
możliwości fizyczne człowieka 
możliwości psychofizyczne człowieka 
możliwości zawodowe 
mózg 
mroźnia 
mrożenie żywności 
mrówczan etylu 
mrówczan metylu 
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mróz 
MS Windows 3.1 
MS-DOS 
MSDs 
MSP 
Multi-EDU-BHP 
multimedia 
multimedialna wizualizacja 
multimedialne nośniki informacji 
multimedialny serwis internetowy 
multipole elektryczne 
multiprocesory 
murarz 
mury 
muskulatura 

muskuły 
mutacje 
mutagenność 
mutyzm 
muzyka 
muzykoterapia 
mycie 
mydlarnia 
myjnia samochodowa 
mykologia lekarska 
mysz komputerowa 
myśl 
myślenie 
myślenie intuicyjne 
myślenie twórcze 

 

N 
 
N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamin 
N,N-Dimetyloacetamid 
n,n-dimetyloanilina 
N,N-dimetyloformamid 
nabłyszczalnie 
naciski powierzchniowe 
nacjonalizacja 
naczynia ciśnieniowe 
nadajniki 
nadanie tytułu 
nadciśnienie tętnicze 
nadfiolet 
nadgarstek 
nadgodziny 
nadmierny wysiłek 
nadpobudliwość 
nadprzewodnictwo 
nadruchliwość 
nadrzędne wartości 
nadtlenek wodoru 
nadwozie samochodowe 
nadwrażliwość 
nadzór budowlany 
nadzór górniczy 
nadzór i kontrola 
nadzór metrologiczny 
nadzór nad laboratoriami 
nadzór nad warunkami pracy 
nadzór rynku 
NAFTA 
Nagasaki 
nagłe zatrzymanie krążenia 
nagłość zdarzenia 
nagłośnienie 

nagły przypadek medyczny 
nagrania 
nagrody 
nagrzewacz 
nagrzewanie dielektryczne 
nagrzewarki indukcyjne 
nagrzewarki rezystancyjne 
Najwyższa Izba Kontroli 
najwyższe stężenie pułapowe 
nakładanie posadzek 
nakładanie powłok 
nakłady i wyniki 
nakłady inwestycyjne 
nakłady na bezpieczeństwo 
nałogi 
nanoaerozole 
nanobezpieczeństwo 
nanochemia 
nanocząstki 
nanoelektronika 
nanoenergia 
nanokompozyty 
nanomateriały 
nanomateriały ceramiczne 
nanomedycyna 
nanometale 
nanomodyfikatory 
nanonapełniacze 
nanoobiekty 
nanoproszki 
nanoroboty 
nanorurki 
NANOSH 
nanosorbenty 
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nanostruktury 
nanotlenki 
nanotoksykologia 
nanowęgle 
nanowłókna 
napastowanie 
napawanie 
napełniacze roślinne 
napęd paskowy 
napędy 
napędy cięgnowe 
napięcia mięśniowe 
napięcie 
napięcie powierzchniowe 
napoje 
napoje profilaktyczne 
napowietrzanie ścieków 
naprawa 
naprawa maszyn 
naprawa obuwia 
naprawa samochodu 
naprawa telewizora 
naprężenia 
NAQ 
narażenia na czynniki chemiczne 
narażenia na drgania 
narażenia zawodowe 
narażenie 
narażenie dermalne 
narażenie inhalacyjne 
narażenie na ciepło 
narażenie na cytostatyki 
narażenie na czynniki atmosferyczne 
narażenie na hałas 
narażenie na ołów 
narażenie na pole elektromagnetyczne 
narażenie na promieniowanie 
narażenie na pył 
narażenie na ultradźwięki 
narażenie na wibracje 
narażenie na zimno 
narażenie pracowników 
narażenie przemysłowe 
narażenie środowiska 
narażenie środowiskowe 
narażenie zawodowe 
narażenie zawodowe$$9pol 
narciarstwo 
narcyzm 
narkomani 
narkomania 
narkotyki 
Narodowa Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

narodowość 
narodowy program bhp 
narodowy zasób archiwalny 
naród 
naruszanie obowiązków bhp 
naruszenie praw pracownika 
narząd głosu 
narząd ruchu 
narząd słuchu 
narząd wzroku 
narządy człowieka 
narządy hybrydowe 
narządy ruchu 
narządy wewnętrzne 
narządy zmysłów 
narzędzia 
narzędzia badawcze 
narzędzia frezerskie 
narzędzia informatyczne 
narzędzia internetowe 
narzędzia komputerowe 
narzędzia komunikacji 
narzędzia mechaniczne 
narzędzia pomiarowe 
narzędzia pracy 
narzędzia proste 
narzędzia przenośne 
narzędzia ręczne 
narzędzia rzemieślnicze 
narzędzia skrawające 
narzędzia ścierne 
narzędzia tnące 
narzędzia tokarskie 
narzędzia udarowe 
narzędzia wibracyjne 
narzędzia wirujące 
narzędzia zarządzania 
narzędzie dydaktyczne 
naskórkowość 
nastawnie 
następstwa chemioterapii 
następstwa stresu 
nastolatki 
nastroje 
nastroje społeczne 
naświetlanie 
natężenie 
natężenie akustyczne 
natężenie dźwięku 
natężenie głosu 
natężenie oświetlenia 
natężenie pola 
natężenie pola elektrycznego 
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natężenie prądu 
natężenie promieniowania 
natężenie strukturalne 
natężenie światła 
National Institute for Occupational Safety and Health 
National Institute of Occupational Health Denmark 
National Institute of Working Life 
natłok myśli 
natłuszczanie 
NATO 
natryskiwanie 
natryskiwanie cieplne 
natura 
Natura 2000 
natura ludzka 
natryskiwanie cieplne 
nauczanie angielskiego 
nauczanie bhp 
nauczanie chemii 
nauczanie dorosłych 
nauczanie ergonomii 
nauczanie fizyki 
nauczanie języków 
nauczanie na odległość 
nauczanie online 
nauczanie pedagogiki 
nauczanie zawodowe 
nauczyciel 
nauczyciel akademicki 
nauczyciel kontraktowy 
nauczyciel muzyki 
nauczyciel zawodu 
nauczyciele 
nauka 
nauka administracji 
nauka elektroniczna 
nauka i przemysł 
nauka i technika 
nauka jazdy 
nauka języków obcych 
nauka na odległość 
nauka o Bogu 
nauka o człowieku 
nauka o danych 
nauka o duszy 
nauka o informacji 
nauka o pięknie 
nauka o pracy 
nauka o przyrodzie 
nauka o starości 
nauka o zarządzaniu 
nauka organizacji 
nauka patologiczna 

nauka polska 
nauka przez całe życie 
nauka zarządzania 
nauki behawioralne 
nauki biologiczne 
nauki biomedyczne 
nauki ekonomiczne 
nauki empiryczne 
nauki górnicze 
nauki humanistyczne 
nauki matematyczno-fizyczne 
nauki medyczne 
nauki o człowieku 
nauki o wychowaniu 
nauki o zarządzaniu 
nauki o zdrowiu 
nauki o Ziemi 
nauki polityczne 
nauki przyrodnicze 
nauki rolnicze 
nauki społeczne 
nauki ścisłe 
nauki techniczne 
naukometria 
naukowcy 
nauszniki przeciwhałasowe 
nawiązanie stosunku pracy 
nawierzchnie drogowe 
nawiew 
nawigacja 
nawigacja lotnicza 
nawodnienie 
nawozy 
nawożenie gleby 
nawyki 
nawyki żywieniowe 
nawyki$$9pol 
nazwa chemiczna 
nazwy anatomiczne 
nazwy barwników 
nazwy geograficzne 
nazwy miejscowości 
nazwy substancji 
nazwy zawodów 
n-butan 
n-butyloamina 
NDMA 
NDSCh 
NECID 
negative emotions 
negatywne myślenie 
negocjacje 
negocjatorzy 
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negocjowanie 
neologizmy słowotwórcze 
N-etylomorfolina 
neuroadaptowalne technologie 
neurobiologia 
neurochemia 
neurochirurgia 
neurochistochemia 
neurocybernetyka 
neurodydaktyka 
neuroendokrynologia 
neuroeronomia 
neurofizjologia 
neurogeometria 
neurohormony 
neurolingwistyka 
neurologia 
neuron biologiczny 
neuronauka 
neuronauki 
neurony 
neurony katecholaminy 
neuropatia 
neuropatia diabetyczna 
neuropatologia 
neuroprzekaźniki 
neuropsychofarmakologia 
neuropsychologia 
neuroradiologia zabiegowa 
neurotoksyczność 
neurotoksykologia 
neurotyczna osobowość 
neurotyczność 
neutralizacja ścieków 
neutralizator ładunku elektrostatycznego 
neutralizatory 
NEW OSH ERA 
nękanie 
NFZ 
n-heksan 
n-heksanal 
n-heptan 
N-hydroksymocznik 
nie zgłaszanie wypadków 
niebezpieczeństwo porażenia 
niebezpieczne czynniki chemiczne 
niebezpieczne odpady 
niebezpieczne produkty żywnościowe 
niebezpieczne substancje chemiczne 
niebezpieczne substancje farmaceutyczne 
niebezpieczne towary 
niebezpieczne uszkodzenia 
niebezpieczne zachowania 

niebezpieczne zdarzenie 
niedbalstwo pracownika 
niedobór jodu 
niedokładność pomiarów 
niedokrwienie serca 
niedołęstwo starcze 
niedostatek 
niedostosowanie 
niedoświetlenie 
niedotlenienie wysokościowe 
nieetyczne zachowania 
niegospodarność 
niekompetencja 
nielaserowe promieniowanie optyczne 
nieliniowe sieci neuronowe 
nieliniowe układy analogowe 
niemetale 
nienasycone poliestry 
nienasycone żywice poliestrowe 
nienasycone żywice polistyrenowe 
nienawiść 
nienormalność 
nieobecność w pracy 
niepełnosprawni 
niepełnosprawności rzadkie 
niepełnosprawność 
niepełnosprawność intelektualna 
niepełnosprawność ruchowa 
niepełnosprawność słuchowa 
niepełnosprawność wzrokowa 
niepełnosprawny kierowca 
niepełny wymiar czasu pracy 
niepewność 
niepewność organizacyjna 
niepewność pomiarów 
niepewność pomiaru 
niepewność pracy 
niepłodność 
niepokój 
niepowodzenia szkolne 
niepożądane działanie 
nieprzestrzeganie przepisów bhp 
nieprzystosowanie społeczne 
nierówne traktowanie 
nierówności płci 
nierówności społeczne 
nieruchomości 
niestandardowe formy zatrudnienia 
niestandardowe godziny pracy 
nieszczelność instalacji 
nieśmiałość 
nietoleracje pokarmowe 
nietrzeźwi kierowcy 
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nietrzeźwi pracownicy 
nietypowa praca 
nietypowe formy zatrudnienia 
nietypowe umowy o pracę 
nieuczciwe zachowania w internecie 
nieuważność 
niewidomi 
niewolnictwo 
niewydolność oddechowa 
niewydolność żylna 
niewypłacalność pracodawcy 
niewyważenie resztkowe 
niezawodność 
niezdolność do pracy 
NIHL 
NIK 
niklowanie 
nikotyna 
nikotynizm 
NIOSH 
niska temperatura 
niski poziom wykształcenia 
nisza rynkowa 
nitator 
nitowanie 
nitracja 
nitroetan 
nitrofen 
nitrofiolet 
nitrogliceryna 
nitroWWA 
nitrozoaminy 
nitrozowanie 
N-metylo-2-pirolidon 
n-metylomorfolina 
N-metylo-N-nitro-N-nitrozoguanidyna 
NMP 
NMR 
N-nitrozoaminy 
N-nitrozodietyloamina 
N-nitrozodimetyloamina 
N-nitrozo-N-etylomocznik 
N-nitrozo-N-metylomocznik 
NOAA 
nocna zmiana 
noga 
Noise Control'19 
noise-induced hearing loss 
n-oktan 
noktowizor 
nomenklatura chemiczna 
nomenklatura specjalności 
nomenklatura towarowa 

nomenklatura zawodów 
nomenklatura związków nieorganicznych 
nomenklatura związków organicznych 
nomografia 
nomogramy 
nanorurki węglowe 
Nordic Expert Group 
Nordic musculoskeletal questionnaire 
Nordic questionnaire 
norma czasu pracy 
norma dla kobiet 
norma dla młodocianych 
norma dobowa 
norma EN 1005-5 
norma EN 1082-1:1996 
norma EN 1082-2:2000 
norma EN 1090-1 
norma EN 12464-1 
norma EN 13779 
norma EN 15051:2006 
norma EN 15051-2(2013) 
norma EN 15831:2004 
norma EN 45000 
norma EN ISO 15709-1 
norma EN ISO 8230-3:2012 
norma EN ISO 9614-1 
norma EN ISO 9614-2 
norma EN-IEC 61496-1:1997 
norma ISO 10075-3 
norma ISO 14001 
norma ISO 17025 
norma ISO 19011:2011 
norma ISO 21083 
norma ISO 26000 
norma ISO 2631-5:2004 
norma ISO 28000 
norma ISO 39001 
norma ISO 4310 
norma ISO 45001 
norma ISO 8178 
norma ISO 9000 
norma ISO 9000:2000 
norma ISO 9001 
norma ISO 9001:2000 
norma ISO 9001:2008 
norma ISO 9001:2015 
norma ISO 9004 
norma ISO 9004:2009 
norma ISO/DIS 
norma ISO/DIS 10075-3 
norma ISO/IEC 17067:2013 
norma ISO/TR 11079:1993 
norma OHSAS 
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norma OHSAS 18001 
norma PN 63 B-06251 
norma PN EN 1149-3:2007 
norma PN-64/N-01255 
norma PN-70/B-02151 
norma PN-75/Z-04011.02 
norma PN-87/N-08009 
norma PN-B/03421:1978 
norma PN-B-02151-4:2015-06 
norma PN-E-05100-1:1998 
norma PN-EN 1093-2 
norma PN-EN 1149 
norma PN-EN 1149-5:2009 
norma PN-EN 12198+A1:2010 
norma PN-EN 12464-1:2003 (U) 
norma PN-EN 12464-1:2004 
norma PN-EN 13098 
norma PN-EN 131 
norma PN-EN 1335-1:2004 
norma PN-EN 13795 
norma PN-EN 14031 
norma PN-EN 14253+A1:2011 
norma PN-EN 14255-3:2010 
norma PN-EN 14861+A1:2010 
norma PN-EN 15051:2006 
norma PN-EN 1838:2005 
norma PN-EN 20471 
norma PN-EN 358:2002 
norma PN-EN 60204-1 
norma PN-EN 60903:2006 
norma PN-EN 689:2002 
norma PN-EN 848-1+A2:2013-03 
norma PN-EN 954-1:2001 
norma PN-EN ISO 10052 
norma PN-EN ISO 10075-1:2018-01 
norma PN-EN ISO 11079:2008 
norma PN-EN ISO 11161:2007 
norma PN-EN ISO 11200 
norma PN-EN ISO 11611:2009 
norma PN-EN ISO 11904-1 
norma PN-EN ISO 12100 
norma PN-EN ISO 12100:2012P 
norma PN-EN ISO 13287:2007 
norma PN-EN ISO 15265:2005 
norma PN-EN ISO 15743:2009 
norma PN-EN ISO 16032 
norma PN-EN ISO 20471:2013 
norma PN-EN ISO 4254-1:2009 
norma PN-EN ISO 5349-1:2004 
norma PN-EN ISO 5349-2:2004 
norma PN-EN ISO 7243:2018-01 
norma PN-EN ISO 7250-1:2017-12 
norma PN-EN ISO 7730:2006 

norma PN-EN ISO 8230-1:2012 
norma PN-EN ISO 8230-2:2012 
norma PN-EN ISO 9000:2006 
norma PN-EN ISO 9001-2009 
norma PN-EN ISO 9004:2010 
norma PN-EN ISO 9612 
norma PN-EN ISO 9612:2011 
norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
norma PN-EN-1263-1 
norma PN-EN-27243:2005 
norma PN-EN7726:2001 
norma PN-ISO 10015:2004 
norma PN-ISO 45001:2018 
norma PN-ISO 5053 
norma PN-ISO 9612:2004 
norma PN-N-01256-02:1992 
norma PN-N-01256-4:1997 
norma PN-N-01256-5:1998 
norma PN-N-01321:1986 
norma PN-N-18001 
norma PN-N-18001:1999 
norma PN-N-18001:2004 
norma PN-N-18002 
norma PN-N-18002:2000 
norma PN-N-18002:2011 
norma PN-S-47013:1990 
norma PN-Z-04011-8:2004 
norma postępowania 
norma prawna 
norma SCC 
normalizacja europejska 
normatywy 
normatywy higieniczne 
normatywy NDSCh 
normatywy techniczne 
normowanie pracy 
normy bezpieczeństwa 
normy czasu pracy 
normy emisyjne 
normy etyczne 
normy europejskie 
normy fizjologiczne 
normy hałasu 
normy higieniczne 
normy higieniczno-toksykologiczne 
normy i wymagania 
normy ISO 
normy ISO 9000 
normy kulturowe 
normy międzynarodowe 
normy moralne 
normy oświetleniowe 
normy polskie 
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normy polskie i branżowe 
normy pracy 
normy prawne 
normy rozwojowe 
normy sanitarne 
normy społeczne 
normy środowiskowe 
normy wydawnicze 
normy zharmonizowane 
norowirus 
Norweska Skala Poczucia Własnej Skuteczności 
Nauczycieli 
nosze 
noszenie ciężarów 
nośniki cyfrowe 
nośniki dźwięku 
nośniki informacji 
nośniki magnetyczne 
nośniki reklamowe 
nośność graniczna 
nota dokumentacyjna 
notebook 
noty biograficzne 
notyfikacja 
nowa polityka socjalna 
nowa strategia 
nowatorskie rozwiązania 
nowe formy pracy 
nowe miejsca pracy 
nowe przepisy 

nowe strategie zarządzania 
nowe zagrożenia 
nowe zawody 
nowelizacja 
nowelizacja normy 
nowelizacja prawa pracy 
nowelizacja ustawy 
nowoczesne techniki przekazu 
nowoczesne zarządzanie jakością 
nowoczesność 
nowości wydawnicze 
nowotwory 
nowotwory płuc 
nowotwory skóry 
nowotwory wewnątrzczaszkowe 
nowotwory zawodowe 
nowotwory złośliwe 
nowotwór mózgu 
nowy model szkoły 
nowy wyrób 
noże ręczne 
n-pentan 
n-pentanal 
NRD 
NTSES 
nuerologiczne choroby zawodowe 
nuklidy 
numeracja 
numeryczny model ciała 
nurek 

 

O 
 
obchodzenie urządzeń ochronnych 
obchodzenie zabezpieczeń 
obciążenia 
obciążenia dynamiczne 
obciążenia fizyczne 
obciążenia mechaniczne 
obciążenia układu ruchu 
obciążenia zawodowe 
obciążenie bezwzględne 
obciążenie biomechaniczne 
obciążenie całego ciała 
obciążenie cieplne 
obciążenie dynamiczne 
obciążenie fizyczne i psychiczne 
obciążenie konstrukcji 
obciążenie kończyn dolnych 
obciążenie kręgosłupa 
obciążenie mięśni 
obciążenie monotypowe 

obciążenie narządu ruchu 
obciążenie o charakterze statycznym 
obciążenie organizmu 
obciążenie pracą 
obciążenie pracą fizyczną 
obciążenie przedramion i nadgarstków 
obciążenie psychiczne 
obciążenie psychofizyczne 
obciążenie psychospołeczne 
obciążenie serca 
obciążenie słuchu 
obciążenie statyczne 
obciążenie termiczne 
obciążenie układu mięśniowo- szkieletowego 
obciążenie względne 
obciążenie wzroku 
obieg dokumentów 
obieg informacji 
obieg krwi 
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obieg powietrza 
obiekt ergonomiczny 
obiekt techniczny 
obiekty budowlane 
obiekty dynamiczne 
obiekty przemysłowe 
obiekty regulacji 
obiekty sterowania 
obiektywizm 
objaśnienia 
objawy kliniczne 
objawy neurologiczne 
objawy psychiczne 
objawy schorzeń mięśniowo-szkieletowych 
objawy uboczne 
objawy zatruć 
objętość 
obliczanie kosztów 
obliczenia 
obliczenia chemiczne 
obliczenia ewolucyjne 
obliczenia fizykochemiczne 
obliczenia fotometryczne 
obliczenia kwantowe 
obliczenia numeryczne 
obliczenia symulacyjne 
obliczenia w projektowaniu 
obliczenia wytrzymałościowe 
obliczenia zmęczeniowe 
obligacje 
obniżenie efektywności 
obora 
obornik 
obowiązek alimentacyjny 
obowiązek podatkowy 
obowiązek pracy 
obowiązki biegłego 
obowiązki dyrektora 
obowiązki inwestora 
obowiązki kierowcy 
obowiązki kierownika budowy 
obowiązki lekarza 
obowiązki nauczycieli 
obowiązki operatora 
obowiązki płatnika 
obowiązki producenta 
obowiązki przedsiębiorców 
obowiązki przewoźnika 
obowiązki ratownika 
obowiązki rodzinne 
obowiązki służy bhp 
obowiązki studenta 
obowiązki w zakresie bhp 

obowiązki zakładu pracy 
obowiązki zawodowe 
obóz koncentracyjny 
obrabiarka CNC 
obrabiarki 
obraz 
obraz termowizyjny 
obrazowanie 
obrazowanie informacji 
obrazy 
obrazy akustyczne 
obrazy anatomiczne 
obrazy optyczne 
obrazy stereoskopowe 
obrazy termalne 
obrazy termograficzne 
obrażenia 
obrażenia ciała 
obrona 
obrona cywilna 
obrona przed pożarami 
obronność percepcyjna 
obrotowe części maszyn 
obróbka 
obróbka cieplna metali 
obróbka części śrubowych 
obróbka drewna 
obróbka drewna cięciem 
obróbka elektrochemiczna 
obróbka elektroerozyjna 
obróbka kamieni 
obróbka kół zębatych 
obróbka mechaniczna 
obróbka metali 
obróbka nagniataniem 
obróbka obrazu 
obróbka plastyczna 
obróbka powierzchniowa 
obróbka półproduktów 
obróbka ręczna 
obróbka stali 
obróbka strumieniowo-ścierna 
obróbka szkła 
obróbka ścierna 
obróbka termiczna 
obróbka ultradźwiękowa 
obróbka wałów 
obróbka węgla 
obróbka włókna 
obróbka zdjęć 
obróbka żywności 
obrót gospodarczy 
obrót nieruchomościami 
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obserwacja zachowań 
Obserwatorium ryzyka 
obsługa 
obsługa dźwignic 
obsługa eksperymentu 
obsługa infolinii 
obsługa interfejsu USB 
obsługa kart CD 
obsługa klienta 
obsługa komputera 
obsługa maszyn 
obsługa płatności 
obsługa po 
obsługa pras 
obsługa stanowisk roboczych 
obsługa suwnic 
obsługa techniczna 
obsługa uchwytów 
obsługa urządzeń 
obsługa użytkowników 
obsługa zwierząt 
obsługa żurawi 
obszar człowiek-maszyna 
obszarowa metoda oceny 
obszary popegeerowskie 
obszary poprzemysłowe 
obudowa chodnikowa 
obudowa dźwiękochłonna 
obudowa urządzenia elektrycznego 
obudowa wykopów 
obudowy 
obudowy dźwiękochłonne 
obudowy dźwiękoizolacyjne 
obudowy głośnikowe 
obudowy zmechanizowane 
oburęczne urządzenia sterujące 
oburęczność 
obuwie 
obuwie bezpieczne 
obuwie elektroizolacyjne 
obuwie ochronne 
obuwie ortopedyczne 
obuwie robocze 
obuwie specjalistyczne 
obuwie zawodowe 
obwody 
obwody drukowane 
obwody elektryczne 
obwody liniowe 
obwody magnetyczne 
obwody mikrofalowe 
obwody neuronalne 
obwody nieliniowe 

obwody prądu okresowego 
obwody prądu stałego 
obwód magnetyczny 
obwód prądu 
obwód trójfazowy 
obyczaje 
obywatel 
obywatelskość 
ocean 
oceanologia 
ocena 
ocena akustyczna maszyn 
ocena bezpieczeństwa 
ocena bezpieczeństwa pracy 
ocena ciężkości pracy 
ocena czasopism naukowych 
ocena czynników ryzyka 
ocena czystości powietrza 
ocena diagnostyczna 
ocena doboru 
ocena doskonalenia 
ocena dozymetryczna 
ocena drgań 
ocena drgań i hałasu 
ocena działalności 
ocena działania 
ocena efektywności 
ocena ekologiczna 
ocena ekspozycji 
ocena emisji 
ocena emisji hałasu 
ocena energetyczna budynków 
ocena ergonomiczna 
ocena estetyczna 
ocena hałasu 
ocena infrastruktury 
ocena jakości 
ocena jakości ergonomicznej 
ocena jakości maszyn 
ocena jakości środowiska pracy 
ocena jednostki 
ocena kandydatów 
ocena kompetencji 
ocena kompetencji personelu 
ocena konkurencyjności 
ocena kultury bezpieczeństwa 
ocena narażenia 
ocena narażenia dermalnego 
ocena narażenia termicznego 
ocena narażenia zawodowego 
ocena niepewności i ryzyka 
ocena obciążenia 
ocena obciążenia fizycznego pracą 
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ocena obciążenia pracownika 
ocena obciążenia psychicznego 
ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego 
ocena obiektywna 
ocena obuwia 
ocena ochron osobistych 
ocena oddziaływania 
ocena odległości 
ocena ofert 
ocena osobowości 
ocena pozycji ciała 
ocena prac naukowych 
ocena pracowników 
ocena pracy 
ocena programów komputerowych 
ocena programów szkoleniowych 
ocena projektów 
ocena przydatności 
ocena przyrządów 
ocena psychologiczna 
ocena psychospołeczna 
ocena pyłowości 
ocena rozwoju fizycznego 
ocena ryzyka 
ocena ryzyka procesowego 
ocena ryzyka wybuchu 
ocena ryzyka wypadku 
ocena ryzyka zdrowotnego 
ocena skuteczności 
ocena skuteczności kształcenia 
ocena sprzętu 
ocena stanowisk pracy 
ocena stanowisk roboczych 
ocena stanowiska pracy 
ocena stanu bhp 
ocena stanu nauczania 
ocena stanu technicznego 
ocena statystyczna 
ocena subiektywna 
ocena szkodliwości 
ocena środowiska pracy 
ocena toksyczności 
ocena toksykologiczna 
ocena uciążliwości 
ocena uciążliwości zawodowych 
ocena urządzeń 
ocena urządzeń zabezpieczających 
ocena użyteczności 
ocena warunków ekspozycji 
ocena warunków pracy 
ocena wdrażania 
ocena wiedzy kierowniczej 
ocena właściwości 

ocena wydatku energetycznego 
ocena wydolności 
ocena wydolności fizycznej 
ocena wyników 
ocena wysiłku 
ocena wysiłku fizycznego 
ocena zagrożenia hałasem 
ocena zagrożeń 
ocena zarządzania 
ocena zawodowej ekspozycji 
ocena zdolności do pracy 
ocena zdolności edukacyjnych 
ocena zdolności pracy 
ocena zdrowia 
ocena zgodności 
ocena zgodności maszyn 
ocena zgodności systemu jakości 
ocena zgodności środków ochrony indywidualnej 
ocena zgodności wyrobów 
ocena zjawiska mobbingu 
ocena zmęczenia 
ocena zmęczenia mięśniowego 
ocenianie 
ocenianie ludzi 
ocenianie pracowników 
ocenianie prawdopodobieństwa 
oceny 
oceny oddziaływania na środowisko 
oceny okresowe 
ochładzanie radiacyjne 
ochotnicza straż pożarna 
Ochotnicze Hufce Pracy 
ochraniacze 
ochrona 
ochrona anodowa 
ochrona antyelektrostatyczna 
ochrona atmosfery 
ochrona baz danych 
ochrona bierna 
ochrona ciała 
ochrona cieplna 
ochrona cywilna 
ochrona człowieka 
ochrona czynna 
ochrona danych 
ochrona danych osobowych 
ochrona danych pracodawcy 
ochrona danych produkcyjnych 
ochrona dłoni 
ochrona dostępu 
ochrona dostępu do informacji 
ochrona dóbr osobistych 
ochrona dróg oddechowych 



77 

 

ochrona dźwigów 
ochrona elektrochemiczna 
ochrona gleb 
ochrona informacji 
ochrona interesów 
ochrona katodowa 
ochrona klimatu 
ochrona kobiet 
ochrona kobiet ciężarnych 
ochrona konsumenta 
ochrona lasu 
ochrona ludności 
ochrona macierzyństwa 
ochrona maszyn 
ochrona miejsc pracy 
ochrona młodocianych 
ochrona obiektów 
ochrona obudów 
ochrona obywatela 
ochrona oczu 
ochrona oczu przy pracach w przemyśle 
ochrona odgromowa 
ochrona operatora 
ochrona pamięci 
ochrona patentowa 
ochrona plonów 
ochrona powietrza 
ochrona powietrza atmosferycznego 
ochrona pracodawców 
ochrona pracowników 
ochrona pracujących kobiet 
ochrona pracujących młodocianych 
ochrona pracy 
ochrona pracy dzieci 
ochrona pracy dzieci i młodocianych 
ochrona pracy kobiet 
ochrona pracy młodocianych 
ochrona pracy niepełnosprawnych 
ochrona praw autorskich 
ochrona praw człowieka 
ochrona praw osobistych 
ochrona praw pracownika 
ochrona prawna 
ochrona programów komputerowych 
ochrona protektorowa 
ochrona przeciwdźwiękowa 
ochrona przeciwporażeniowa 
ochrona przeciwpożarowa 
ochrona przeciwprzepięciowa 
ochrona przeciwwybuchowa 
ochrona przed aerozolami 
ochrona przed awariami 
ochrona przed azbestem 

ochrona przed bronią biologiczną 
ochrona przed chemikaliami 
ochrona przed drganiami 
ochrona przed dźwiękami 
ochrona przed ekspozycją 
ochrona przed elektrycznością statyczną 
ochrona przed korozją 
ochrona przed kulami 
ochrona przed mikrofalami 
ochrona przed mobbingiem 
ochrona przed odwodnieniem 
ochrona przed płynami 
ochrona przed porażeniem 
ochrona przed porażeniem prądem 
ochrona przed poślizgiem 
ochrona przed pożarem 
ochrona przed promieniowaniem 
ochrona przed przeciążeniem 
ochrona przed przecięciem 
ochrona przed przekłuciem 
ochrona przed przepięciem 
ochrona przed przypadkowym uruchomieniem 
ochrona przed pyłem 
ochrona przed stresem 
ochrona przed uderzeniem pioruna 
ochrona przed ukłuciami 
ochrona przed upadkiem 
ochrona przed upadkiem z wysokości 
ochrona przed urazami 
ochrona przed uszkodzeniem ciała 
ochrona przed wypadkami 
ochrona przed zagrożeniami 
ochrona przed zatruciem 
ochrona przed zgnieceniem 
ochrona przepięciowa 
ochrona przepięciowa i odgromowa 
ochrona przyrody 
ochrona radiologiczna 
ochrona ramion i rąk 
ochrona rodzicielstwa 
ochrona rodziny 
ochrona roślin 
ochrona sanitarna 
ochrona sanitarna w przemyśle 
ochrona skóry 
ochrona słuchu 
ochrona socjalna 
ochrona społeczna 
ochrona środowiska 
ochrona środowiska pracy 
ochrona towarów niebezpiecznych 
ochrona trwałości stosunku pracy 
ochrona twarzy 
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ochrona układu oddechowego 
ochrona upraw 
ochrona w przemyśle 
ochrona warstwy ozonowej 
ochrona wiedzy 
ochrona własności intelektualnej 
ochrona własności przemysłowej 
ochrona własności społecznej 
ochrona wód 
ochrona wynagrodzenia 
ochrona wynalazków 
ochrona wyników badań naukowych 
ochrona wzoru 
ochrona zabytków 
ochrona zasobów informatycznych 
ochrona zasobów komputerowych 
ochrona zatrudnionych 
ochrona zbóż 
ochrona zdrowia 
ochrona zdrowia człowieka 
ochrona zdrowia kobiet 
ochrona zdrowia młodocianych 
ochrona zdrowia nauczycieli 
ochrona zdrowia pracowników 
ochrona zdrowia uczniów 
ochrona zdrowia w miejscu pracy 
ochrona znaków towarowych 
ochrona znaku 
ochrona zwierząt 
ochrona życia 
ochronne materiały barierowe 
ochronnik słuchu 
ochrony 
ochrony człowieka 
ochrony dróg oddechowych 
ochrony kontaktowe oczu 
ochrony osobiste 
ochrony przeciwdźwiękowe 
ochrony przeciwhałasowe 
ochrony przeciwporażeniowe 
ochrony przedramion 
ochrony rąk 
ochrony rąk i nóg 
ochrony roślin 
ochrony słuchu 
ochrony socjalne 
ochrony układu oddechowego 
ochrony uszu 
ochrony wzroku 
ochrony zbiorowe 
ocieplanie budynków 
ocieplenie klimatu 
OCRA 

octan 1,3-dimetylobutylu 
octan 2-butoksyetylu 
octan 2-etoksyetylu 
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
octan 2-metoksyetylu 
octan 2-metoksypropylu 
octan etylu 
octan izobutylu 
octan izopropylu 
octan kobaltu 
octan metylu 
octan pentan-2-ylu 
octan pentan-3-ylu 
octan propylu 
octan tert-pentylu 
oczekiwania motywujące 
oczekiwania nauczycieli 
oczekiwania pracownika 
oczyszczalnia ścieków 
oczyszczanie budynków 
oczyszczanie cieczy 
oczyszczanie gazów 
oczyszczanie gazu syntezowego 
oczyszczanie powietrza 
oczyszczanie rynny 
oczyszczanie ścieków 
oczyszczanie wód ściekowych w przemyśle 
odbicie 
odbicie dźwięku 
odbiorcy informacji 
odbiorniki 
odbiorniki elektroenergetyczne 
odbiorniki energii elektrycznej 
odbiorniki fotoelektryczne 
odbiorniki radiofoniczne 
odbiorniki radiowe 
odbiorniki telewizyjne 
odbiór barw 
odbiór informacji 
odbiór radiowy 
odbiór robót 
odbiór techniczny 
odbiór treści 
odbiór wentylacji 
odblaski 
odchodzenie pracowników 
odciągi miejscowe 
odciągi pyłowe 
odczuwanie drgań 
odczynniki 
odczynniki chemiczne 
odczynniki organiczne 
odczytywanie znaków 
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oddychanie 
oddychanie powietrzem zanieczyszczonym 
oddychanie$$9pol 
oddymianie budynków 
oddzialy dermatologiczne 
oddział ratunkowy 
oddziały intensywnej opieki medycznej 
oddziały pediatryczne 
oddziały przedszkolne w szkołach 
oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm 
człowieka 
oddziaływanie 
oddziaływanie chemiczne 
oddziaływanie chemikaliów 
oddziaływanie drgań 
oddziaływanie fizyczne 
oddziaływanie hałasu 
oddziaływanie mikrofal 
oddziaływanie na organizm 
oddziaływanie na skórę 
oddziaływanie na środowisko 
oddziaływanie pola elektromagnetycznego 
oddziaływanie pól 
odgromniki 
odkażanie metali 
odkażanie tkanin 
odkrywanie wiedzy 
odkształcenia 
odkształcenia nieswobodne 
odkształcenia plastyczne 
odkształcenia termiczne 
odkształcenie materiałów 
odkurzacze 
odkuwki 
odkwaszanie papieru 
odległości bezpieczeństwa 
odlewnia ciśnieniowa 
odlewnictwo 
odlewnictwo żelaza i stali 
odlewnictwo żeliwa 
odlewnie 
odlewnie żeliwa 
odlewnik 
odmienność 
odmowa pracy 
odmroziny 
odmrożenia 
odnawialne źródła energii 
odnowa organizmu 
odolejanie 
odoranty 
odory 
odorymetria 

odpady 
odpady azbestowe 
odpady chemiczne 
odpady górnicze 
odpady komunalne 
odpady medyczne 
odpady niebezpieczne 
odpady opakowaniowe 
odpady organiczne 
odpady promieniotwórcze 
odpady przemysłowe 
odpady radioaktywne 
odparafinowywanie 
odpłatność 
odpoczynek 
odpoczynek dobowy 
odpoczynek od pracy 
odporność wierzchów 
odporność wierzchów z gumy 
odporność 
odporność chemiczna 
odporność materiałów 
odporność na poślizg 
odporność na stres 
odporność na ściskanie 
odporność nowotworów 
odporność obuwia 
odporność odzieży ochronnej 
odporność organizmu 
odporność spodów obuwia 
odporność termiczna 
odpowiedzialność cywilna 
odpowiedzialność 
odpowiedzialność cywilna 
odpowiedzialność cywilnoprawna 
odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika 
odpowiedzialność firm 
odpowiedzialność karna 
odpowiedzialność karno-administracyjna 
odpowiedzialność karno-administracyjna 
pracodawców 
odpowiedzialność lekarza 
odpowiedzialność materialna 
odpowiedzialność materialna pracownika 
odpowiedzialność materialna pracowników 
odpowiedzialność nauczycieli 
odpowiedzialność odszkodowawcza 
odpowiedzialność osobista 
odpowiedzialność podmiotów 
odpowiedzialność porządkowa 
odpowiedzialność porządkowa pracownika 
odpowiedzialność pracodawcy 
odpowiedzialność pracownika 
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odpowiedzialność prawna 
odpowiedzialność społeczna biznesu 
odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
odpowiedzialność za wypadek 
odpowiedzialność zawodowa 
odpowiedzialność pracodawcy 
odpowiedzialny biznes 
odpracowywanie 
odprawa biletowo-bagażowa 
odprawa pieniężna 
odprowadzanie ciepła 
odpylacze filtracyjne 
odpylanie 
odpylanie gazów 
odruchy warunkowe 
odrzucenie oferty 
odrzut materiału obrabianego 
odstąpienie od umowy 
odszkodowania 
odszkodowanie 
odszkodowanie cywilne 
odszkodowanie za mobbing 
odśnieżanie 
odśnieżanie chodników 
odśnieżanie dachów 
odśnieżanie powierzchni dachowych 
odśnieżanie ulic 
odtłuszczanie 
odtwarzanie dźwięku 
odwaga 
odwierty 
odwodnienie organizmu 
odwołanie 
odwrócony kredyt hipoteczny 
odziaływanie na organizm 
odzież aktywna 
odzież antyelektrostatyczna 
odzież barierowa 
odzież bawełniana 
odzież chirurgiczna 
odzież chłodząca 
odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi 
odzież chroniąca przed wysoką temperaturą 
odzież ciepłochłonna 
odzież ciepłochronna 
odzież gazoszszczelna 
odzież inteligentna 
odzież magazynowa 
odzież medyczna 
odzież motocyklowa 
odzież nieprzepuszczalna 
odzież nowej generacji 

odzież o intensywnej widzialności 
odzież ochronna nieprzepuszczalna 
odzież ostrzegawcza 
odzież polimerowa 
odzież pyłochronna 
odzież referencyjna 
odzież sportowa 
odzież strażacka 
odzież termointeligentna 
odzież wodoszczelna 
odzież wojskowa 
odzieżowcy 
odznaczenia 
odzyskiwanie długów 
odzyskiwanie należności 
odżywianie 
odżywianie a zdrowie 
OECD 
OFE 
oferta 
oferta pracy 
oferty pracy 
Office 97 
offshoring 
ofiara 
ofiara losu 
ofiary mobbingu 
ofiary molestowania 
ofiary pożarów 
oftalmologia 
ogniskowa układu optycznego 
ogniwa fotowoltaiczne 
ogniwo tnące 
ogólne przepisy bhp 
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy 
Ogólnopolskie Forum BHP 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby 
BHP 
ograniczanie hałasu 
ograniczanie ryzyka 
ograniczanie strat 
ograniczanie stresu 
ograniczanie zagrożeń 
ograniczanie zapylenia 
ograniczenia ustawowe 
ograniczenia zawodowe 
ograniczenie czynników szkodliwych 
ograniczenie drgań 
ograniczenie emisji hałasu 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
ograniczenie ryzyka 
ograniczenie ryzyka zawodowego 
ograniczenie transmisji drgań 
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ograniczenie ubóstwa 
ograniczenie zachorowalności 
ograniczenie zagrożeń 
ograniczenie zapylenia 
ograniczniki 
ograniczniki przepięć 
ograniczniki udźwigu 
ograniczona przestrzeń 
ograniczona przestrzeń pracy 
ograniczona zdolność do pracy 
ogrodnicy 
ogrodzenie ochronne 
ogrzewanie 
ogrzewanie jednorurowe 
ogrzewanie płynów 
ogrzewanie pompowe 
ogrzewanie przez promieniowanie 
ochrona pracy młodocianych 
OHSAS 18001 
OHSAS 18001:200 
OHSMS 
oilrig 
okapy 
okładziny 
okolice Warszawy 
okres dorastania 
okres narażenia 
okres ochronny 
okres próbny 
okres przedemerytalny 
okres przejściowy 
okres rozliczeniowy 
okres wypowiedzenia 
okresy gospodarki 
okresy ubezpieczenia 
okręgi przemysłowe 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 
okręt 
okucia budowlane 
okulary 
okulary korekcyjne 
okulary korygujące wzrok 
okulary ochronne 
okulary Oculus Rift 
okulary przeciwsłoneczne 
okulograf 
okulografia 
okupacja 
Oldenburski Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 
olej przemysłowy 
olej roślinny 
oleje 
oleje mineralne 

oligo(adypiniany etylenowe) 
oligo(adypiniany etylenowobutylenowe) 
oligohydroksyetery 
olśnienie przykre 
ołowica 
onkologia 
onkologia urologiczna 
onkoproteiny 
ontogeneza 
ontologia 
ONZ 
opakowania 
opary 
Open Access 
open source 
open space 
operacje edycyjne 
operacje rysunkowe 
operator - kierowca 
operator infolinii 
operator komputera 
operator linii technologicznej 
operator maszyn cyfrowych 
operator monitorów ekranowych 
operator obrabiarki 
operator piły tarczowej 
operator prasy 
operator radiowo-telewizyjny 
operator suwnicy 
operator środków transportu 
operator urządzeń chłodniczych 
operator węzłów cieplnych 
operator węzłów sieci kanalizacyjnej 
operator wózka podnośnikowego 
operator wytaczarki 
operator żurawia 
operatory krzyżowania 
operatory mutacji 
operatorzy logistyczni 
opieka 
opieka i pomoc społeczna 
opieka medyczna 
opieka nad chorym 
opieka nad dzieckiem 
opieka nad osobami starszymi 
opieka nad rodziną 
opieka paliatywna 
opieka psychologiczna 
opieka socjalna 
opieka społeczna 
opieka zdrowotna 
opieka zdrowotna na wsi 
opiekun medyczny 
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opiekunka 
opinia biegłego 
opinia lekarska 
opinia o pracowniku 
opinia publiczna 
opinie 
opis bibliograficzny 
opis dokumentu 
opis metody 
opis programu 
opis przypadku 
opis rzeczowy 
opis stanowiska pracy 
opis statystyczny 
opis wynalazku 
opis zamówienia 
opis zawodów 
opisy leków 
opisy produktów 
opisy zawodów 
opłata skarbowa 
opłaty 
opłaty i kary 
opłaty sądowe 
opłaty za emisję 
opłaty za pobór wody 
opodatkowanie 
opodatkowanie emerytur 
opory przepływu 
opowieść 
opór hydrodynamiczny 
opór pary wodnej 
opracowanie 
opracowanie danych statystycznych 
opracowanie elektroniczne 
opracowanie procedur 
opracowanie procedur badawczych 
opracowanie receptury 
opracowanie rzeczowe 
opracowanie własne 
opracowano w CIOP 
opracowywanie akt 
opracowywanie dokumentacyjne 
opracowywanie zbiorów 
oprawy oświetleniowe 
oprawy sygnalizacyjne 
oprogramowanie 
oprogramowanie bioinformatyczne 
oprogramowanie ergonomiczne 
oprogramowanie graficzne 
oprogramowanie komputerowe 
oprogramowanie pomiarowe 
oprogramowanie projektowe 

oprogramowanie systemowe 
opryski 
oprzyrządowanie 
optochemiczny sensor 
optoelektroniczne urządzenia ochronne 
optoelektronika 
optosensor 
optyczna metoda obliczania 
optyczna metoda skanowanie 
optyka 
optyka cząstek 
optyka elektronowa 
optyka falowa 
optyka fotograficzna 
optyka geometryczna 
optyka instrumentalna 
optyka kryształów 
optyka kwantowa 
optyka nieliniowa 
optyka oka 
optyka półprzewodników 
optyka stosowana 
optyka światła spójnego 
optymalizacja 
optymalizacja nieliniowa 
optymalizacja numeryczna 
optymalizacja pracy 
optymalizacja procesów zarządzania 
optymizm 
OPZZ 
ordery 
ordynacja podatkowa 
ordynacje wyborcze 
organ 
organiczne związki metali 
organizacja akcji ratowniczej 
organizacja badań 
organizacja bezpieczeństwa pracy 
organizacja biura 
organizacja budowy 
organizacja czasu 
organizacja czasu pracy 
organizacja firmy 
organizacja gospodarstw rolnych 
organizacja i kierowanie 
organizacja i planowanie budowy 
organizacja i zarządzanie 
organizacja informacji 
organizacja instytucji 
organizacja miejsca pracy 
organizacja nonprofit 
organizacja normalizacyjna 
organizacja ochrony zdrowia 
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organizacja placówek B+R 
organizacja pomocy 
organizacja pracodawców 
organizacja pracy 
organizacja pracy nad tezaurusem 
organizacja produkcji 
organizacja przedsiębiorstwa 
organizacja przemysłowa 
organizacja ratownictwa w zakładzie pracy 
organizacja rynku pracy 
organizacja służb bezpieczeństwa 
organizacja służby zdrowia 
organizacja stanowisk pracy 
organizacja statystyki 
organizacja szkoleń 
organizacja transportu 
organizacja ucząca się 
organizacja warsztatu 
organizacja wirtualna 
organizacje biznesowe 
organizacje europejskie 
organizacje gospodarcze 
organizacje grupowe 
organizacje inteligentne 
organizacje międzynarodowe 
organizacje nieformalne 
organizacje powszechne 
organizacje pozarządowe 
organizacje pożytku publicznego 
organizacje pracodawców 
organizacje pracownicze 
organizacje regionalne 
organizacje społeczne 
organizacje światowe i międzynarodowe 
organizacje wielokulturowe 
organizacje wielopodmiotowe 
organizm człowieka 
organizm człowieka 
organizmy 
organizowanie szkoleń 
organy administracji centralnej 
organy administracji pracy 
organy administracyjne 
organy kontroli 
organy nadzoru 
organy państwowe 
organy skarbowe 
organy ustawodawcze 
organy wykonawcze 
organy wymiaru sprawiedliwości 
orientacja 
orientacja defensywna 
orientacja monokryształu 

orientacja rynkowa firmy 
orientacja seksualna 
orientacja szkolna i zawodowa 
orientacje społeczne 
ortografia 
ortografia 
ortokrzemian tetraetylu 
ortopedia 
orzeczenia 
orzeczenia powypadkowe 
orzeczenie o niepełnosprawności 
orzecznictwo 
orzecznictwo eksperckie 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości 
orzecznictwo inwalidzkie 
orzecznictwo lekarskie 
orzecznictwo prawne 
orzecznictwo sądowe 
orzecznictwo Sądu Najwyższego 
orzekanie 
orzekanie o niezdolności do pracy 
orzekanie o zdolności do pracy 
OSA 2002 
OSA'97 
osad 
osady ściekowe 
oscylacja 
oscylelektronika 
oscylografy 
oscylometria 
oscyloskop 
OSH 
OSH Program 
OSHA 
OSHWiki 
osiąganie sukcesu 
osiągnięcia 
osiągnięcia naukowe 
osiedle mieszkaniowe 
osłona spawalnicza 
osłony 
osłony bezpieczeństwa 
osłony ekranujące 
osłony maszyn 
osłony piły 
osłony piły łańcuchowej 
osłony rąk 
osłony spawalnicze 
osłony twarzy 
osłony zabezpieczające 
osoba poszkodowana 
osoba upośledzona 
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osobiste urządzenia medyczne 
osobowość 
osobowość człowieka 
osobowość niezorganizowana 
osobowość społeczna 
osoby 50+ 
osoby 60+ 
osoby bierne zawodowo 
osoby homoseksualne 
osoby niedosłyszące 
osoby niedowidzące 
osoby nieheteroseksualne 
osoby niepełnosprawne 
osoby niesłyszące 
osoby słabowidzące 
osoby starsze 
osprzęt 
osprzęt do podnoszenia 
Ossowski Stanisław 
osteologia 
osteopatia 
osteoporoza 
ostre zatrucia 
ostrość widzenia 
ostrzarki 
osuszanie budynków 
oszacowanie ryzyka 
oszczędność energii 
oszczędzanie 
oszustwo 
Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania 
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów 
Zarządzania 
ośrodek informacji 
ośrodek zdrowia 
ośrodki badawcze 
ośrodki bhp 
ośrodki medycyny pracy 
ośrodki mowy 
ośrodki naukowe 
ośrodki pomocy społecznej 
ośrodki rehabilitacyjne 
ośrodki toksykologiczne 
oświata 
oświata dorosłych 
oświata zdrowotna 
oświetlenie 
oświetlenie awaryjne 
oświetlenie bezolśnieniowe 
oświetlenie biur 
oświetlenie dróg 
oświetlenie dzienne 
oświetlenie elektryczne 

oświetlenie energooszczędne 
oświetlenie ewakuacyjne 
oświetlenie lotnisk 
oświetlenie miast 
oświetlenie miejsc pracy 
oświetlenie mieszkań 
oświetlenie ogólne 
oświetlenie pomieszczeń pracy 
oświetlenie pośrednie 
oświetlenie przemysłowe 
oświetlenie stanowisk komputerowych 
oświetlenie szkół 
oświetlenie szpitali 
oświetlenie tuneli 
oświetlenie wnętrz 
otępienie 
otoczenie biznesu 
otoczenie zewnętrzne 
otolaryngologia 
otolaryngology 
otologia 
otwarte fundusze emerytalne 
otwory w podłodze 
otwory wiertnicze 
outsourcing 
outsourcing bhp 
overhead work 
OWAS 
Oxford 
oznaczanie 
oznaczanie amin aromatycznych 
oznaczanie amin biogennych 
oznaczanie dioksyn 
oznaczanie kolorymetryczne 
oznaczanie metali 
oznaczanie mgły olejowej 
oznaczanie niemetali 
oznaczanie pierwiastków 
oznaczanie pochodnych fenolowych 
oznaczanie pyłu 
oznaczanie substancji chemicznych 
oznaczanie substancji szkodliwych 
oznaczenia elektryczne 
oznaczenia geograficzne 
oznaczenia kodowe 
oznaczenia łożysk tocznych 
oznakowanie 
oznakowanie CE 
oznakowanie chemikaliów 
oznakowanie gaśnic 
oznakowanie pojazdów 
oznakowanie rękawic 
oznakowanie towarów 
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oznakowanie urządzeń ozon 
 

P 
 
paciorkowce 
pacjenci 
pak węglowy 
pakiet edukacyjny 
pakiet obliczeniowy 
pakiet STATISTICA 
pakiety graficzne 
pakiety programów 
pakiety statystyczne 
pakowaczka 
palacz 
palacz kotłowy 
palacz kotłów parowych 
palacz okrętowy 
pale 
palenie bierne 
paleniska 
Palestyna 
paletyzacja 
paliwa 
paliwa etanolowe 
paliwa mieszane 
paliwa płynne 
paliwa syntetyczne 
paliwa zastępcze 
palność 
palność polimerów 
palność tworzyw 
palność tworzyw sztucznych 
pałeczki Legionella 
pamięć 
pamięć operacyjna 
pamięć społeczna 
pamięć taśmowa 
pamiętnik 
PAN 
pandemie 
panele operatorskie 
panika 
pantomima 
państwa członkowskie 
państwa kandydujące 
państwa socjalistyczne 
państwa zachodnie 
państwo 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 

Państwowa Jednostka Badawcza 
Państwowa Służba Archiwalna 
Państwowa Straż Pożarna 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
państwowy nadzór nad warunkami pracy 
Państwowy Zakład Higieny 
Państwowy Zakład Ubezpieczeń 
papier kwaśny 
papiernictwo 
papierosy 
papierosy elektroniczne 
papiery wartościowe 
para wodna 
paramagnetyzm 
parametry akustyczne 
parametry elektryczne 
parametry fizjologiczne 
parametry fizyczne 
parametry metrologiczne 
parametry ochronne 
parametry okoruchowe 
parametry optyczne 
parametry oświetleniowe 
parametry środków ochronnych 
parametry techniczne 
parametry transmisyjne 
parametry użytkowe 
parametry źródeł dźwięku 
parametry źródeł światła 
parametryzacja 
park maszynowy 
parki technologiczne 
parking samochodowy 
parlament 
Parlament Europejski 
parlamentarzyści 
PARP 
partia 
partnerstwo 
partnerstwo lokalne 
partnerstwo przedsiębiorstw 
partnerstwo publiczno-prywatne 
partnerstwo w biznesie 
partnerstwo w nauce 
partnerzy socjalni 
partnerzy społeczni 
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partycypacja bezpośrednia 
partycypacja społeczna 
pary 
pary cieczy palnych 
pary rtęci 
pary substancji organicznych 
parytety 
Paryż 
pasażer 
pasmo słyszalne 
pasty 
pasy przeciwwstrząsowe 
pasze 
patobiochemia 
patofizjologia 
patogeny 
patogeny krwiopochodne 
patogeny lekoodporne 
patologia społeczna 
patologia zarządzania 
patologie seksualne 
patologie w pracy 
patopsychologia 
p-benzochinon 
PCBs 
PCM 
PCR 
PCW 
PE 596.823 
PE 596.846 
PE 603.218 
PE 614.184 
pedagogika 
pedagogika eksperymentalna 
pedagogika korekcyjna 
pedagogika pracy 
pedagogika specjalna 
pedagogika społeczna 
pediatria 
peklownia 
pelet drzewny 
pełnomocnictwo 
pełzanie 
PEM 
penetracja cząstek aerozoli 
pentachlorek fosforu 
pentaerytryt 
pentan-1-ol 
pentatlenek fosforu 
pentatlenek wanadu 
peptydoglikany 
percepcja 
percepcja dźwięku 

percepcja mowy 
percepcja społeczna 
percepcja wzrokowa 
percepcja zagrożeń 
perchloretylen 
perfuzja 
peroksoboran(III) sodu 
peroksodisiarczan(VI) potasu 
peroksydacja lipidów 
PEROSH 
personel 
personel lotniczy 
personel magazynowy 
personel medyczny 
personel salonów kosmetologicznych 
personel specjalistyczny 
personel sprzątający 
personel szpitalny 
personel wojskowy 
perspektywy 
perspektywy życiowe 
perswazja 
pestycydy fosforoorganiczne 
pesymizm 
petrochemia 
Petrochemia Płock 
petycja 
pęcherzyki gazu 
pęd 
pędnie 
pękanie 
PFRON 
PGR 
PHA 
PHARE 
pianka poliuretanowa 
pianka poliuretanowa bezfreonowa 
pianka PUR 
pianki 
pianki ekologiczne 
pianki elastyczne 
pianki sztywne 
piaskownik 
piece 
piece komorowe 
piece kręgowe 
piece metalurgiczne 
piece szklarskie 
piekarnie 
piekarz 
pielęgniarka 
pielęgniarka środowiskowa 
pielęgniarki 
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pielęgniarstwo 
pielęgniarz 
pielęgnowanie 
pielęgnowanie chorych 
pieniądz 
pieniądz elektroniczny 
pieniądz światowy 
pień mózgu 
pierwiastki 
pierwiastki chemiczne 
pierwiastki półmetaliczne 
pierwiastki promieniotwórcze 
pierwiastki przejściowe 
pierwiastki rzadkie 
pierwiastki śladowe 
pierwsza praca 
piezoelektryczne własności 
piezoelektryczność 
piezoelektryczny tłumik 
piezolaminaty 
piętno społeczne 
Piknik Edukacyjny 
piknometr powietrzny 
pilarka do drewna 
pilarka elektryczna 
pilarka spalinowa 
pilarka tarczowa 
pilot morski 
pilotowanie 
piłowanie 
pinching 
PIP 
piperazynowa dychawica oskrzelowa 
piractwo 
piramida potrzeb 
piramin 
piroelektryczne właściwości 
pirometry 
pirotechniczne substancje 
pirotechnika 
pisanie prac naukowych 
pisanie tekstów 
pisma 
pisma procesowe 
pisma sądowe 
pisownia 
PIT 
PJB 
PKD 
PKP 
plac budowy 
placebo 
placówki edukacyjne 

placówki gastronomiczne 
placówki konsularne 
placówki medyczne 
placówki naukowe PAN 
placówki naukowo-badawcze 
placówki oświatowe 
plagi 
plagiat 
plakat 
plan 
plan 5-letni [1956-60] 
plan 5-letni [1961-65] 
plan 6-letni [1950-55] 
plan 6-letni [1950-55]$$9pol 
plan Balcerowicza 
plan BIOZ 
plan budowy 
plan dnia 
plan działalności 
plan ewakuacji 
plan instalacji 
plan miasta 
plan pomiarów 
plan pracy 
plan ratowniczy 
plan redukcji ryzyka 
plan rozwoju 
plan treningowy 
plan zarządzania ryzykiem 
planeta Ziemia 
planowane zachowania 
planowanie 
planowanie badań 
planowanie budowy 
planowanie doświadczeń 
planowanie gospodarcze 
planowanie prac naukowych 
planowanie pracy 
planowanie produkcji 
planowanie strategiczne 
plantator chmielu 
plany operacyjno-ratownicze 
plastik 
plastomery 
plastyczność 
platforma ruchoma 
platformy pracy 
platformy robocze 
platformy technologiczne 
Platon 
platynowce 
plecy 
pliki archiwalne 
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pliki dyskowe 
pliki graficzne 
plony 
PLS-SEM 
płaca minimalna 
płace 
płachty 
płaszczyzny pomiarowe 
płatnicy 
płatności 
płazy 
płeć 
płeć kulturowa 
płeć psychologiczna 
płodność 
płomienie 
płód 
płuczki ultradźwiękowe 
płyny chłodzące 
płyny gumopodobne 
płyny palne 
płyny ustrojowe 
płytki drukowane 
płyty anizotropowe 
płyty CD 
płyty cienkie 
PMV 
PN 
PN EN 131 
PN- N-18000 
PN- N-18001 
PN-EN 12464-1:2012 
PN-EN 12464-2:2008 
PN-EN 131-2+A2:2017-02 
PN-EN 1838:2013E 
PN-EN 1838:2019E 
PN-EN 482+A1:2016-01 
PN-EN 50528:2010 
PN-EN 60079 
PN-EN 60900:2012 
PN-EN 61111:2009E 
PN-EN 61112:2009E 
PN-EN 61229:2000 
PN-EN 61479:2004 
PN-EN ISO 11200:2014-10 
PN-EN ISO 11204:2010 
PN-EN ISO 12100:2011 
PN-EN ISO 7243 
PN-EN ISO 9001:2015 
PN-EN ISO 9999:2002 
PN-EN ISO/EC 17025 
PN-EN ISO/IEC 17043 
pneumatyczne instalacje odciągowe 

pneumatyczny przetwornik długości 
PN-ISO 45001:2018-06 
PN-ISO-45001:2018 
PN-ISO-9001 
PN-N-01307 
PN-N-10002:2011 
PN-N-18002 
PN-N-18004 
PNŻ 
pobieranie danych 
pochłaniacz aktywny 
pochłaniacz gazów organicznych 
pochłaniacz par 
pochłaniacze 
pochodne amin 
pochodne bifenylu 
pochodne butylocyny 
pochodne fenylocyny 
pochodne węgla 
pochodne związków hydroksylowych 
pochodzenie społeczne 
pochylnie 
poczta 
poczta elektroniczna 
poczucie koherencji 
poczucie siły 
poczucie własnej wartości 
poczucie zagrożenia 
poczucie zatłoczenia 
podajniki 
podatek akcyzowy 
podatek dochodowy 
podatek od gier 
podatek od towarów i usług 
podatek od wynagrodzeń 
podatek rolny i leśny 
podatek VAT 
podatek wyrównawczy 
podatki 
podatnik 
podaż 
podczerwień 
podejmowanie decyzji 
podejmowanie ryzyka 
podejście procesowe 
podejście systemowe 
podest 
podest ruchomy 
podest wiszący 
podkłady 
podłogi 
podłoże budowlane 
podmioty gospodarcze 
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podnoszenie ciężarów 
podnoszenie kwalifikacji 
podnoszenie ładunków 
podpalenia 
podpis elektroniczny 
podrażnienie skóry 
podręcznik 
podręcznik akademicki 
podręcznik akademicki$$9pol 
podręcznik języka angielskiego 
podręczny słownik 
podręczny sprzęt gaśniczy 
podróż lotnicza 
podróże 
podróże służbowe 
podstawowe pojęcia statystyki 
podstawowy czas pracy 
podstawy mechaniki 
podstawy prawne 
podstawy prawne bhp 
podstawy zarządzania 
podstawy życia 
podsuwnicowy 
podświadomość 
podświetlenie 
podtapianie 
poduszki powietrzne 
podwodna akustyka 
podwozia 
podwójne opodatkowanie 
podzespoły 
podzespoły elektroniczne 
podzespoły kotwiczące 
podzespół łącząco-amortyzujący 
podział barw 
podział komórki 
podział nauk 
podział pracy 
podziały społeczne 
podziemne garaże 
poezja 
pogląd na świat 
poglądy 
pogłos 
pogotowie ekologiczne 
pojazd ciężki 
pojazd dla osób niepełnosprawnych 
pojazd elektryczny 
pojazd jednośladowy 
pojazd spalinowy 
pojazd uprzywilejowany 
pojazd wojskowy 
pojazd z zaprzęgiem zwierzęcym 

pojazdy mechaniczne 
pojazdy samochodowe 
pojazdy trakcyjne 
pojęcia algebraiczne 
pojemność płuc 
pojęcia geometryczne 
pojęcia metrologiczne 
pojęcia psychologii 
pojęcia socjologii 
pojęcia statystyczne 
pokolenie Y 
pokój akustyczny 
pokrewieństwo 
pokrycia dachowe 
pokrzywdzenie 
pokrzywka barwnikowa 
pola impulsowe 
polarografia 
polarymetria 
polaryzacja 
polaryzacja elektryczna 
polaryzacja magnetyczna 
polaryzacja światła 
pole akustyczne 
pole badawcze 
pole bliskie 
pole ciągnień 
pole elektrostatyczne 
pole grawitacyjne 
pole impulsowe 
pole magnetostatyczne 
pole mikrofalowe 
pole molekularne 
pole ogniowe 
pole percepcji wzrokowej 
pole pożarowe 
pole przepływowe 
pole statyczne 
pole widzenia 
pole wielkiej częstotliwości 
polerowanie 
polialkohol 
poliazeotropia 
polichlorek winylu 
polichlorowane dibenzofurany (PCDF) 
polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD) 
polichlorowane dwufenyle 
policjant 
poliestry nienasycone 
polietery polioli 
poligrafia 
polimery akrylowe 
polimery konstrukcyjne 
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polimery syntetyczne 
polimery termoplastyczne 
Polimex-Mostostal 
poliolefiny 
polipeptydowy antygen tkankowy 
Politechnika Częstochowska 
Politechnika Warszawska 
politechnizacja społeczeństwa 
polityka 
polityka antymobbingowa 
polityka bezpieczeństwa 
polityka bezpieczeństwa i higieny pracy 
polityka bezpieczeństwa pracy 
polityka bhp 
polityka cenowa 
polityka demograficzna 
polityka edukacyjna 
polityka ekologiczna 
polityka ekonomiczna 
polityka energetyczna 
polityka finansowa 
polityka gospodarcza 
polityka handlowa 
polityka imigracyjna 
polityka informacyjna 
polityka innowacyjna 
polityka jakości 
polityka kadrowa 
polityka kulturalna 
polityka medialna 
polityka mieszkaniowa 
polityka międzynarodowa 
polityka monetarna 
polityka naukowa 
polityka ochrony środowiska 
polityka ochrony zdrowia 
polityka oświatowa 
polityka państwa 
polityka personalna 
polityka pieniężna 
polityka podatkowa 
polityka przemysłowa 
polityka publiczna 
polityka regionalna 
polityka rodzinna 
polityka rolna 
polityka rynkowa 
polityka socjalna 
polityka społeczna 
polityka społeczna Unii Europejskiej 
polityka światowa 
polityka transportowa 
polityka UE 

polityka wspólnotowa 
polityka wynagrodzeń 
polityka zatrudnienia 
polityka zdrowotna 
polonia amerykańska 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Polska Akademia Nauk 
Polska Klasyfikacja Działalności 
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 
Polska Ludowa 
Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo 
Pracy w Przemyśle 
Polska w Unii Europejskiej 
Polski Czerwony Krzyż 
Polski Komitet Normalizacyjny 
Polski Krajowy Punkt Centralny 
polski system prawny 
Polskie Centrum Akredytacji 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
Polskie Krajowe Centrum CIS 
polskie normy 
polskie prawo pracy 
Polskie Radio 
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne 
polyester 
połączenia rozłączne 
połączenia 
połączenia konstrukcyjne 
połączenia nierozłączne 
połączenia ochronne 
połączenia śrubowe 
połowy morskie 
położna 
pomiar 
pomiar ciepła 
pomiar ciśnienia krwi 
pomiar czasu 
pomiar czynności 
pomiar długości 
pomiar dydaktyczny 
pomiar efektywności 
pomiar emisji 
pomiar energii metabolicznej 
pomiar grubości 
pomiar grubości powłok 
pomiar inteligencji 
pomiar kapitału intelektualnego 
pomiar klimatu bezpieczeństwa 
pomiar konturu 
pomiar kosztów 
pomiar lęku 
pomiar mobbingu 
pomiar mocy 
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pomiar osobowości 
pomiar oświetlenia 
pomiar parametrów akustycznych 
pomiar pozycji społecznej 
pomiar pól elektromagnetycznych 
pomiar pracy 
pomiar promieniowania 
pomiar przyrostu wiedzy 
pomiar psychologiczny 
pomiar radioaktywności 
pomiar ryzyka 
pomiar siły 
pomiar sprawności 
pomiar stanu zdrowia 
pomiar stężenia 
pomiar stężeń pyłów 
pomiar stresu 
pomiar sygnału 
pomiar sygnału EMG 
pomiar twardości 
pomiar wentylacji płuc 
pomiar wilgotności 
pomiar właściwości akustycznych 
pomiar wsparcia 
pomiar wydajności cieplnej 
pomiar wydatku energetycznego 
pomiar wyników kształcenia 
pomiar wysiłku 
pomiar zacisków 
pomiar zakłóceń 
pomiar zakłóceń radioelektrycznych 
pomiar zanieczyszczenia 
pomiar zapylenia 
pomiar zapylenia gazów 
pomiar zarządzania 
pomiar zawartości krzemionki 
pomiar zdrowia 
pomiar zgięć 
pomiary 
pomiary akustyczne 
pomiary analityczne 
pomiary antropologiczne 
pomiary antropometryczne 
pomiary audiometryczne 
pomiary bezkontaktowe 
pomiary bezpośrednie 
pomiary biomechaniczne 
pomiary chemiczne 
pomiary cyfrowe 
pomiary czynników szkodliwych 
pomiary dopplerowskie 
pomiary dozymetryczne 
pomiary drgań 

pomiary dynamiczne 
pomiary eksploatacyjne 
pomiary elektroenergetyczne 
pomiary elektroniczne 
pomiary elektrostatyczne 
pomiary elektryczne 
pomiary fizyczne 
pomiary fizykochemiczne 
pomiary hałasu 
pomiary i badania 
pomiary inżynieryjne 
pomiary kontrolne 
pomiary kotłów 
pomiary laboratoryjne 
pomiary magnetyczne 
pomiary maszyn 
pomiary mechaniczne 
pomiary meteorologiczne 
pomiary mocy 
pomiary napięcia dotykowego 
pomiary napięć 
pomiary natężeń 
pomiary obwodów instalacyjnych 
pomiary odkształceń 
pomiary okresowe 
pomiary oporu 
pomiary optyczne 
pomiary oświetlenia 
pomiary poziomu dźwięku 
pomiary pól elektromagnetycznych 
pomiary prędkości przepływu 
pomiary promieniowania 
pomiary punktowe 
pomiary radioaktywności 
pomiary rezystancji rozpływu 
pomiary sensoryczne 
pomiary spektralne 
pomiary statyczne 
pomiary stężenia pyłu 
pomiary stężeń 
pomiary środowiskowe 
pomiary temperatury 
pomiary tranzystorów 
pomiary urządzeń piorunochronnych 
pomiary uziemień 
pomiary w biologii 
pomiary w elektronice 
pomiary w urządzeniach sanitarnych 
pomiary warsztatowe 
pomiary warunków pracy 
pomiary wielkości fotometrycznych 
pomiary wielkości bioelektrycznych 
pomiary wielkości chemicznych 
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pomiary wielkości elektrycznych 
pomiary wielkości geometrycznych 
pomiary wilgotności 
pomiary współrzędnościowe 
pomiary zanieczyszczeń 
pomiary zanieczyszczeń chemicznych 
pomiary zapachu 
pomiary zanieczyszczeń 
pomieszczenia pomocnicze 
pomieszczenia biurowe 
pomieszczenia do wypoczynku 
pomieszczenia dźwiękowe 
pomieszczenia edukacyjne 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne$$9pol 
pomieszczenia i strefy zagrożenia pożarowego i 
wybuchowego 
pomieszczenia pracy 
pomieszczenia produkcyjne 
pomieszczenia przemysłowe 
pomieszczenia robocze 
pomieszczenia sanitarne 
pomieszczenia szkolne 
pomieszczenia szpitalne 
pomieszczenia wypoczynkowe 
pomieszczenia zamknięte 
pomieszczenie pracy 
pomieszczenie produkcyjne 
pomieszczenie wyciszone 
pomoc drogowa 
pomoc kuchenna 
pomoc lekarska 
pomoc medyczna 
pomoc przedlekarska 
pomoc psychologiczna 
pomoc publiczna 
pomoc regionalna 
pomoc socjalna 
pomoc społeczna 
pomoc techniczna 
pomoce do ćwiczeń 
pomoce do przemieszczania się 
pomoce dydaktyczne 
pomoce naukowe 
pomoce szkoleniowe 
pomoce techniczne 
pomoce wizualne 
pompa ciepła 
pompa insulinowa 
pompa wirowa 
pompa wyporowa 
pompy 
pompy okrętowe 

pompy próżniowe 
pompy przepływowe 
pompy wlewu 
pomyślność 
ponowne nawiązanie stosunku pracy 
PONS 
popan-2-ol 
poparzenie łukiem elektrycznym 
popędy biologiczne 
poprawa bezpieczeństwa 
poprawa komfortu pracy 
poprawa warunków pracy 
poprawa wyników finansowych 
poprawna angielszczyzna 
poprawna polszczyzna 
poprawne myślenie 
poprawność działania 
poprawność haseł 
poprawność języka 
populacja 
populacje ludzkie 
populacje wielowymiarowe 
popularyzacja 
popularyzacja wiedzy 
popularyzacja witryny internetowej 
popyt 
popyt i podaż 
popyt na pracę 
pora nocna 
poradnictwo 
poradnictwo pracy 
poradnictwo w medycynie przemysłowej 
poradnictwo zawodowe 
poradnictwo zawodowe w szkole 
poradnie zawodowe 
poradnik 
poradnik elektroenergetyka 
poradnik encyklopedyczny 
poradnik inspektora pracy 
poradnik kierowcy 
poradnik lekarza 
poradnik metodyczny 
poradnik mikroskopowy 
poradnik multimedialny 
poradnik poprawnej angielszczyzny 
poradnik pracodawcy 
poradnik praktyczny 
poradnik sanitarny 
poradnik stanowiskowy 
poradnik techniczny 
poradnik transportowca 
poradniki 
porady 
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porady ekspertów 
porady prawnicze 
porady psychologiczne 
porażenia 
porażenia elektryczne 
porażenia prądem elektrycznym 
porażenie 
porażenie elektryczne 
porażenie prądem 
porażenie prądem elektrycznym 
porażenie prądem elektrycznym$$9pol 
porażka 
poręczenie kredytowe 
porometria 
porowatość 
porozumienia międzynarodowe 
porozumienia zbiorowe 
porozumienie 
Porozumienie Związków Zawodowych 
porozumiewanie się 
poród 
porównania bibliometryczne 
porównania międzylaboratoryjne 
porównania międzynarodowe 
porównanie metod 
porównanie preparatów 
portal 
portal CIOP-PIB 
portal informacyjny 
portal internetowy 
portal wiedzy o bhp 
portale internetowe bhp 
portale społecznościowe 
portowe środki transportu 
portowe urządzenia przeładunkowe 
portret 
Portret Polaków 
porty 
porty morskie 
pory roku 
porządek prawny Wspólnot 
posadowienie budowli 
posadowienie maszyn 
posadzki betonowo-polimerowe 
posadzki z tworzyw 
posiłek profilaktyczny 
posiłek regenerująco-wzmacniający 
positive changes 
positive emotions 
posłuszeństwo 
postawa 
postawa ciała 
postawa pracownika 

postawa przy pracy 
postawa robocza 
postawa społeczna 
postawy człowieka 
postawy jednostek 
postawy ludzkie 
postawy młodzieży 
postawy pracowników 
postawy pracowników 
postawy społeczne 
postawy utajone wobec płci 
postepowanie arbitrażowe 
postepowanie pojednawcze 
postęp 
postęp społeczny 
postęp techniczny 
postęp współczesny 
postępowanie 
postępowanie administracyjne 
postępowanie arbitrażowe 
postępowanie badawcze 
postępowanie cywilne 
postępowanie człowieka 
postępowanie dewizowe 
postępowanie dowodowe 
postępowanie egzekucyjne 
postępowanie grupowe 
postępowanie karne 
postępowanie kredytowe 
postępowanie naprawcze 
postępowanie nieprocesowe 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
postępowanie powypadkowe 
postępowanie przetargowe 
postępowanie ratownicze 
postępowanie ratunkowe 
postępowanie rewizyjne 
postępowanie upadłościowe 
postępowanie w razie wypadku 
postępowanie zabezpieczające 
postęp techniczny 
postrzeganie 
postrzeganie szkoły 
posttraumatic growth 
post-traumatic stress disorder 
postulaty zmian 
postura człowieka 
poszerzona rzeczywistość 
poszkodowani w wypadkach 
poszukiwanie pracy 
poślizg 
poślizgnięcie 
poślizgnięcie się i upadek 
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pośrednictwo pracy 
pośrednie wsparcie 
potencjał badawczy 
potencjał kadrowy 
potencjał pracownika 
potencjał pracy 
potknięcie 
potoczny język biznesu 
potomstwo 
potraumatyczny wzrost 
potrzeby 
potrzeby człowieka 
potrzeby edukacyjne 
potrzeby informacyjne 
potrzeby ludzkie 
potrzeby pracownika 
potrzeby rodziców z niepełnosprawnościami 
potrzeby socjalne 
potrzeby społeczne 
potrzeby szkolenia 
potrzeby szkoleniowe 
potrzeby transportowe 
potrzeby użytkowników 
potrzeby zdrowotne 
poważna awaria 
poważne awarie chemiczne 
poważne wypadki 
powiatowe rynki pracy 
powiatowe urzędy pracy 
powierzchnia ciał porowatych 
powierzchnia Polski 
powierzchnie 
powierzchnie międzyfazowe 
powierzchnie optyczne 
powierzenie pracownikowi innej pracy 
powietrze 
powietrze atmosferyczne 
powietrze indukowane 
powietrze na stanowiskach pracy 
powietrze wewnętrzne 
powłoki metalowe 
powłoka antykorozyjna 
powłoka elektronowa 
powłoka ochronna 
powłoki 
powłoki antykorozyjne 
powłoki cynkowe 
powłoki galwaniczne 
powłoki konwersyjne 
powłoki malarskie 
powłoki ochronne 
powłoki organiczne 
powodowanie wypadków 

powołanie 
powódź 
powrót do pracy 
powstanie życia 
powstawanie kryształów 
powstawanie wyrobu 
powstrzymywanie spadania 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne 
powtarzalna pozycja ciała 
powtarzalność badań 
pozaszkolne instytucje oświatowe 
pozew 
poziom bezpieczeństwa 
poziom ciepła 
poziom ciśnienia akustycznego emisji 
poziom dźwięku 
poziom efektywności 
poziom konsumpcji 
poziom lęku 
poziom mocy akustycznej 
poziom narażenia 
poziom narażenia zawodowego 
poziom natężenia głosu 
poziom podstawowy 
poziom stresu 
poziom sygnału 
poziom średni 
poziom wykształcenia 
poziom zatrudnienia 
poziom życia 
pozioma lina zaczepowa 
poziomy kultury organizacyjnej 
poznanie chorego 
poznanie naukowe 
poznanie społeczne 
poznawanie siebie 
poznawanie świata 
pozycja ciała 
pozycja ergonomiczna 
pozycja odpoczynku 
pozycja przy pracy 
pozycja ręki 
pozycja społeczna 
pozycja zawodowa 
pozycje społeczne 
pozycje wymuszone 
pozyskiwanie drewna 
pozyskiwanie informacji 
pozyskiwanie pracowników 
pozytywizm polski 
pozytywne interwencje 
pozytywne myślenie 
pożarnictwo 
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półfabrykaty cynkowe 
półmaska 
półmaska chirurgiczna 
półmaska filtrująca 
półmaski filtrujące 
półmaski ochronne 
półmaski przeciwpyłowe 
półprodukty 
półprzewodniki organiczne 
Półwysep Arabski 
PPE 
praca 
praca a starość 
praca a wypoczynek 
praca a zdrowie 
praca a zmysły 
praca artystyczna 
praca badawcza 
praca bez wypadków 
praca chroniona 
praca cienia 
praca czasowa 
praca doktorska 
praca domowa 
praca dynamiczna 
praca emerytów 
praca emocjonalna 
praca ergonomiczna 
praca fizyczna 
praca grupowa 
praca habilitacyjna 
praca i bezrobocie 
praca i odpoczynek 
praca i osobowość 
praca i rodzina 
praca i życie 
praca indywidualna 
praca inwalidów 
praca inżynierska 
praca kierowców 
praca kobiet 
praca legalna 
praca ludzi starszych 
praca ludzka 
Praca manualna 
praca mężczyzn 
praca młodocianych 
praca mobilna 
praca na akord 
praca na drabinach 
praca na morzu 
praca na odległość 
praca na okres próbny 

praca na rusztowaniach 
praca na statkach 
praca na torowiskach 
praca na wezwanie 
praca na własny rachunek 
praca na wsi 
praca nad sobą 
praca nadliczbowa 
praca najemna 
praca nakładcza 
praca nauczyciela 
praca naukowa 
praca naukowo-badawcza 
praca naziemna 
praca niebezpieczna 
praca nierejestrowana 
praca nurka 
praca ogrodnika 
praca opiekuńczo-wychowawcza 
praca pedagogiczna 
praca pielęgniarek 
praca platformowa 
praca po godzinach 
praca ponadnormatywna 
praca poza domem 
praca pozaszkolna 
praca pracowników młodocianych 
praca pralki 
praca produkcyjna 
praca przewozowa 
praca przy komputerze 
praca przy laptopie 
praca przy monitorach ekranowych 
praca przy monitorze 
praca przy taśmie 
praca przymusowa 
praca ręczna 
praca rolnika 
praca socjalna 
praca spawacza 
praca statyczna 
praca stojąca 
praca twórcza 
praca uciążliwa 
praca w ciemni 
praca w dni wolne 
praca w domu 
praca w godzinach nadliczbowych 
praca w gorącym środowisku 
praca w gospodarstwie rolnym 
praca w handlu 
praca w kopalni 
praca w kuchni 
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praca w lesie 
praca w małych i średnich przedsiębiorstwach 
praca w niedziele i święta 
praca w niepełnym wymiarze 
praca w niskich temperaturach 
praca w nocy 
praca w państwach UE 
praca w piekarni 
praca w przemyśle 
praca w przestrzeni zamkniętej 
praca w rolnictwie 
praca w szczególnych warunkach 
praca w szkole 
praca w środowisku mokrym 
praca w święta 
praca w turystyce 
praca w uciążliwych warunkach 
praca w uciążliwych warunkach 
praca w urzędzie 
praca w warunkach szkodliwych 
praca w wykopach 
praca w zespole 
praca w zimnym mikroklimacie 
praca wirtualna 
praca własna 
praca wyspecjalizowana 
praca z azbestem 
praca z komputerem 
praca z monitorem ekranowym 
praca z pacjentem 
praca z radiopierwiastkami 
praca z trudnymi ludźmi 
praca za granicą 
praca zarobkowa 
praca zawodowa 
praca zbiorowa 
praca zdalna 
praca zespołowa 
praca zimą 
prace archeologiczne 
prace B+R 
prace badawcze 
prace dekarsko-blacharskie 
prace doktorskie 
prace dozwolone 
prace eksploatacyjne 
prace geologiczne 
prace instalacyjne 
prace interwencyjne 
prace inżynieryjno-techniczne 
prace kontrolno-pomiarowe 
prace lakiernicze 
prace leśne 

prace ładunkowe 
prace magazynowe 
prace malarskie 
prace montażowe 
prace na rusztowaniach 
prace na statku 
prace na wysokości 
prace naukowe 
prace naukowe Synaba 
prace naukowo-badawcze 
prace pod napięciem 
prace podwodne 
prace podziemne 
prace podziemne$$9pol 
prace pomiarowe 
prace pomocnicze 
prace przeładunkowe 
prace publiczne 
prace ręczne 
prace rozbiórkowe 
prace rozwojowe 
prace spawalnicze 
prace stolarskie 
prace szczególnie niebezpieczne 
prace szkodliwe 
prace szlifierskie 
prace teletechniczne 
prace transportowe 
prace trudne 
prace w gorącym środowisku 
prace wdrożeniowe 
prace wykończeniowe 
prace wysokiego ryzyka 
prace wzbronione 
prace wzbronione kobietom 
prace wzbronione młodocianym 
prace zabronione 
prace ziemne 
prace zimowe 
pracobiorcy 
pracochłonność 
pracodawca 
pracodawca użytkownik 
pracoholik 
pracoholizm 
Pracownia Obciążeń Termicznych 
pracownia biochemiczna 
pracownia elektryczna 
pracownia fizjologii 
pracownia histologiczna 
pracownia konserwacji zabytków 
pracownia rtg 
pracownia techniki cieplnej 
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pracownicy 
pracownicy 50+ 
pracownicy 55+ 
pracownicy 60+ 
pracownicy bibliotek 
pracownicy fizyczni 
pracownicy gospodarki narodowej 
pracownicy medyczni 
pracownicy najemni 
pracownicy naukowi 
pracownicy przemysłu 
pracownicy rolni 
pracownicy rolni i leśni 
pracownicy samorządowi 
pracownicy służby zdrowia 
pracownicy transportu lotniczego 
pracownicy umysłowi 
pracownicy w średnim wieku 
pracownicy wiedzy 
pracownicze plany kapitałowe 
pracownicze programy emerytalne 
pracownie izotopowe 
pracownie medyczne 
pracownik administracji 
pracownik administracyjno-biurowy 
pracownik bhp 
pracownik biurowy 
pracownik budowlany 
pracownik chroniony 
pracownik czasowy 
pracownik delegowany 
pracownik domowy 
pracownik gospodarczy 
pracownik inżynieryjno-techniczny 
pracownik kobieta 
pracownik kolei 
pracownik kontraktowy 
pracownik leśny 
pracownik magazynowy 
pracownik mężczyzna 
pracownik młodociany 
pracownik mobilny 
pracownik naukowy 
pracownik niezależny 
pracownik oświaty 
pracownik perfekcjonista 
pracownik pogotowia 
pracownik pomocy społecznej 
pracownik portu 
pracownik pracujący na stałe 
pracownik produkcyjny 
pracownik przemysłowy 
pracownik sezonowy 

pracownik służby zdrowia 
pracownik socjalny 
pracownik stacji paliw 
pracownik super- i hipermarketów 
pracownik sygnalizujący 
pracownik szczególnie chroniony 
pracownik szkoły 
pracownik technologiczny 
pracownik wyższej uczelni 
pracownik zakładów mięsnych 
pracownik zamożny 
pracownik zarządzający zakładem pracy 
pracownik zmianowy 
pracujący 
pracujący na własny rachunek 
pracujący powyżej 50. 
pracujący rodzice 
pracujący w niepełnym wymiarze czasu 
pracujący w nietypowych porach 
Praga 
pragmatyzm 
pragnienia 
prahistoria 
prakseologia 
prakseologia a ekonomia 
prakseologia gry 
prakseologiczne projektowanie układów 
praktyczna fizyka 
praktyczny podręcznik 
praktyczny słownik 
praktyka 
praktyka 5S 
praktyka laboratoryjna 
praktyka lekarska 
praktyka medyczna 
praktyka opiekuńczo-wychowawcza 
praktyka pielęgniarska 
praktyka społeczna 
praktyki studenckie 
pralnice 
pranie mózgu 
prasa 
prasa mimośrodowa 
prasownia 
prasy 
prawa autorskie 
prawa chemiczne 
prawa człowieka 
prawa ekonomiczne 
prawa fizjologiczne 
prawa fizyczne 
prawa i obowiązki bezrobotnych 
prawa konkurencji 
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prawa konsumenta 
prawa lekarza 
prawa majątkowe 
prawa międzynarodowe 
prawa migrantów 
prawa obywatelskie 
prawa optyki 
prawa osobiste 
prawa osób niepełnosprawnych 
prawa pacjenta 
prawa pokrewne 
prawa pracodawcy 
prawa pracownika 
prawa przyrody 
prawa ratownika 
prawa rodziców 
prawa rzeczowe 
prawa socjalne 
prawa tarcia 
prawa twórców 
prawa użytkownika 
prawa wynalazcy 
prawdopodobieństwo 
prawdopodobieństwo subiektywne 
prawidła do butów 
prawidłowa emisja głosu 
prawidłowe zachowania 
prawna ochrona rodziny 
prawne aspekty ochrony środowiska 
prawnik 
prawo 
prawo a bhp 
prawo administracyjne 
prawo archiwalne 
prawo autorskie 
prawo bankowe 
prawo bilansowe 
prawo budowlane 
prawo budżetowe 
prawo celne 
prawo cenowe 
prawo Coulomba 
prawo cywilne 
prawo człowieka 
prawo do informacji 
prawo do odpoczynku 
prawo do patentu 
prawo do pracy 
prawo do prywatności 
prawo do strajku 
prawo do świadczeń 
prawo do wolności 
prawo do zasiłku 

prawo do zatrudnienia 
prawo do życia 
prawo dyplomatyczne 
prawo działalności gospodarczej 
prawo emerytalne 
prawo energetyczne 
prawo europejskie 
prawo feudalne 
prawo finansowe 
prawo geologiczne 
prawo gospodarcze 
prawo górnicze 
prawo handlowe 
prawo humanitarne 
prawo jazdy 
prawo karne 
prawo konfliktów zbrojnych 
prawo konkurencji 
prawo konstytucyjne 
prawo konsumenckie 
prawo krajowe 
prawo lotnicze 
prawo majątkowe 
prawo materialne 
prawo materialne i polityki 
prawo medyczne 
prawo mieszkaniowe 
prawo międzynarodowe 
prawo morza 
prawo narodów 
prawo natury 
prawo Newtona 
prawo o ruchu drogowym 
prawo ochronne 
prawo ochrony środowiska 
prawo opiekuńcze 
prawo patentowe 
prawo podatkowe 
prawo polskie 
prawo pomocy społecznej 
prawo porównawcze 
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
prawo pracy po roku 1989 
prawo pracy w Europie Wschodniej 
prawo pracy w Unii Europejskiej 
prawo prasowe 
prawo procesowe 
prawo prywatne 
prawo prywatne międzynarodowe 
prawo przedsiębiorcy 
prawo przewozowe 
prawo rentowe 



99 

 

prawo rodzinne 
prawo rodzinne i opiekuńcze 
prawo rzeczowe 
prawo rzymskie 
prawo sądowe 
prawo służby państwowej 
prawo socjalne 
prawo spadkowe 
prawo spółdzielcze 
prawo stanowione 
prawo świadczeń 
prawo transportowe 
prawo ubezpieczeniowe 
prawo ubezpieczeń społecznych 
prawo Unii Europejskiej 
prawo unijne 
prawo upadłościowe i naprawcze 
prawo urzędnicze 
prawo ustrojowe 
prawo własności 
prawo własności intelektualnej 
prawo własności przemysłowej 
prawo wodne 
prawo wspólnotowe 
prawo wyborcze 
prawo wydawnicze 
prawo wynalazcze 
prawo wyznaniowe 
prawo zabezpieczenia społecznego 
prawo zamówień publicznych 
prawo zatrudnienia 
prawo zobowiązań 
prawo żywnościowe 
prawo żywnościowe UE 
prawo żywnościowe Unii Europejskiej 
prawodawstwo 
prawodawstwo pracy 
prawodawstwo społeczne 
prawodawstwo unijne 
praworządność 
prawoznawstwo 
prąd elektryczny w gazie 
prąd indukowany 
prąd kontaktowy 
prąd kończynowy 
prąd niesinusoidalny 
prądnice 
prądnice synchroniczne 
prądy indukowane 
prądy wirowe 
prątek gruźlicy 
predatory 
predictive model 

predictive modelling 
predyspozycja 
predyspozycje zawodowe 
prefabrykaty 
preferencje pracowników 
premia 
premie 
Premiere 6 
premiowanie pracowników 
preparat 
preparat AFS 
preparat hydrofobowy 
preparat ochronny 
preparat wodoodporny 
preparaty barierowe 
preparaty biobójcze 
preparaty biologiczne 
preparaty chemiczne 
preparaty dezynfekujące 
preparaty histologiczne 
preparaty ochrony roślin 
preparaty palne 
preparaty promiennochronne 
preparaty ropopochodne 
presja grupy 
presja psychiczna 
preskrypt 
prestiż zawodów 
PREVENT 
prewencja 
prewencja rentowa 
prewencja stresu zawodowego 
prewencja szkodowa 
prewencja urazowa 
prewencja wypadkowa 
prezentacja 
prezentacja danych statystycznych 
prezentacja firmy 
prezentacja wyników badań 
prezentacje 
prezenteizm 
prędkość naddźwiękowa 
prędkość powietrza 
prędkość przepływu powietrza 
prędkość transmisji danych 
pręty 
Primo 
priony 
priorytety 
private enterprises 
PRL 
probabilistyka 
problem badawczy 
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problem społeczny 
problematyka bhp 
problematyka rodzinna 
problemy alkoholowe 
problemy cieplne 
problemy decyzyjne 
problemy ekonomiczne 
problemy mieszkaniowe 
problemy młodzieży 
problemy naukowe 
problemy niepełnosprawnych 
problemy organizacyjne 
problemy prawne 
problemy psychiczne 
problemy psychologiczne 
problemy rodzinne 
problemy socjalne 
problemy społeczne 
problemy z nauką 
problemy zawodowe 
problemy zdrowotne 
procedura 
procedura analityczna 
procedura badań 
procedura badawcza 
procedura grupowych zwolnień 
procedura naboru uczestników 
procedura pomiarowa 
procedury 
procedury analityczne 
procedury badawcze 
procedury bezpieczeństwa 
procedury bhp 
procedury informacyjne i konsultacyjne 
procedury oceny zgodności 
procedury organizacyjne systemu jakości 
procedury postępowania 
procedury systemu jakości 
procedury zapobiegania 
procedury zarządzania 
proces 
proces adaptacyjny 
proces akredytacji 
proces analityczny 
proces analizy 
proces bezpieczeństwa 
proces cywilny 
proces decyzyjny 
proces diagnostyczny 
proces drukowania 
proces edukacji 
proces eksploatacji 
proces emocjonalny 

proces ergotransformacyjny 
proces FAST 
proces filtracji 
proces humanizacji 
proces inwestycyjny 
proces kadrowy w organizacji 
proces karny 
proces komunikacji 
proces magazynowania 
proces nagniatania 
proces naukowy 
proces niszczenia 
proces o zniesławienie 
proces obróbki 
proces obserwacji 
proces odlewniczy 
proces planowania 
proces podejmowania decyzji 
proces pomiarowy 
proces poznawczy 
proces pracy 
proces produkcyjny 
proces projektowania 
proces przemysłowy 
proces przystosowawczy 
proces psychoterapii 
proces rekrutacji 
proces rozpuszczania 
proces rozszerzenia Unii Europejskiej 
proces Sędzimira 
proces sieciowania 
proces spalania 
proces starzenia się 
proces szkolenia 
proces testowy 
proces transformacji wiedzy 
proces twórczy 
proces uczenia się 
proces wędzenia 
proces wizualny 
proces wtrysku 
proces wychładzania rąk 
proces wydawniczy 
proces wytłaczania 
proces wytwarzania 
proces zapamiętywania 
proces zarządzania 
proces zatrudnienia 
procesor 
procesor AVR 
procesor tekstu 
procesualny model stresu 
procesy adsorpcyjne 
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procesy antyoksydacyjne 
procesy bioelektryczne 
procesy biologiczne 
procesy budowlane 
procesy chemiczne 
procesy cieplne 
procesy decyzyjne 
procesy degradacji 
procesy demograficzne 
procesy detoksykacji 
procesy dyfuzyjne 
procesy ekonomiczne 
procesy eksploatacyjne 
procesy elektrochemiczne 
procesy fazowe 
procesy filtracyjne 
procesy garbarskie 
procesy informacyjno-decyzyjne 
procesy innowacyjne 
procesy inwestycyjne 
procesy katalityczne 
procesy logistyczne 
procesy metaboliczne 
procesy myślowe 
procesy nieodwracalne 
procesy organizacyjne 
procesy personalne 
procesy poznawcze 
procesy pracy 
procesy produkcyjne 
procesy przemysłowe 
procesy przetwórstwa 
procesy psychiczne 
procesy spalania 
procesy spawalnicze 
procesy spawania 
procesy społeczne 
procesy sterowania 
procesy stochastyczne 
procesy technologiczne 
procesy terapeutyczne 
procesy tłoczenia 
procesy walcowania 
procesy wibroakustyczne 
procesy wysokotemperaturowe 
procesy wytwórczo-usługowe 
procesy zarządzania 
procesy życiowe 
producenci materiałów antykorozyjnych 
producent 
produkcja 
produkcja acetylenu 
produkcja biopaliw 

produkcja cukru 
produkcja dywanów 
produkcja koksu 
produkcja krajowa 
produkcja książki 
produkcja kwiatów 
produkcja leków 
produkcja mass plastycznych 
produkcja materiałów budowlanych 
produkcja mebli 
produkcja odzieży 
produkcja okuć budowlanych 
produkcja opakowań 
produkcja pasz 
produkcja potraw 
produkcja przemysłowa 
produkcja rolnicza 
produkcja roślinna 
produkcja rytmiczna 
produkcja sadzy 
produkcja samochodów 
produkcja sterylna 
produkcja szkła 
produkcja tworzyw sztucznych 
produkcja zagraniczna 
produkcja zmiennoseryjna 
produkcja zwierzęca 
produkcja żywności 
produkcja$$9pol 
produkt 
produkt CIOP 
produkt krajowy 
produkty 
produkty biobójcze 
produkty elektroniczne 
produkty lecznicze 
produkty niebezpieczne 
produkty ropopochodne 
produkty spalania 
produkty spożywcze 
produkty toksyczne 
produkty uboczne 
produkty żywnościowe 
produktywność 
profesjonalizm 
profesjonalny coach 
profil 
profil kierowcy 
profil stanowisk 
profil zawodowy 
profilaktyczne posiłki i napoje 
profilaktyka bhp 
profilaktyka głosu 
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profilaktyka przeciążeń kręgosłupa 
profilaktyka ryzyka zawodowego 
profilaktyka stresu 
profilaktyka wypadkowa 
profilaktyka zdrowotna 
profilometria 
prognoza 
prognozowanie 
prognozowanie ekonometryczne 
prognozowanie ekonomiczne 
prognozowanie gospodarcze 
prognozowanie społeczne 
prognozowanie techniczne 
prognozowanie w nauce 
prognozowanie zagrożeń 
prognozy 
prognozy demograficzne 
program 
program Horyzont 2020 
program Laser Shield Solver 
Program „Poprawa bezpieczeństwa i warunków 
pracy” 
program aktywności fizycznej 
program Aleph 
program antystresowy 
program ArcView 
program badań 
program badań statystycznych 
program badawczy 
Program Badawczy Diebolda 
program BASCOM AVR 
program bezpiecznej pracy 
program C++ 
program CAD/EDA 
program Cascor 
program Clipper 
program dBASE 5 
program dla psychologów 
program do szacowania ryzyka 
program DOBOS3 
program działania 
program działań 
program EAP 
program Easy Sample 
program edukacyjny 
program EMAS 
program EQUAL 
program ErgoSHAPE 
program EURO-BHP 
program FrontPage 
Program GAMBIT 
program GAMBIT 2005 
program GEOMAN 

program GIS 
program graficzny 
program HETPEP 
program Horizon 
program ICP-Waters 
program Investors in People 
program jakości Six Sigma 
program Java 
program językowy 
program kalkulacyjny 
program komputerowy AAMUS 
program komputerowy SAFE-CLO 
program komputerowy STER-DOBÓR 
program krajowy 
program kształcenia 
program LEADER 
program Leonardo da Vinci 
program matematyczny 
program Mathematica 
program MegaCAD 1.5 
program Microfit 
program MIKRO-BHP 
program motywacyjny 
program nauczania 
program Netteach 
program Norton 
program obliczeniowy 
program ochrony słuchu 
Program Odpowiedzialnego Postępowania 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
program OrCAD 
program PcGive 
program PFRON 
program PHARE 
program Photoshop 
program PIACT 
program pomiarów 
program pomocowy 
program prezentacyjny 
program produkcyjny 
program PROGRES 
program PROGRESS 
program promocji zdrowia 
program PSPG 
program R. 
program ramowy 
program realizacji zadań 
program rehabilitacji 
program rehabilitacji zawodowej 
program resocjalizacji 
Program Rozwoju Przedsiębiorstw 
program rządowy 
program SMIP 
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program SMIP II 
program socjalny 
program SolidWorks 
program Sorates 
program społeczny 
program SPSS 
program Statistica 
program statystyki 
program STER 
program Stoffenmanager 
Program STOP 
program strategiczny 
program szkolenia 
program szkoleniowy 
program TestMaker 
program UniTOR 
program WebPack ISE 
program wieloletni 
program WIND 
program WLDP 
program Word 
program wspierania pracowników 
program Wydajne Miejsca Pracy 
program WYPADEK-KOSZTY 
program zachowań niebezpiecznych 
program zapobiegania awariom 
program zapobiegania awariom/PZA/ 
program zatrudnienia 
program Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych 
program Zmile 
program ZPW 
programatory 
programista 
programowanie 
programowanie dynamiczne 
programowanie dyskretne 
programowanie Excela 
programowanie gier 
programowanie komputerów 
programowanie liniowe 
programowanie maszyn cyfrowych 
programowanie matematyczne 
programowanie nieliniowe 
programowanie obiektowo orientowane 
programowanie rozwoju przemysłu 
programowanie równoległe 
programowanie systemów 
programowanie temperatury 
programowanie w języku C 
programowanie wielokryterialne 
programy 
programy badawcze 
programy ewolucyjne 

programy komputerowe 
programy kształcenia zawodowego 
programy modułowe 
programy multimedialne 
programy nauczania 
programy naukowe 
programy obliczeniowe 
programy pomocowe 
programy promocyjne 
programy regionalne 
programy rozwoju 
programy specjalne 
programy statystyczne 
programy symulacyjne 
programy szkoleniowe 
programy szkoleń 
programy terapeutyczne 
programy wieloletnie 
programy wspierania 
programy wspólnotowe 
programy wysiłkowe 
programy zdrowotne 
progresywna metoda oceny 
projekt 
projekt "Zmiany zachowań" 
projekt ARENAS 
projekt badawczu AIMs 
projekt badawczy 
projekt budowlany 
projekt C.O.A.L. 
projekt CADimple 
projekt dyrektywy 
projekt ENETOSH 
projekt EPPSOZ 
projekt European Open Science 
projekt FAST-Concept 
projekt INCLUSIVE 
projekt informatyczny 
projekt Ingenious 
projekt iNTeg-Risk 
projekt Interim TCOSH 
projekt i-Protect 
projekt koncepcyjny 
projekt konstytucji 
projekt linii 
projekt menadżer 
projekt międzynarodowy 
projekt międzynarodowy NEW OSH ERA 
projekt NANODEVICE 
projekt NANOSH 
projekt NECID 
projekt NERCLIS 
projekt NEW OSH ERA 
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projekt NEXT 
projekt NOE 
projekt normy 
projekt Phare 
projekt PolSenior 
projekt PREVENT 
projekt PRIMA-EF 
projekt PROHELM 
projekt Psyres 
projekt racjonalizatorski 
projekt SCAFFOLD 
projekt Scoreboard 
projekt SMART 
projekt SOCO 
projekt TC-OSH 
projekt TCWE 2007 
projekt TCWE 2008 
projekt techniczny 
projekt technologiczny 
projekt Vision Zero 
projekt wynalazczy 
projekt zaleceń 
projektor 
projektowanie 
projektowanie akustyczne 
projektowanie antropocentryczne 
projektowanie budynków 
projektowanie cyfrowe 
projektowanie danych 
projektowanie eksperymentalne 
projektowanie ergonomiczne 
projektowanie form przemysłowych 
projektowanie fundamentów 
projektowanie grafiki 
projektowanie i zastosowanie 
projektowanie instalacji ogrzewania 
projektowanie inżynieryjne 
projektowanie komputerowe 
projektowanie konstrukcji 
projektowanie konstrukcyjne 
projektowanie maszyn 
projektowanie mebli 
projektowanie mieszkań 
projektowanie modelowe 
projektowanie narzędzi 
projektowanie obiektów budowlanych 
projektowanie obiektów przemysłowych 
projektowanie odzieży 
projektowanie ogrzewania 
projektowanie organizacji 
projektowanie organizacyjne 
projektowanie osłon 
projektowanie procesów pracy 

projektowanie procesów technologicznych 
projektowanie produktu 
projektowanie przedsiębiorstw 
projektowanie przestrzeni funkcjonalnej 
projektowanie przestrzeni pracy 
projektowanie samochodu 
projektowanie soczewek 
projektowanie systemów 
projektowanie systemów sterowania maszyn 
projektowanie systemów technicznych 
projektowanie systemów zarządzania 
projektowanie szkolenia 
projektowanie techniczne 
projektowanie technologiczne 
projektowanie tekstów 
projektowanie układów 
projektowanie układów elektronicznych 
projektowanie układów sterowania 
projektowanie urządzeń 
projektowanie w przemyśle 
projektowanie wagonu tramwajowego 
projektowanie witryn internetowych 
projektowanie wyrobów 
projektowanie wzbudników 
projektowanie zabawek 
projektowanie zakładów 
projektowanie zakładów przemysłowych 
projekty 
projekty badawcze 
projekty inwestycyjne 
projekty międzynarodowe 
projekty norm 
projekty wynalazcze 
Projekty Zintegrowane 
prokreacja 
prokuratura 
promienie kosmiczne 
promieniotwórczość 
promieniotwórczość aerozoli 
promieniotwórczość radioaktywna 
promieniowanie 
promieniowanie anten 
promieniowanie cieplne 
promieniowanie ciepła 
promieniowanie fal radiowych 
promieniowanie jądrowe 
promieniowanie mikrofalowe 
promieniowanie monochromatyczne 
promieniowanie optyczne 
promieniowanie radioaktywne 
promieniowanie spawalnicze 
promieniowanie temperaturowe 
promieniowanie termiczne 
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promieniowanie ultradźwiękowe 
promieniowanie UV 
promiennik 
promienniki podczerwieni 
promieniotwórczość 
promocja 
promocja bezpiecznych zachowań 
promocja czytelnictwa 
promocja firmy 
promocja nauki 
promocja systemów zarządzania 
promocja towaru 
promocja zatrudnienia 
promocja zdrowia 
promocja zatrudnienia 
promotor zdrowia 
promowanie bezpieczeństwa pracy 
promowanie czasopism 
promowanie siebie 
promowanie usług 
prop-2-yn-1-ol 
propagacja drgań w gruncie 
propagacja fal radiowych 
propagacja hałasu 
propaganda 
propaganda bhp 
propaganda komunistyczna 
propan 2-ol 
propan-1-ol 
propan-butan 
propano-1,2-diol 
propano-1,3-sulton 
propano-3-lakton 
propen 
propozycje 
propozycje normalizacyjne 
propriocepcja 
propylenoimina 
propynol 
prosektorium 
prosocial and proactive safety behaviors 
prospektywne badania kohortowe 
prospołeczne wartości rodzicielskie 
prostowniki jednofazowe 
prostowniki stykowe 
prostowniki trójfazowe 
proszki metali 
protekcja 
protetyka 
protetyka słuchu 
proteza 
protokół kontroli 
protokół kontrolny 

protokół powypadkowy 
protokół wypadku 
prototy 
prototyp 
prototyp obuwia 
prowadnice 
prowadnice liniowe 
prowadzenie pojazdu 
prowadzenie szkoleń 
prowadzenie zajęć 
prozdrowotne zachowania 
próba wysiłkowa 
próbki 
próbki gazów 
próbki gleby 
próbki powietrza 
próbki środowiskowe 
próbkowanie w audycie 
próbkowanie w statystyce 
próbniki i rurki wskaźnikowe 
próby samobójcze 
próby wysokonapięciowe 
próg czucia 
próg słyszalności 
prywatne prawo pracy 
prywatność 
prywatność pracowników 
prywatyzacja 
prywatyzacja przedsiębiorstw 
pryzmat 
prządka 
przeciwdziałanie awariom przemysłowym 
przebicie chemiczne 
przechowywanie 
przechowywanie materiałów niebezpiecznych 
przechowywanie ziemiopłodów 
przechwytywanie emisji 
przeciążenia 
przeciążenia kręgosłupa 
przeciążenie pracą 
przeciążenie psychiczne 
przecinacz 
przecinanie materiału 
przeciwdziałanie 
przeciwdziałanie agresji 
przeciwdziałanie awariom przemysłowym 
przeciwdziałanie bezrobociu 
przeciwdziałanie mobbingowi 
przeciwdziałanie wypadkom 
przeciwdziałanie zatruciom 
przeciwwskazania zdrowotne 
przedawnienie 
przedłużony czas pracy 
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przedmioty połyskliwe 
przedsiębiorca 
przedsiębiorczość 
przedsiębiorczość kobiet 
przedsiębiorstwa 
przedsiębiorstwa budowlane 
przedsiębiorstwa chemiczne 
przedsiębiorstwa górnicze 
przedsiębiorstwa państwowe 
przedsiębiorstwa poligraficzne 
przedsiębiorstwa produkcyjne 
przedsiębiorstwa prywatne 
przedsiębiorstwa spedycyjne 
przedsiębiorstwo 
przedsiębiorstwo innowacyjne 
przedsiębiorstwo leśne 
przedsiębiorstwo ponadpaństwowe 
przedsiębiorstwo produkcyjne 
przedsiębiorstwo przemysłowe 
przedsiębiorstwo sieciowe 
przedsiębiorstwo transportowe 
przedsiębiorstwo wirtualne 
przedszkole 
przedszkole integracyjne 
przegląd badań 
przegląd bibliograficzno-dokumentacyjny 
przegląd metod 
przegląd publikacji 
przegląd rozwiązań 
przegląd środowiskowy 
przegląd wstępny 
przeglądarki internetowe 
przeglądy techniczne 
przegrody dźwiękoizolacyjne 
przegrody dźwiękowe 
przegrody filtracyjne 
przegrody w budynku 
przegrody warstwowe 
przejawy mobbingu 
przejście dla pieszych 
przekaz informacji 
przekaz perswazyjny 
przekaz wizualny 
przekazy audialne 
przekazywanie czynności 
przekazywanie dźwięku 
przekazywanie informacji 
przekazywanie wiedzy 
przekazywanie zadań 
przekaźniki 
przekaźniki bezpieczeństwa 
przekład tekstów 
przekładnie 

przekładnie czołowe 
przekładnie hydrostatyczne 
przekładnie stożkowe czołowe 
przekładnie ślimakowe 
przekładnie śrubowe 
przekładnie zębate 
przekładniki prądowe 
przekłucia 
przekonania 
przekraczanie norm 
przekształcanie firm 
przekształcanie się spółek 
przekształcenia 
przekształcenia całkowe 
przekształcenia gospodarcze 
przekształcenia pracy 
przekształcenie gimnazjów 
przekształtniki 
przekwalifikowanie 
przeładunek 
przełączniki elektroniczne 
przemęczenie 
przemiana energii 
przemiana materii 
przemiany cywilizacyjne 
przemiany gospodarcze 
przemiany kulturalne 
przemiany pokoleniowe 
przemiany społeczne 
przemiany społeczno-gospodarcze 
przemiany zawodowe 
przemieszczanie ładunku 
przemoc fizyczna 
przemoc psychiczna 
przemoc rówieśnicza 
przemoc seksualna 
przemoc słowna 
przemoc w pracy 
przemoc w rodzinie 
przemówienia publiczne 
przemysł pończoszniczy 
przemysł 
przemysł 4.0 
przemysł azotowy 
przemysł celulozowo-papierniczy 
przemysł cementowy 
przemysł ciężki 
przemysł drzewny 
przemysł dziewiarski 
przemysł elektromaszynowy 
przemysł elektryczny 
przemysł farbiarski 
przemysł hutniczy 
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przemysł kaletniczy 
przemysł kolejowy 
przemysł lekki 
przemysł maszynowy 
przemysł materiałów budowlanych 
przemysł metalowy 
przemysł metalurgiczny 
przemysł mleczarski 
przemysł odlewniczy 
przemysł organiczny 
przemysł piwowarski 
przemysł poligraficzny 
przemysł przeładunkowy 
przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych 
przemysł samochodowy 
przemysł siarkowy 
przemysł stoczniowy 
przemysł syntez organicznych 
przemysł tekstylny 
przemysł węglowy 
przemysł zbożowo-młynarski 
przemysłowe hełmy lekkie 
przemysłowe hełmy ochronne 
przemysłowe procesy pracy 
przemysłowe roboty 
przemysłowe sieci elektroenergetyczne 
przemysłowe systemy sterowania 
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych 
przemysły procesowe 
przenikalność 
przenikanie drgań 
przenikanie hałasu 
przenikanie substancji chemicznych 
przenoszenie ciężarów 
przenoszenie i przewożenie ładunku 
przenoszenie ładunków 
przenoszenie ręczne 
przenośna pilarka łańcuchowa 
przenośne systemy mocowania 
przenośniki 
przepięcia 
przepięcia łączeniowe 
przepisu ruchu kolejowego 
przepisy 
przepisy bhp 
przepisy celne 
przepisy drogowe 
przepisy emerytalno-rentowe 
przepisy europejskie 
przepisy karne 
przepisy krajowe 
przepisy międzynarodowe 
przepisy podatkowe 

przepisy prawne 
przepisy prawne branżowe 
przepisy przeciwpożarowe 
przepisy ruchu drogowego 
przepisy ruchu lotniczego 
przepisy ujednolicone 
przepisy Unii Europejskiej 
przepisy wykonawcze 
przepisy związkowe 
przepływ akustyczny 
przepływ ciepła 
przepływ danych 
przepływ informacji 
przepływ krwi 
przepływ osób 
przepływ płynów 
przepływ powietrza 
przepływ pracowników 
przepływ towarów 
przepływomierze elektromagnetyczne 
przepływy płaskie 
przepływy pól 
przepompownie 
przepuszczalność 
przerost tarczycy 
przerób wiórów 
przeróbka surowców mineralnych. 
przeróbka tworzyw sztucznych 
przerwy w pracy 
przesiewacz wibracyjny 
przestępczość 
przestępczość komputerowa 
przestępstwo 
przestępstwo pracownicze 
przestrzeganie bhp 
przestrzeganie prawa 
przestrzeganie prawa pracy 
przestrzeganie przepisów bhp 
przestrzeń 
przestrzeń martwa 
przestrzeń pracy 
przesunięcie do innej pracy 
przesył gazu 
przesyłanie energii elektrycznej 
przesyłanie informacji 
przeszkody 
prześladowanie w pracy 
prześladowany 
prześladowca 
przetarg 
przetwarzanie 
przetwarzanie danych 
przetwarzanie energii elektrycznej 
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przetwarzanie informacji 
przetwarzanie obrazów 
przetwarzanie równoległe (informatyka) 
przetwarzanie sygnałów 
przetwarzanie wiedzy 
przetwarzanie wzrokowe 
przetwornice 
przetwornice prądu stałego 
przetwornik siły 
przetwornik słoneczny 
przetwornik ultradźwiękowy 
przetworniki 
przetworniki analogowo-cyfrowe 
przetworniki cyfrowo-analogowe 
przetworniki drgań 
przetworniki elektroakustyczne 
przetworniki fotoelektryczne 
przetworniki obrazu 
przetworniki optoelektroniczne 
przetworniki pomiarowe 
przetworniki przyspieszeń 
przetworniki wizyjne 
przetwórstwo 
przetwórstwo drewna 
przetwórstwo polimerów 
przetwórstwo żywic 
przewlekłe zmęczenie 
przewlekły ból 
przewodnictwo cieplne 
przewodnictwo elektryczne 
przewodnictwo kostne 
przewodnictwo nerwowe 
przewodnienie organizmu 
przewodnik 
przewodnik anatomiczny 
przewodnik internetowy 
przewodnik po dokumentach 
przewodnik ramowy 
przewodnik turystyczny 
przewody 
przewody ekranowe 
przewody elektromagnetyczne 
przewody gazowe 
przewody instalacyjne 
przewody ochronne 
przewody spalinowe 
przewodzenie ciepła 
przewozy drogowe 
przewozy kolejowe 
przewozy w cysternach 
przewoźnik 
przewóz 
przewóz drogowy 

przewóz kopalniany 
przewóz ludzi 
przewóz pasażerów 
przewóz towarów łatwopalnych 
przewóz towarów niebezpiecznych 
przewóz w cysternach 
przewóz zwierząt 
przewóz żeliwa 
przeżywanie czasu 
przędzalnie 
przędzarki 
przybory instalacyjne 
przybory optyczne 
przybory tkackie 
przychody 
przyczyna mieszana 
przyczyna pożarów 
przyczynowość 
przyczyny 
przyczyny chorób 
przyczyny konfliktów 
przyczyny mobbingu 
przyczyny organizacyjne wypadków 
przyczyny pożaru 
przyczyny stresu 
przyczyny techniczne wypadków 
przyczyny wybuchów 
przyczyny wypadków przy pracy 
przyczyny zgonów 
przydatność zawodowa 
przygotowanie budowy 
przygotowanie publikacji 
przygotowanie zawodowe 
przyjazne środowisko 
przyjęcia pracowników 
przyjęcie do pracy 
przykłady zastosowań 
przykurcza 
przymus 
przyroda 
przyrząd do pomiaru drgań 
przyrządy 
przyrządy chemiczne 
przyrządy do pomiaru 
przyrządy elektroakustyczne 
przyrządy elektroniczne 
przyrządy elektronowe 
przyrządy fotoelektryczne 
przyrządy laboratoryjne 
przyrządy optyczne 
przyrządy oświetleniowe 
przyrządy pomiarowe 
przyrządy półprzewodnikowe 



109 

 

przyrządy precyzyjne 
przyrządy rejestrujące 
przyrządy spektralne 
przyrządy sterownicze 
przyrządy techniczne 
przyrządy wariacyjne 
przysłowia 
przyspieszenia dośrodkowe 
przysposobienie do pracy 
przystosowanie 
przystosowanie architektoniczne 
przystosowanie budynku 
przystosowanie do pracy 
przystosowanie mieszkania 
przystosowanie pojazdów 
przystosowanie pracy do człowieka 
przystosowanie społeczne 
przystosowanie szkolne 
przystosowanie zawodowe 
przyswajanie informacji 
przyswajanie wiadomości 
przyuczenie do zawodu 
przywiązanie do organizacji 
przywileje 
przywileje pracownicze 
przywódca 
przywództwo 
przywództwo autentyczne 
przywództwo transakcyjne 
przywództwo transformacyjne 
przyzwoita praca 
przyzwyczajenia 
pseudonauka 
pseudoterapia 
PSM-ETO 
psychoanalityka procesów obronnych 
psychiatria 
psychiatria dziecięca 
psychiatria grupowa 
psychiatria społeczna 
psychiatryczna opieka zdrowotna 
psychika 
psychika zwierząt 
psychomotoryka 
psychoakustyka 
psychoanaliza 
psychobiznes 
psychodydaktyka 
psychodynamika 
psychofarmakologia 
psychofizjologia 
psychofizjologia wzroku 
psychofizyczna wydolność 

psychofizyczne warunki pracy 
psychofizyczne właściwości człowieka 
psychofizyczne właściwości człowieka$$9pol 
psychofizyczny rozwój człowieka 
psychofizyka 
psychogeriatria 
psycholingwistyka 
psycholog 
psychologia 
psychologia czasu 
psychologia człowieka 
psychologia decyzji 
psychologia ekologiczna 
psychologia ekonomiczna 
psychologia eksperymentalna 
psychologia ewolucyjna 
psychologia humanistyczna 
psychologia indywidualna 
psychologia innowacji 
psychologia inżynieryjna 
psychologia kierownictwa 
psychologia kliniczna 
psychologia kolorów 
psychologia komunikacji 
psychologia konsumenta 
psychologia kulturowa 
psychologia lekarska 
psychologia lotnicza 
psychologia marksistowska 
psychologia matematyczna 
psychologia materialistyczna 
psychologia międzykulturowa 
psychologia moralna 
psychologia myślenia 
psychologia nauczania 
psychologia nauki 
psychologia ogólna 
psychologia organizacji 
psychologia osobowości 
psychologia płci 
psychologia poznawcza 
psychologia pozytywna 
psychologia pracy 
psychologia pracy lotnika 
psychologia propagandy 
psychologia przemijania 
psychologia przemysłowa 
psychologia rozwojowa 
psychologia różnic indywidualnych 
psychologia sądowa 
psychologia społeczna 
psychologia stosowana 
psychologia systemów 
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psychologia szczęścia 
psychologia szkolna 
psychologia sztuki 
psychologia środowiskowa 
psychologia tłumu 
psychologia transgresyjna 
psychologia transportu 
psychologia uczenia się 
psychologia w rehabilitacji 
psychologia widzenia 
psychologia wojskowa 
psychologia wychowawcza 
psychologia zachowań 
psychologia zarządzania 
psychologia zawodów 
psychologia zdrowia 
psychologia zła 
psychological stress 
psychologiczna teoria samowiedzy 
psychologiczne konsekwencje wypadku 
psychologowie 
psychometria 
psychomotoryka 
psychopata 
psychopatologia 
psychosocial factors 
psychosocial work environment 
psychosocjologia 
psychospołeczne czynniki ryzyka 
psychospołeczne umiejętności 
psychospołeczne warunki pracy 
psychotechnika 
psychoterapeuci 
psychoterapia grupowa 
psychotransgresjonizm 
psychotyzm 
psychrometria 
PTSD 
public relations 
publicystyka 
publiczna służba zdrowia 
publiczne prawo pracy 
Publiczne Służby Zatrudnienia 
publikacje 
publikacje elektroniczne 

publikacje naukowe 
puls 
pulsujący pęcherzyk 
pułapki społeczne 
punkty antropometryczne 
punkty karne 
PUP 
puryfikacja 
pylenie 
pylistość 
pylistość nanomateriałów 
pył azbestu 
pył bawełniany 
pył cementowy 
pył drzewny 
pył metaliczny 
pył mineralny 
pył przemysłowy 
pył respirabilny 
pył rolniczy 
pył testowy 
pył włókienniczy 
pył wzorcowy 
pyłomierze 
pyłoszczelność materiałów 
pyłowość 
pyły aluminium 
pyły azbestu 
pyły bawełniane 
pyły dębu i buku 
pyły drewna twardego 
pyły drewnopodobne 
pyły drobne 
pyły mąki 
pyły metali 
pyły przemysłowe 
pyły rolnicze 
pyły szlifierskie 
pyły toksyczne 
pyły uczulające 
pyretryny 
pytania badawcze 
pytania kontrolne 
pytania parlamentarne 
PZL Mielec 

 

Q 
 
QFD 
QR-Tekst 
quality function deployment 

Quality Function Development 
quality of life 
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R 
 
rabunkowa gospodarka 
rachunek błędów 
rachunek całkowy 
rachunek ekonomiczny 
rachunek kosztów 
rachunek kwantyfikatorów 
rachunek macierzowy 
rachunek prawdopodobieństwa 
rachunek predykatów 
rachunek różniczkowy 
rachunek tensorowy 
rachunek wariacyjny 
rachunek wektorowy 
rachunkowość 
racje pokarmowe 
racjonalizacja 
racjonalizacja pracy 
racjonalne odżywianie 
racjonalność 
Rada Europy 
Rada Ochrony Pracy 
rada pracowników 
radiacja 
radiation protection 
radiation therapy 
radio 
radioaktywność 
radioamator 
radioastronomia 
radiobiologia 
radiochemia 
radioelektronika 
radioelektryka 
radiofarmaceutyka 
radiofonia 
radiografia izotopowa 
radiografia przemysłowa 
radioizotopy 
radiolokacja 
radiometr 
radionawigacja 
radiopharmaceutical 
radiopierwiastki 
radiotechnika 
radiotelefony 
radiowęzeł 
rady rodziców 
rady zakładowe 
radzenie sobie z chorobą 
radzenie sobie z problemami 

radzenie sobie z wypaleniem 
radzenie sobie ze stresem 
rafinacja metali ciężkich 
rafineria 
rak endometrium 
rak jelita grubego 
rakotwórczość 
rakowiak 
rama kwalifikacji 
ramię 
ramowe wytyczne 
RAMP tool 
ranking 
rany 
raport 
raport bezpieczeństwa 
raport o bezpieczeństwie 
raportowanie niefinansowe 
raportowanie społeczne 
ratowanie porażonych 
ratownictwo 
ratownictwo chemiczne 
ratownictwo ekologiczne 
ratownictwo górskie 
ratownictwo morskie 
ratownictwo podlodowe 
ratownictwo podwodne 
ratownictwo techniczne 
ratownicy 
ratownik górniczy 
ratownik medyczny 
ratownik narciarski 
ratownik pożarowy 
ratownik wodny 
ratyfikowanie 
rażenia prądem 
rażenie elektrostatyczne 
rażenie piorunem 
rdza 
rdzeniarz 
rdzennnice 
rdzeń kręgowy 
rdzeń nadnerczowy 
REACH 
reakcja anafilaktyczna 
reakcja człowieka 
reakcja Edmana 
reakcja Fujiwary 
reakcja kierowcy 
reakcja metaboliczna 
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reakcja toksyczna 
reakcje alergiczne 
reakcje behawioralne 
reakcje chemiczne 
reakcje enzymatyczne 
reakcje fotochemiczne 
reakcje jądrowe 
reakcje na stres 
reakcje niekontrolowane 
reakcje organizmu 
reaktor chemiczny 
reaktor jądrowy 
reaktor plazmowy 
reaktywne formy tlenu 
reaktywność 
realizacja zadań 
REBA 
recepcja 
receptariusz 
receptory 
recognition of light sources 
recyrkulacja 
redagowanie 
redagowanie tekstów 
redakcja 
redakcja tekstu naukowego 
redaktor 
redoksymetria 
redukcja elektrochemiczna 
redukcja hałasu 
redukcja kosztów 
redukcja obciążeniea 
redukcja stresu 
redukcja wibracji 
redukcja zatrudnienia 
redundancja 
reengineering 
referat 
reforma administracyjna 
reforma edukacji 
reforma emerytalna 
reforma gospodarcza 
reforma oświaty 
reforma przedsiębiorstwa 
reforma służby zdrowia 
reforma ustrojowa 
reformy społeczne 
refraktometria 
regały automatyczne 
regały magazynowe 
regeneracja mięśni 
regeneracja organizmu 
regionalne ośrodki bhp 

regulacja 
regulacja emocji 
regulacja hormonalna 
regulacja maszyn i urządzeń 
regulacja rynku pracy 
regulacje MOP 
regulacje ONZ 
regulacje prawne 
regulacje unijne 
regulamin 
regulamin pracy 
regulamin wynagradzania 
regulator adaptacyjny 
regulatory 
regulatory wzrostu roślin 
reguły asocjacyjne 
rehabilitacja geriatryczna 
rehabilitacja kardiologiczna 
rehabilitacja neurologiczna 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
rehabilitacja przemysłowa 
rehabilitacja psychologiczna 
rehabilitacja ruchowa 
rehabilitacja społeczna 
rehabilitacja uzdrowiskowa 
rehabilitacja zawodowa 
REHVA 
reintegracja zawodowa 
rejestr 
rejestr czynników biologicznych 
rejestr pracowników 
rejestracja 
rejestracja danych 
rejestracja goniometryczna 
rejestracja substancji 
rejestracja wypadków bezurazowych 
rejestracja zagrożeń 
rejestracja zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
rejestrowanie 
rejestrowanie wydarzeń wypadkowych 
rejestrowanie wypadków 
reklama 
reklamacje 
rekombinacja ładunków 
rekomendacje ILO 
rekompensata 
rekonstrukcja wypadku 
rekord bibliograficzny 
rekreacja 
rekrutacja pracowników 
rekrutacja uczestników 
rekultywacja terenów 
relacje płciowe 
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relacja nauczyciel - uczeń 
relacje interpersonalne 
relacje leksykalne 
relacje międzykulturowe 
relacje pacjent - lekarz 
relacje pracodawca pracownik 
relacje społeczne 
relacje w pracy 
relacje w procesie pracy 
relacje z kolegami 
relacje z otoczeniem 
relaks 
relaksacja 
reliability 
religia 
religijność 
relokacja maszyn 
remediacja terenów 
remont 
renta 
renta rodzinna 
renta szkoleniowa 
rentgenodiagnostyka 
rentgenografia 
rentgenowska analiza strukturalna 
rentowność 
renty 
renty dla niepełnosprawnych 
renty inwalidzkie 
renty socjalne 
reologia 
reorganizacja 
repetytorium 
repozytorium 
reprezentacja wiedzy 
reprezentatywność 
reprinty 
reprodukcja 
reprodukcja fotograficzna 
reprodukowanie obrazów 
reprywatyzacja 
resilience engineering 
resocjalizacja 
resory 
respirabilna krystaliczna krzemionka 
respirator 
respondenci 
restrukturyzacja 
restrukturyzacja ekonomiczna 
restrukturyzacja przedsiębiorstw 
restrukturyzacja przemysłu 
restrukturyzacja rolnictwa 
restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej 

restrukturyzacja zatrudnienia 
resuscytacja 
retorty 
retoryka 
retrokonwersja 
retrospekcja 
reumatologia 
reumatyzm 
rewalidacja 
rewindykacja 
rewitalizacja terenów 
rewizja 
rewolucja informacyjna 
rewolucja naukowo-techniczna 
rewolucja przemysłowa 
rewolucja seksualna 
rewolucja społeczna 
rezolucje 
rezonans magnetyczny 
rezonans parametryczny 
rezonans Schumanna 
rezonans stochastyczny 
rezonator 
rezultaty pracy 
rezystancja powierzchniowa 
rezystory półprzewodnikowe 
ręczne narzędzia wibracyjne 
ręczne przenoszenie ciężarów 
ręczny element sterowniczy 
ręka 
ręka reumatoidalna 
rękawice 
rękawice antypoślizgowe 
rękawice całogumowe 
rękawice chroniące przed zimnem 
rękawice elektroizolacyjne 
rękawice medyczne 
rękawice wielofuncyjne 
rękojmia 
rękopisy 
RFID 
RFIV UHF 
RFN 
RID 
risk assessment 
risk assessment tools 
risk estimates 
risk management 
risk matrix 
risk observatory 
risk perception 
RISK SCORE 
robot homoidalny 
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robot inspekcyjny 
robot kołowy 
robot paletyzujący 
robot przemysłowy 
robot rehabilitacyjny 
robot spawalniczy 
robotnicy portowi 
robotnicy przemysłowi 
robotnik 
robotnik budowlany 
robotnik drogowy 
robotnik leśny 
robotnik magazynowy 
robotnik transportowy 
roboty betonowe 
roboty dekarskie 
roboty drogowe 
roboty instalacyjno-montażowe 
roboty ładunkowe 
roboty malarskie 
roboty medyczne 
roboty montażowe 
roboty na drogach 
roboty na wysokości 
roboty paletyzujące 
roboty portowe 
roboty przemysłowe 
roboty publiczne 
roboty remontowe 
roboty rozbiórkowe 
roboty stolarskie 
roboty szklarskie 
roboty ślusarskie 
roboty termoizolacyjne 
roboty wiertnicze 
roboty współpracujące 
roboty wykończeniowe 
roboty ziemne 
roboty zimowe 
roboty żelbetowe 
robotyka 
robotyka przemysłowa 
robotyka rehabilitacyjna 
robotyka społeczna 
robotyzacja produkcji 
rock 
rocznik statystyczny 
RODO 
rodzaje działalności 
rodzaje niepełnosprawności 
rodzaje oświetlenia 
rodzaje pożarów 
rodzaje ryzyka 

rodzaje szkoleń 
rodzaje telepracy 
rodzaje toksyczności 
rodzaje zagrożeń 
rodzice 
rodzicielstwo 
rodzina 
rodzina niepełna 
rodzina robotnicza 
rodzina wielodzietna 
rodziny osób niepełnosprawnych 
rodziny pracowników 
rokowania 
rola informacji 
rola konfliktu 
rola książki 
rola mistrza 
rola nauki 
rola pracy 
role kobiet 
role mężczyzn 
role społeczne 
role w zespole 
role zawodowe 
rolnicy 
rolnicy indywidualni 
rolnik 
rozpoznawanie przedmiotów 
ROS 
ROSA 
Rosja 
rosyjski 
Rosyjskie Krajowe Centrum CIS 
roszarnia 
roszczenia 
roszczenia odszkodowawcze 
roszczenia pracownika 
roszczenia ze stosunku pracy 
rośliny alergenne 
rośliny użytkowe 
rośliny wyższe 
rotacja pracowników 
routing 
rozbrojenie 
rozbudowa systemu 
rozchodzenie się fal 
rozchodzenie się fal radiowych 
rozchodzenie się infekcji 
rozchodzenie się światła 
rozciąganie 
rozdzielnice 
rozdzielnie elektroenergetyczne 
rozedma płuc 
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rozgłośnie 
rozkład związków organicznych 
rozkłady prawdopodobieństwa 
rozlewnie 
rozliczanie czasu pracy 
rozliczanie kosztów 
rozliczanie pracy 
rozliczenia podatkowe 
rozładunek 
rozmieszczenie maszyn 
rozmieszczenie obiektów 
rozmieszczenie stanowisk pracy 
rozmnażanie 
rozmowa 
rozmowa telefoniczna 
rozmowy kwalifikacyjne 
rozmyta mapa kognitywna 
rozmyte mapy kognitywne 
rozporządzenie energetyczne 
rozporządzenie nr 987/2009 
rozporządzenie 
rozporządzenie CLP 
rozporządzenie EWG 1836/93 
Rozporządzenie Rady 1408/71 
Rozporządzenie Rady 2016/425 
Rozporządzenie Rady 574/72 
rozporządzenie REACH 
rozporządzenie WE nr 1083/2006 
rozporządzenie WE nr 1272/2008 
rozporządzenie WE nr 561/2006 
rozporządzenie WE nr 765/2008 
rozpoznawanie 
rozpoznawanie barw 
rozpoznawanie chorób 
rozpoznawanie obrazów 
rozpoznawanie wzrokowe 
rozpoznawanie zagrożeń 
rozpraszanie mgły 
rozpraszanie uwagi 
rozprawa doktorska 
rozprawa habilitacyjna 
rozproszenie aerozoli 
rozprzestrzenianie się infekcji 
rozprzestrzenianie się nanoobiektów 
rozpuszczalniki 
rozpuszczanie ciał stałych 
rozpylacze 
rozpylanie 
rozpylona struga 
rozrachunek gospodarczy 
rozrodczość 
rozród 
rozrusznik serca 

rozsądek 
rozszczepianie światła 
roztargnienie 
roztwory skażające 
roztwory wodne 
rozum 
rozumowanie 
rozważania teoretyczne 
rozwiązania informatyczne 
rozwiązania konstrukcyjne 
rozwiązania organizacyjne 
rozwiązanie stosunku pracy 
rozwiązanie umowy o pracę 
rozwiązywanie konfliktów 
rozwiązywanie problemów 
rozwiązywanie zadań 
rozwód 
rozwój 
rozwój człowieka 
rozwój dziecka 
rozwój ekonomiczny 
rozwój emocjonalny 
rozwój fizyczny 
rozwój gospodarczy 
rozwój nauki 
rozwój osobisty 
rozwój oświaty 
rozwój pracowników 
rozwój przedsiębiorczości 
rozwój przedsiębiorstw 
rozwój przemysłu 
rozwój psychiczny 
rozwój regionalny 
rozwój społeczeństw 
rozwój społeczno-gospodarczy 
rozwój społeczny 
rozwój technologii 
rozwój tożsamości 
rozwój zawodowy 
rozwój zrównoważony 
równania 
równania Maxwella 
równania nieliniowe 
równania różniczkowe 
równania strukturalne 
równanie Schrodingera 
równe traktowanie 
równoczesna ekspozycja 
równoczesne stosowanie 
równomierność oświetlenia 
równość płci 
równość w pracy 
równouprawnienie 
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równowaga ciała 
równowaga cieplna 
równowaga oksydacyjna 
równowaga rynkowa 
równowaga społeczna 
równowaga wewnętrzna 
równowagi chemiczne 
równowagi jonowe 
równoważenie obowiązków 
różnice indywidualne 
różnice kulturowe 
różnice temperatur 
różnicowanie wynagrodzenia 
różniczkowanie 
RSSI 
ruch ciał 
ruch ciepła 
ruch drogowy 
ruch elektronów 
ruch falowy 
ruch kolejowy 
ruch kołowy 
ruch lotniczy 
ruch pieszych 
ruch pojazdów 
ruch relatywistyczny 
ruch robotniczy 
ruch społeczny 
ruch wahadłowy 
ruch wirowy 
ruch zawodowy 
ruch złożony 
ruch związkowy 
ruchliwość społeczna 
ruchliwość zawodowa 
ruchome stanowisko pracy 
ruchomy czas pracy 
ruchy Browna 
ruchy docelowe 
ruchy gałek ocznych 
ruchy oczu 
RULA 
ruminacja 
rumuński 
rurka wskaźnikowa 
rusztowania pływające 
rusztowania rurowe 
rusztowania składane 
RWPG 
rybacy 
ryczałt 

rynek elektroniczny 
rynek europejski 
rynek finansowy 
rynek kapitałowy 
rynek nieruchomości 
rynek pracy 
rynek publikacji 
rynek sztucznej inteligencji 
rynek towarowy 
rynek ubezpieczeniowy 
rynki zagraniczne 
rysunek elektrotechniczny 
rysunek techniczny 
rysunek techniczny budowlany 
rysunek techniczny elektryczny 
rysunek techniczny maszynowy 
rysunki 
rytm dobowy 
rytm komórkowy 
rytm pracy 
rytm serca 
rywalizacja 
ryzyko 
ryzyko akceptowalne 
ryzyko ekologiczne 
ryzyko finansowe 
ryzyko kardiologiczne 
ryzyko nawigacyjne 
ryzyko operacyjne 
ryzyko poślizgu 
ryzyko pracodawcy 
ryzyko prawne 
ryzyko procesowe 
ryzyko psychospołeczne 
ryzyko raka 
ryzyko społeczne 
ryzyko zawodowe 
ryzyko zawodowe akceptowalne 
ryzyko zdrowotne 
ryzyko zgonu 
ryzykowna praca 
ryzykowne zachowania 
rząd 
rządzenie 
rzecznik 
Rzecznik Praw Dziecka 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
rzeczywistość wirtualna 
rzeki 
rzemiosło 
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S 
 
sacharydy 
SAE AS9100 
safety 
safety and health management 
safety behavior 
safety challenges 
safety climate 
safety commitment 
safety communication 
safety culture 
safety improvement strategies 
safety indicator 
safety interventions 
safety management 
safety measurement 
safety participation 
safety standards 
Saint-Gobain Glassolutions 
saksy 
sala kinowa 
sale gimnastyczne 
sale lekcyjne 
sale muzyczne 
sale widowiskowe 
salmonella 
salmonelloza 
salowa 
samochód 
samochód ciężarowy 
samochód ratownictwa chemicznego 
samochód służbowy 
samoczynne ponowne załączanie 
samodoskonalenie 
samodyscyplina 
samodzielność 
samokontrola 
samokształcenie 
samoloty rolnicze 
samoobrona 
samoocena 
samopoczucie 
samopoczucie fizyczne 
samopoczucie psychiczne 
samorealizacja 
samorząd pracowniczy 
samorząd robotniczy 
samorząd terytorialny 
samoświadomość 
samotność 
samouzdrowienie 

samowiedza 
samowola budowlana 
samozatrudnianie 
samozatrudnienie 
sanatorium 
sanitariaty pracownicze 
SAPARD 
SARS-CoV-2 
satisfaction 
satyra 
satysfakcja 
satysfakcja pracowników 
satysfakcja z pracy 
satysfakcja zawodowa 
sauna 
savoir-vivre 
SAWO 
sąd administracyjny 
sąd gospodarczy 
Sąd Konkursowy 
sąd polubowny 
sąd pracy 
sądownictwo 
sądy 
sądy pracy 
sądy społeczne 
scenariusz awaryjny 
scenariusz filmowy 
scenariusz gry 
scenariusze zajęć 
schemat elektryczny 
schemat instalacji 
schemat organizacyjny 
schematy mechaniczne 
schematy układów elektrycznych i elektronicznych 
schematy układów pneumatycznych 
Schenker Polska 
schody ruchome 
schorzenia kostno-szkieletowe 
schorzenia narządu ruchu 
schorzenia reumatoidalne 
schorzenia skóry 
schorzenia związane z pracą 
Scopus 
scyntylacja 
segmentacja rynku pracy 
segregacja zawodowa 
Sejm 
sejsmoakustyka 
sejsmologia 
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sekretarka 
seks 
seksizm 
seksualność 
seksuologia 
sekta 
sektor BPO/SSC 
sektor HoReCa 
sektor komunalny 
sektor kreatywny 
sektor prywatny 
sektor przemysłowy 
sektor usług 
sektory wysokiego ryzyka 
selan 
selekcja informacji 
selekcja kandydatów 
selekcja pracowników$$9pol 
selekcja zawodowa 
selekcja zmiennych 
self-perception 
selsyny 
semantyka 
sEMG 
SEMI-CAVE 
seminarium 
semiotyka 
SENIAM 
senior 
senność 
sens pracy 
sens życia 
sensitivity index 
sensometria 
sensor optochemiczny 
sensor temperatury 
sensory 
sensory biologiczne 
sensory rozciągania 
sensoryka 
sensytometria 
sentencje 
SEO 
separacja 
separator 
separator wirnikowy 
serwer Oracle 
serwerownia 
serwis BEZPIECZNIEJ 
serwis bhp 
serwis informacyjny 
serwis internetowy 
serwis internetowy CIOP-PIB 

serwis społecznościowy 
serwomechanizm 
serwonapęd 
sesja szkoleniowa 
Seul 
Seveso II 
sezon letni 
sezonowe zaburzenie afektywne 
sędzia 
shadowing 
short questionnaire 
SI 
siarczan (VI) dimetylu 
siarczan (VI) kobaltu 
siatki bezpieczeństwa 
sieci 5G 
sieci bezprzewodowe 
sieci cieplne 
sieci CP 
Sieci Doskonałości 
sieci elektroenergetyczne 
sieci energetyczne 
sieci gazowe 
sieci Hopfielda 
sieci inteligentne 
sieci kablowe 
sieci kanalizacyjne 
sieci komputerowe 
sieci miejskie 
sieci neuronowe 
sieci oświetleniowe 
sieci przemysłowe 
sieci radiowe 
sieci rezonansowe 
sieci teleinformatyczne 
sieci telekomunikacyjne 
sieci transformatorowe 
sieci transportowe 
sieci złożone 
sieć biblioteczna 
Sieć Ekspertów ds. BHP 
sieć ENETOSH 
Sieć Euroshnet 
sieć Increase 
sieć informacyjna 
sieć internet 
sieć kanalizacyjna 
Sieć Regionalnych Ośrodków BHP 
sieć rzeczna 
sieć społeczna 
sieć wirtualna 
siedziska biurowe 
siedziska biurowe rehabilitacyjne 
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siedzisko 
siew 
silikoza 
silnik asynchroniczny 
silniki 
silniki indukcyjne 
silniki samochodowe 
silniki wodne 
silniki wyporowe 
silos 
siła izokinetyczna 
siła izometryczna 
siła nacisku 
siła odrzutu 
siła robocza 
siła uchwytu 
siła zacisku 
siła zacisku palców 
siłowniki 
siły wytwórcze 
Simulink 
SINDBAD 
SIP 
Six Sigma 
size of enterprise 
skafander 
Skala Ryzyka Psychospołecznego 
skale podatkowe 
skale prawdopodobieństwa 
skale słownikowe 
skale szacunkowe 
skale zawodów 
skalnik 
skandowce 
skaner 3D 
skanery laserowe 
skanery ręczne 3D 
skanowanie 
skażenia w atmosferze 
skażenia w glebie 
skażenie aminami 
skażenie mikrobiologiczne 
skażenie promieniotwórcze 
skażenie radioaktywne 
skażenie radiochemiczne 
skażenie środowiska 
sklep internetowy 
sklep spożywczy 
skład chemiczny 
skład chemiczny powietrza 
składanie tekstu 
składka na fundusz pracy 
składka ubezpieczeniowa 

składka wypadkowa 
składki emerytalne 
składnice akt 
składniki energetyczne 
składniki płacy 
składniki pokarmowe 
składowanie chemikaliów 
składowanie gazów 
składowanie odpadów 
składowanie tarcicy 
składy materiałów budowlanych 
skłonności samobójcze 
skłonność do 
skłonność do ryzyka 
skłonność do wypadków 
skojarzenia 
skorowidz 
skostnienia 
skrawanie 
skrawanie metali 
skrócony czas pracy 
skrócony okres wypowiedzenia 
skrypt 
skrzynia kroplowa 
skuteczność akustyczna 
skuteczność filtracji 
skuteczność ochrony 
skuteczność odpylania 
skutki biologiczne 
skutki cywilnoprawne 
skutki ekonomiczne 
skutki społeczne 
skutki wypadków 
skutki wypadków drogowych 
skutki zdrowotne 
slang 
slogany 
słabo widzący 
słodownie 
słowa kluczowe 
słownictwo 
słownictwo angielskie 
słownictwo tezaurusa 
słownik anatomiczny 
słownik antonimów 
słownik biograficzny 
słownik chemiczno-farmaceutyczny 
słownik chemiczny 
słownik ekonomiczno-handlowy 
słownik ekonomiczny 
słownik elektroniczny 
słownik elektrotechniczny 
słownik elektryczny 
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słownik encyklopedyczny 
słownik etyczny 
słownik etymologiczny 
słownik fińsko-polski 
słownik fizyczny 
słownik francuski 
słownik francusko-angielski 
słownik francusko-czeski 
słownik francusko-francuski 
słownik francusko-niemiecki 
słownik francusko-polski 
słownik francusko-rosyjski 
słownik francusko-włoski 
słownik frazeologiczny 
słownik geograficzny 
słownik górniczy 
słownik grecko-polski 
słownik handlowy 
słownik hiszpańsko-polski 
słownik holendersko-niemiecki 
słownik idiomów 
słownik idiomów angielskich 
słownik informatyczny 
słownik informatyki 
słownik inżynieryjno-budowlany 
słownik języka angielskiego 
słownik języka francuskiego 
słownik języka informacyjno-wyszukiwawczego 
słownik języka niemieckiego 
słownik języka polskiego 
słownik języka rosyjskiego 
słownik językowy 
słownik kieszonkowy 
słownik komputerowy 
słownik lekarski 
słownik lekarski angielsko-polski 
słownik lekarski polsko-angielski 
słownik łaciński 
słownik łacińsko-polski 
słownik matematyczny 
słownik mechaniczny 
słownik medyczny 
słownik naukowo-techniczny 
słownik niemiecki 
słownik niemiecko-angielski 
słownik niemiecko-czeski 
słownik niemiecko-francuski 
słownik niemiecko-hiszpański 
słownik niemiecko-polski 
słownik niemiecko-rosyjski 
słownik obrazkowy 
słownik ogólny 
słownik organizacji i zarządzania 

słownik ortograficzny 
słownik podręczny 
słownik politechniczny 
słownik polityki 
słownik polsko - angielski 
słownik polsko - niemiecki 
słownik polsko- angielski 
słownik polsko -niemiecki 
słownik polsko-angielski 
słownik polsko-angielsko-rosyjski 
słownik polsko-bułgarski 
słownik polsko-czeski 
słownik polsko-esperancki 
słownik polsko-francuski 
słownik polsko-grecki 
słownik polsko-hiszpański 
słownik polsko-łaciński 
słownik polsko-niemiecki 
słownik polsko-rosyjski 
słownik polsko-słowacki 
słownik polsko-turecki 
słownik polsko-węgierski 
słownik polsko-włoski 
słownik polszczyzny potocznej 
słownik poprawnej polszczyzny 
słownik pożarniczy 
słownik prawa i gospodarki 
słownik prawniczo-handlowy 
słownik prawniczy 
słownik psychologii 
słownik rachunkowości 
słownik rehabilitacji 
słownik rosyjski 
słownik rosyjsko-polski 
słownik rumuńsko-polski 
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system aktywnej redukcji 
system alarmowy 
system Alsipercha 
system analizy wypadków 
system antropotechniczny 
system badań 
System BBS 
system bezpieczeństwa 
system bezpieczeństwa maszyn 
system bezpieczeństwa pracy 
system bezpieczeństwa transportu 
system bezpieczeństwa żywności 
system biblioteczny 
system biblioteczny Aleph 
system blokad 
system budżetowania 
system certyfikacji wyrobów 
system chaotyczny 
system chłodnictwa 
system ciepłowniczy 
system CMMS 
system controllingu 
system cyfrowy 
system człowiek - maszyna 
system Definicje 
system DOS 
system edukacji 
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system ekonomiczny 
system ekozarządzania 
system ekspercki 
system ekspolatacji 
system elektroenergetyczny 
System Elektronicznej Wymiany Informacji 
system elektroniczny 
system EMAS 
system emerytalno-rentowy 
system emerytalny 
system ERGO 
system ESAW 
system EURES 
system finansowy 
system gospodarczy 
system HACCP 
system IAPS 
system immunologiczny 
system informacji ekonomicznej 
system informacji naukowo-technicznej 
system informacji personalnej (SIP) 
system informacji SINTO 
system informacyjny 
system informatyczny 
system INIS 
system interaktywnej oceny ryzyka zawodowego 
system IRYS 
system ISA 
system ISO 
system jakości 
system jogi 
system kaizen 
system klimatyzacji HVAC 
system klimatyzacji VAV 
system komputerowy 
system komputerowy STER 
system kontroli 
system kotwienia 
system krwionośny 
system kształcenia 
system kształcenia integracyjnego 
system LAN 
system LearningSpace 
system linearny 
system Lockout 
system LOTO 
system łączności 
system metryczny 
system mikroprocesorowy 
system monitoringu 
system monitorowania 
system monitorowania bhp 
system motywacji 

system nagród i kar 
system nauczania 
system naukowego zarządzania 
system nerwowy 
system nielinearny 
system ocen 
system ocen pracowniczych 
system oceny 
system oceny zgodności 
system ochronny 
system ochrony 
system ochrony ludności 
system ochrony pracy 
system ochrony zdrowia 
system oddychania 
system operacyjny 
system operacyjny komputera 
system opieki zdrowotnej 
system organizacji wiedzy 
system organizacyjny 
system ostrzegania 
system oświaty 
system oświetleniowy 
system OWAS 
system partyjny 
system pierwszej pomocy (SPP) 
system płac 
system płatności 
system podatkowy 
system polityczny 
system polski 
system POLYFLOW 
system pomiarowy 
system pomiarowy idealny 
system pozarolniczy 
system poznawczy 
system pracy 
system prawa 
system prawny 
system prewencji wypadkowej 
system produkcji 
system przeciwdziałania 
system przygotowywania dokumentów 
system psychologiczny 
system ramienia nośnego 
system RASFF 
system ratowniczo-gaśniczy 
system ratowniczy 
system REACH 
system regulacji organizmu 
system Rittal 
system rynkowy 
system SAFEFALL 
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system SAP ERP 
system SINDBAD 
system składek i świadczeń 
system sofrologii 
system sortująco-dystrybucyjny 
system społecznego ubezpieczenia wypadkowego 
system społeczny 
system STER 
system sterowania 
system sterowania maszyn 
system sterowania oświetleniem 
system suchej zabudowy 
system sygnalizacji 
system sygnalizacji pożaru 
system SYNABA 
system szczupłej produkcji 
system szkolenia 
system szkolnictwa wyższego 
system SZYK 
system tezaurusów STEBIS 
system trankingowy 
system transportu 
system TwinTower 
system typu pick-by-light 
system typu put-to-light 
system ubezpieczenia wypadkowego 
system ubezpieczeń społecznych 
system UNIX 
system ustalający pozycję 
system UWB 
system Vilfredo Paretos 
system walutowy 
system walutowy EWG 
system wartości 
system wartości przedsiębiorstwa 
system wbudowany 
system Windows 
system Windows 98 
system Windows XP 
system wizyjny 
system wspomagający zarządzanie 
system wspomagania komputerowego 
system współbieżny 
system wynagrodzeń 
system Xenix 
system zabezpieczenia społecznego 
system zabezpieczeń 
system zapewnienia jakości 
system zarządzania 
system zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym 
system zarządzania bezpieczeństwem żywności 
system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi 
System Zarządzania EHS 

system zarządzania rozwojem 
system zarządzania ryzykiem 
system zarządzania środowiskiem 
system zarządzania środowiskowego 
system zarządzania treścią 
system zatrudnienia 
system zdrowia 
system zen 
system zmianowy 
systematyzacja 
systematyzacja słownictwa 
systemowa analiza społeczeństwa 
systemowe zarządzanie 
systemy 
systemy absorpcji energii mechanicznej 
systemy aerokoloidalne 
systemy audio 
systemy audiowizualne 
systemy automatyki 
systemy bezpieczeństwa 
systemy bezpieczeństwa czynnego 
systemy bezprzewodowe 
systemy chaotyczne 
systemy chłodzenia 
systemy chroniące 
systemy ciepłownicze 
systemy cyfrowe 
systemy czasu pracy 
systemy danych 
systemy drganiowe 
systemy dydaktyczne 
systemy dyskretne 
systemy dźwiękowe 
systemy ekonomiczne 
systemy ekspertowe 
systemy eksploatacji 
systemy elektromechaniczne 
systemy emerytalne 
systemy filozoficzne 
systemy finansowania 
systemy gospodarcze 
systemy gry 
systemy hydrauliczne 
systemy informacyjne 
systemy informacyjne organizacji 
systemy informacyjno-wyszukiwawcze 
systemy informatyczne 
systemy innowacyjne 
systemy inspekcyjne 
systemy inteligentne 
systemy jakości 
systemy klimatyzacji 
systemy klimatyzacyjne 
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systemy komputerowe 
systemy komunikowania się 
systemy kontroli 
systemy kształcenia 
systemy kulturowe 
systemy liczące 
systemy linii radiowych 
systemy liniowe 
systemy logiczne 
systemy logistyczne 
systemy magazynowe 
systemy magnetyczne 
systemy mechaniczne 
systemy mikrokomputerowe 
systemy mikroprocesorowe 
systemy mocowania 
systemy motywacyjne 
systemy nawigacji 
systemy nieliniowe 
systemy oceny zgodności 
systemy ochronne 
systemy ochronne do pras 
systemy on-line 
systemy operacyjne 
systemy oświaty 
systemy oświetlenia 
systemy polityczne 
systemy pomiarowe 
systemy pomiarowo-kontrolne 
systemy produkcyjne 
systemy przeciwpożarowe 
systemy przemysłowe 
systemy psychologiczne 
systemy raportowania 
systemy redundantne 
systemy rozmyte 
systemy satelitarne 
systemy społeczne 
systemy społeczno-gospodarcze 
systemy sterowania 
systemy sterowania maszyn 
systemy symulacyjne 
systemy teleinformatyczne 
systemy telekomunikacyjne 
systemy transmisji danych 
systemy uruchomieniowe 
systemy wentylacyjne 
systemy wideotekstowe 
systemy wirtualne (informatyka) 
systemy wizyjne 
systemy wspomagające decyzje 
systemy wspomagające zrządzanie 
systemy wyszukiwania 

systemy zabezpieczenia społecznego 
systemy zabezpieczeń 
systemy zarządzania 
systemy zarządzania BHP 
systemy zarządzania jakością 
systemy zarządzania wiedzą 
systemy zatrudnienia 
systemy zautomatyzowane 
sytuacja finansowa 
sytuacja kobiet 
sytuacja kobiet wiejskich 
sytuacja kryzysowa 
sytuacja materialna 
sytuacja polityczna 
sytuacja psychospołeczna 
sytuacja rodzinna 
sytuacja społeczna 
sytuacja społeczno-gospodarcza 
sytuacja światowa 
sytuacja wypadkowa 
sytuacja zagrożenia 
sytuacja zawodowa 
sytuacja życiowa 
sytuacje ekstremalne 
sytuacje komunikacyjne 
sytuacje kryzysowe 
sytuacje niebezpieczne 
sytuacje stresogenne 
sytuacje terapeutyczne 
sytuacje traumatyczne 
sytuacjonizm 
szacowanie kosztów 
szacowanie ryzyka 
szacunek zysków 
szafa krosownicza 
szantaż 
Szczecin 
szczególne okoliczności 
szczelina temperaturowa 
szczelinowanie hydrauliczne 
szczelna odzież ochronna 
szczelność instalacji 
Szczepański Jan 
szczęście 
szczury 
szeregi 
szermierka 
sześciometylenoczteroamina 
szklane drzwi 
szklarstwo 
szklarz budowlany 
szkła okularowe 
szkło laboratoryjne 
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szkoda 
szkodliwe czynniki biologiczne 
szkodliwe czynniki chemiczne 
szkodliwe działanie 
szkodliwe gazy 
szkodliwe substancje chemiczne 
szkodliwość hałasu 
szkodniki 
szkody transportowe 
szkolenia 
szkolenia e-learningowe 
szkolenia internetowe 
szkolenia niepełnosprawnych 
szkolenia pilotażowe 
szkolenie 
szkolenie bezrobotnych 
szkolenie kadr 
szkolenie kadry kierowniczej 
szkolenie kierowców 
szkolenie międzynarodowe 
szkolenie nauczycieli 
szkolenie okresowe 
szkolenie operatorów 
szkolenie personelu 
szkolenie pilotażowe 
szkolenie pilotów 
szkolenie podstawowe 
szkolenie pracowników 
szkolenie pracowników socjalnych 
szkolenie przeciwpożarowe 
szkolenie robotników 
szkolenie stacjonarne 
szkolenie stanowiskowe 
szkolnictwo 
szkolnictwo dla pracujących 
szkolnictwo gimnazjalne 
szkolnictwo medyczne 
szkolnictwo wyższe 
szkolnictwo zawodowe 
szkolny inspektor bhp 
szkoła 
szkoła gimnazjalna 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
szkoła podstawowa 
szkoła średnia 
Szkoła Zdrowia Publicznego 
szkoły dla dorosłych 
szkoły filozoficzne 
szkoły medyczne 
szkoły ponadgimnazjalne 
szkoły rolnicze 
szkoły specjalne 
szkoły wyższe 
szkoły zawodowe 
szlifierz 
szlifowanie 
szpital kliniczny 
szpitale warszawskie 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
sztuczna inteligencja 
sztuczna nerka 
sztuczna stopa 
sztuczne narządy 
sztuczne promieniowanie optyczne 
sztuczne sieci neuronowe 
sztuczne stawy 
sztuczny mózg 
sztuka 
sztuka pisania 
sztuka przekonywania 
sztywna prowadnica 
szukanie pracy 
szum przemysłowy 
szumy 
szwaczka 
szwalnie 
szybki ochronne 
szybkościowe frezowanie 
szybowiec 
szyfrowanie 
szyja 
szykany w miejscu pracy 
szyny 
szyny kotwiczące 

 

Ś 
 
ściany dwuwarstwowe 
ściany hal przemysłowych 
ścieki galwanizerskie 
ścieki przemysłowe 
ściernica 
ścinanie 
Śląsk 

śliskość powierzchni 
ślusarstwo 
ślusarz 
śmiech 
śmierć 
śmigłowiec 
środki asekuracyjne 
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środki audiowizualne 
środki bezpieczeństwa 
środki chemiczne 
środki dezynfekcyjne 
środki dydaktyczne 
środki finansowe 
środki gaśnicze 
środki grzybobójcze 
środki komunikacji miejskiej 
środki masowego przekazu 
środki masowego rażenia 
środki ochronne 
środki ochrony 
środki ochrony drewna 
środki ochrony indywidualnej 
środki ochrony przeciwpożarowej 
środki ochrony przepięciowej 
środki ochrony rąk 
środki ochrony roślin 
środki ochrony skóry 
środki ochrony układu oddechowego 
środki ochrony zbiorowej 
środki odkażające 
środki owadobójcze 
środki pracy 
środki prawne 
środki produkcji 
środki promieniochłonne 
środki przekazu 
środki przymusu 
środki psychoaktywne 
środki smarne 
środki spożywcze 
środki strzelnicze 
środki techniczne 
środki transportu 
środki trwałe 
środki uczulające 
środki uszlachetniające 
środki uzależniające 
środki wizualne 
środki wychowawcze 
środki zabezpieczające 
środki zapobiegawcze 
środki zaradcze 
środowisko biologiczne 
środowisko biura 
środowisko człowieka 
środowisko fizyczne pracy 
środowisko geograficzne 
środowisko gorące 
środowisko gruntowo-wodne 
środowisko lokalne 

środowisko mokre 
środowisko naturalne 
środowisko pracy 
środowisko przemysłowe 
środowisko przyrodnicze 
środowisko pustynne 
środowisko rodzinne 
środowisko społeczne 
środowisko szkolne 
środowisko techniczne 
środowisko termiczne 
środowisko wiejskie 
środowisko wirtualne 
środowisko wodne 
środowisko zawodowe 
środowisko zimne 
świadczenia 
świadczenia chorobowe 
świadczenia dodatkowe 
świadczenia emerytalne 
świadczenia finansowe 
świadczenia inwalidzkie 
świadczenia jednorazowe 
świadczenia lecznicze 
świadczenia opieki zdrowotnej 
świadczenia opiekuńcze 
świadczenia pieniężne 
świadczenia powypadkowe 
świadczenia pozapieniężne 
świadczenia pracodawcy 
świadczenia pracownicze 
świadczenia przedemerytalne 
świadczenia rodzinne 
świadczenia socjalne 
świadczenia społeczne 
świadczenia urlopowe 
świadczenia usług medycznych 
świadczenia wypadkowe 
świadczenia z tytułu bezrobocia 
świadczenia z tytułu choroby 
świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa 
świadczenia z tytułu choroby zawodowej 
świadczenia z tytułu macierzyństwa 
świadczenia z tytułu wypadków 
świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 
świadczenia zdrowotne 
świadczenie pracy 
świadczenie rehabilitacyjne 
świadczenie usług 
świadczenie usług drogą elektroniczną 
świadczenia z tytułu bezrobocia 
świadectwa kompetencji 
świadectwa pracy 
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świadectwo energetyczne 
świadek wypadku 
świadomość metafizyczna 
świadomość 
świadomość ergonomiczna 
świadomość pracowników 
świadomość ryzyka 
świadomość społeczna 
świadomość zdrowotna 
świat 
świat pracy 
świat współczesny 
światła sygnalizacyjne 
światło 
światło białe 
światło dzienne 
światło nadfioletowe 
światło naturalne 
światło spójne 

światło ultrafioletowe 
światło$$9pol 
światłolecznictwo 
światłomierz 
światłowody 
światłowody elastyczne 
światopogląd 
Światowa Organizacja Handlu 
Światowa Organizacja Zdrowia 
światowa strategia 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Pracy 
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i 
Chorób Zawodowych 
świece 
świetlica środowiskowa 
świetlówka 
święta 
świnka morska 

 

T 
 
tabela płac 
tabele 
tablet 
tablice 
tablice antropometryczne 
tablice astronomiczno-fizyczne 
tablice chemiczne 
tablice cukrownicze 
tablice fizyczne 
tablice fizyczno-techniczne 
tablice korozyjne 
tablice logarytmiczne 
tablice matematyczne 
tablice matematyczno-fizyczne. 
tablice statystyczne 
tablice systoliczne 
tablice techniki chłodniczej 
tablice wytrzymałościowe 
tachograf 
tajemnica bankowa 
tajemnica zawodowa 
taksonomia 
taktyka 
talent 
tarcza antykryzysowa 
tarcza ochronna 
targi 
targi A+A 
targi międzynarodowe 
taryfikator dla zawodów 

taryfikator mandatów 
taryfikatory kwalifikacyjne 
taryfy celne 
taryfy energetyczne 
tasiemczyce 
taśma poliwinylochlorkowa 
taśma produkcyjna 
taśmociąg 
taśmy 
taśmy magnetyczne 
taśmy przenośnikowe 
taśmy samoprzylepne 
tautologia 
tąpnięcie 
TBBC 
TDI 
teamwork 
technicy 
techniczna inspekcja pracy 
techniczne środki ochronne 
techniczne środki ochronne$$9pol 
techniczne warunki bhp 
technik analityk 
technik budowlany 
technik fizykoterapii 
technik kinezyterapii 
technik protetyk 
technik radiolog 
technika 
technika 5S 
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technika ambisoniczna 
technika analogowa 
technika antropometryczna 
technika argumentacji 
technika audio 
technika bezpieczeństwa 
technika chłodnicza 
technika cieplna 
technika cyfrowa 
technika grzewcza 
technika impulsowa 
technika informacyjna 
technika izolacyjna 
technika jądrowa 
technika klimatyzacyjna 
technika laboratoryjna 
technika laserowa 
technika laserowo-dopplerowska 
technika mikrofalowa 
technika mikroskopowa 
technika odpylania 
technika okrętowa 
technika optyczna 
technika ortopedyczna 
technika oświetlenia 
technika pisania prac 
technika plazmy 
technika pneumatyczna 
technika podczerwieni 
technika pomiarowa 
technika pomiarów elektrycznych 
technika pomiarów radiowych 
technika pomodoro 
technika próżniowa 
technika przeciwpożarowa 
technika przekazu informacji 
technika przemysłowa 
technika radiowa 
technika rentgenowska 
technika RFID 
technika RTLS 
technika sanitarna 
technika spawania 
technika szlifowania 
technika środków transportu 
technika świetlna 
technika telekomunikacji 
technika wizyjna 
technika wojskowa 
technika wysokich temperatur 
technika zdjęciowa 
techniki analityczne 
techniki antystresowe 

techniki badawcze 
techniki diagnostyczne 
techniki druku 
techniki elektromigracyjne 
techniki informacyjne 
techniki komputerowe 
techniki komunikacji 
techniki kwestionariuszowe 
techniki menadżerskie 
techniki multimedialne 
techniki obliczeniowe 
techniki podnoszenia pacjentów 
techniki poligraficzne 
techniki pomiarów 
techniki programowania 
techniki przekazywania informacji 
techniki przyrostowe 
techniki psychodiagnostyczne 
techniki regulacji 
techniki samokształcenia 
techniki statystyczne 
techniki terapii 
techniki transportu 
techniki udzielania pomocy 
techniki wydawnicze 
techniki wywiadu 
techniki zarządzania 
technologia 
technologia bezprzewodowa 
technologia bezprzewodowej radiowej identyfikacji 
technologia bipolarna 
technologia chemiczna 
technologia cyfrowa 
technologia drewna 
technologia grafenu 
technologia gumy 
technologia informacyjna 
technologia klejenia 
technologia komputerowa 
technologia kwantowa 
technologia LED 
technologia malowania 
technologia maszyn 
technologia materiałowa 
technologia materiałów odtwarzalnych 
technologia mechaniczna 
technologia metali 
technologia mikroobróbki laserowej 
technologia montażu 
technologia nagniatania 
technologia obróbki 
technologia procesów budowlanych 
technologia produkcji 
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technologia RFID 
technologia szkła 
technologia światłowodów 
technologia świetlna 
technologia warstwowa 
technologia wierceń morskich 
technologia związków 
technologie ekologiczne 
technologie informacyjne 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
technologie informatyczne 
technologie komunikacyjne 
technologie kriogeniczne 
technologie kształcenia 
technologie odlewnicze 
technologie przemysłowe 
technologie sieciowe 
technologie spajania metali 
technologie teleinformatyczne 
technologie telekomunikacyjne 
technopolie 
tekst 
tekstura 
teksty ujednolicone 
tekstylia 
tekstylia elektroprzewodzące 
tekstylia inteligentne 
telecentrum 
telechata 
telediagnostyka 
teleelektryka 
telefon 
telefonia 
telefonia bezprzewodowa 
telefonia kodowo-impulsowa 
telefonometria 
telefony komórkowe 
teleinformatyka 
telekomunikacja alfabetowa 
telekomunikacja cyfrowa 
telekomunikacja światłowodowa 
telemarketer 
telemechanika 
telemedycyna 
telemonter 
telenoktowizja 
teleoperacja 
telepatia 
telepracownik 
teleskop 
telestymulacja 
teletechnika 
teletransmisja 

telewioska 
telewizja 
telewizja czarno-biała 
telewizja kolorowa 
telewizja publiczna 
telewizja satelitarna 
tematy badawcze 
temperament 
temperatura 
temperatura głowy 
temperatura mięśni 
temperatura otoczenia 
temperatura pomieszczeń 
temperatura powietrza 
temperatura spalin 
temperatura wysoka 
tensory 
teoria 
teoria aproksymacji 
teoria atomowo-molekularna 
teoria błędów 
teoria chaosu 
teoria decyzji 
teoria drgań 
teoria efektywności 
teoria estymacji 
teoria gazów 
teoria gier 
teoria grafów 
teoria grupy 
teoria informacji 
teoria interakcjonistyczna 
teoria kinetyczna 
teoria konfliktu 
teoria kwantowa 
teoria liniowa 
teoria makrosocjologiczna 
teoria mnogości 
teoria modelowania 
teoria modulacji 
teoria molekularna 
teoria obwodów 
teoria organizacji 
teoria osobowości 
teoria Paretos 
teoria pełzania 
teoria plastyczności 
teoria pola elektromagnetycznego 
teoria pomiarów 
teoria pomiaru podstawowego 
teoria poznania 
teoria półprzewodników 
teoria pracy 
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teoria prawa 
teoria prawdopodobieństwa 
teoria prawdopodobieństwa modelowego 
teoria psychometrii 
teoria regulacja 
teoria relacji 
teoria różnic indywidualnych 
teoria socjologiczna 
teoria sprężystości 
teoria sterowania 
teoria struktur 
teoria styczności 
teoria sygnałów 
teoria sygnałów analogowych 
teoria sygnałów cyfrowych 
teoria systemów 
teoria szarych systemów 
teoria szczęścia 
teoria tensorów 
teoria testów 
teoria uczenia się 
teoria uderzenia 
teoria umysłu 
teoria wibracji 
teoria wibroizolacji 
teoria wspólnoty 
teoria wstrząsu 
teoria wymiany społecznej 
teoria wynalazczości 
teoria wyważania 
teoria względności 
teoria zachowania 
teoria zarządzania 
teoria zbiorów 
teoria zbiorów rozmytych 
teoria zderzenia 
teorie egzystencjonalne 
teorie ekonomiczne 
teorie interakcyjne 
teorie mikroekonomiczne 
teorie nauczania 
teorie osobowości 
teorie psychologiczne 
teorie ryzyka 
teorie socjotechniczne 
teorie szczęścia 
teorie zachowań 
teorie zmian organizacyjnych 
terapeuci zajęciowi 
terapeuta 
terapeutyka 
terapia 
terapia depresji 

terapia dzieci 
terapia elektromagnetyczna 
terapia falami 
terapia grupowa 
terapia manualna ręki 
terapia poznawcza 
terapia poznawczo-behawioralna 
terapia pracą 
terapia prądem 
terapia rodzin 
terapia światłem 
terapia zajęciowa 
terapie aerozololowe 
teren szkoły 
tereny miejskie 
tereny popowodziowe 
tereny rekreacyjne 
tereny szkolne 
tereny uprzemysłowione 
tereny zdegradowane 
termiczna dekompozycja 
termiczna równowaga 
termiczne środowisko człowieka 
termin specjalistyczny 
terminal danych 
terminologia 
terminologia anatomiczna 
terminologia bankowa 
terminologia ekonomiczna 
terminologia finansowa 
terminologia handlowa 
terminologia informatyczna 
terminologia komputerowa 
terminologia metrologiczna 
terminologia podatkowa 
terminologia prawnicza 
terminologia socjologiczna 
terminologia specjalistyczna 
terminologia techniczna 
terminowa umowa o pracę 
terminy 
terminy angielskie 
terminy bankowe 
terminy filozoficzne 
terminy procesowe 
terminy specjalistyczne 
terminy statystyczne 
terminy stereochemiczne 
terminy w prawie pracy 
termistory 
termoanemometr 
termochemia 
termodynamika 
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termodynamika chemiczna 
termodynamika maszynowa 
termodynamika statystyczna 
termodynamika techniczna 
termoelektryczne zjawiska 
termofizjologia człowieka 
termografia 
termografia aktywna 
termografia dynamiczna 
termogram 
termoizolacja 
termoizolacyjność 
termokinetyka 
termometr 
termometr przemysłowy 
termometr Vernona 
termometria 
termometry 
termomigracja 
termoprecypitator 
termoregulacja 
termoregulacja odzieży 
termoregulacja organizmu 
termoregulacja organizmu człowieka 
termosprężystość 
termostaty 
termostatyka 
termousieciowane tworzywa sztuczne 
termowizja 
termowizyjne systemy ostrzegania 
termowizyjny system 
terror 
terror psychiczny 
terytorium 
terytorium Arabskie 
test 
test ciągłości uwagi 
test diagnostyczny 
test krzyżowy 
Test Matryc Ravena 
test osobowości 
test osobowości$$9pol 
test pedagogiczny 
test płatkowy 
test postępów w kształceniu 
test przymiotnikowy ACL 
test Rosenzweiga 
test uzdolnień zawodowych 
test WAP 
test wydajności pracy 
testament 
TestMaker 
testowanie 

testowanie hipotez 
testowanie mięśni 
testy 
testy biologiczne 
testy dermatologiczne 
testy deterministyczne 
testy diagnostyczne 
testy fizjologiczne 
testy grupowe 
testy immunologiczne 
testy in vitro 
testy indywidualne 
testy inteligencji 
testy kompetencyjne 
testy muzyczne 
testy neurobehawioralne 
testy neuropsychologiczne 
testy nieparametryczne 
testy osiągnięć szkolnych 
testy osobowości 
testy parametryczne 
testy pedagogiczne 
testy pomiaru zdolności 
testy psychologiczne 
testy psychometryczne 
testy skórne 
testy słuchowe 
testy sprawności 
testy sprawności fizycznej 
testy statystyczne 
testy toksyczności 
testy wydolności fizycznej 
testy wysiłkowe 
testy wytrzymałościowe 
testy wzrokowe 
testy zdolności 
testy zgodności 
tetrachloroeten 
tetrachloroten 
tetrahydrofuran 
tezaurus 
Tezaurus CIS 
tezaurus jednojęzyczny 
Tezaurus Międzynarodowej Organizacji Pracy 
tezaurus wielojęzyczny 
tętnienie strumienia świetlnego 
tętnienie światła 
tętno 
thermal indices 
thermal manikin 
thermal strain 
thermal stress 
time pressure 
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tioacetamid 
tioplasty 
tiuram 
tkacz 
tkalnie 
tkaniny 
tkaniny bazaltowe 
tkaniny filtracyjne 
tkaniny impregnowane 
tkaniny syntetyczne 
tkaniny techniczne 
tkanka 
tkanka kostna 
tkanka miękka 
tlenek ceru 
tlenek diazotu 
tlenek węgla 
tlenki żelaza 
tlenochlorek siarki 
tlenowce 
tłoczenie 
tło akustyczne 
tłoczarz 
tłoczenie metali 
tłocznictwo 
tłocznie 
tłoczniki 
tłok powietrzny 
tłokowy silnik spalinowy 
tłum 
tłumaczenie kontekstowe 
tłumienie drgań 
tłumienie dźwięku 
tłumienie hałasu 
tłumik hałasu 
tłumik rezonatorowy 
tłumiki 
tłumiki drgań 
tłuszcze 
tłuszczowce 
TNO 
toalety 
toczenie 
tokarka 
tokarz 
toksyczne substancje chemiczne 
toksyczne właściwości metali 
toksyczne zachowania 
toksyczni ludzie 
toksyczność 
toksyczność azbestu 
toksyczność dermalna 
toksyczność genetyczna 

toksyczność metali 
toksyczność powietrza 
toksyczność rozpuszczalników 
toksyczność układowa 
toksykokinetyka 
toksykologia alkoholi 
toksykologia kliniczna 
toksykologia metali 
toksykologia nanocząstek 
toksykologia przemysłowa 
toksykologia środowiskowa 
toksykologia wątroby 
toksykologia zawodowa 
toksykologia związków nieorganicznych 
toksykologia żywności 
toksykomania 
toksykometria 
toksyny 
tolerancja alkoholu 
tolerancja kofeiny 
tolerancja religijna 
tolerancja stresu 
tolueno-2,4-diamina 
toluilenodiizocyjanian 
tomograf komputerowy 
tomografia komputerowa 
tool handle 
Top Employers 
Topic Centre 
topienie metali 
topografia powierzchni 
topografie układów scalonych 
TOPSIS 
tor radiowy 
tory kolejowe 
Total Quality Management 
towar 
towaroznawstwo 
towary i usługi 
towary niebezpieczne 
towary przemysłowe 
towary spożywcze 
towary wysokiej wartości 
towarzystwa filantropijne 
towarzystwa naukowe 
towarzystwa pożarnicze 
Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk 
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
tożsamość 
tożsamość ludzi 
tożsamość narodowa 
tożsamość państw 
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TPM 
TQM 
tradycja 
traffic 
train drivers 
training approaches 
trakcja elektryczna 
Trakcja PRKil S.A. 
Traktat Akcesyjny 
traktat Jastrzębowskiego 
Traktat Konstytucyjny 
Traktat wspólnotowy 
Traktat z Maastricht 
traktaty 
traktorzyści 
transakcje walutowe 
transakcje zagraniczne 
transestryfikacja tłuszczów 
transfer technologii 
transfer wiedzy 
transfer wiedzy bhp 
transformacja 
transformacja demograficzna 
transformacja energii 
transformacja gospodarki 
transformacja pracy 
transformacja społeczna 
transformacja systemu 
transformacja ustrojowa 
transformata Falkowa 
transformata Fouriera 
transformatory energetyczne 
transgresja 
transient heat flow 
transkrypcja 
translatory 
transliteracja 
transmisja danych 
transmisja dźwięku i obrazu 
transmisja mowy 
transmisja optyczna 
transmisja sygnałów 
transmitancja 
transplantacja 
transplantologia 
transport 
transport bliski 
transport chłodniczy 
transport ciągły 
transport ciepła i wilgoci 
transport ciężarowy 
transport drewna 
transport fluidalny 

transport gazów 
transport hydrauliczny 
transport jelitowy 
transport kopalniany 
transport lądowy 
transport maszyn 
transport materiałów 
transport materiałów niebezpiecznych 
transport mechaniczny 
transport medyczny 
transport miejski 
transport międzynarodowy 
transport morski 
transport osób niepełnosprawnych 
transport paliw płynnych 
transport pasażerski 
transport pionowy 
transport pneumatyczny 
transport podwieszony 
transport powietrzny 
transport produktów 
transport samochodowy 
transport substancji niebezpiecznych 
transport surowców 
transport towarów niebezpiecznych 
transport w dostępie linowym 
transport w odlewni 
transport wewnątrzzakładowy 
transport wewnętrzny 
transport wodny śródlądowy 
transport złomu 
transport zwierząt 
transport żywności 
tranzystor 
tranzystorowe układy generacyjne 
tranzystory 
tranzyt 
trapy 
trasa przewozu 
trasy komunikacyjne 
tratwa ratunkowa 
trauma 
trauma w pracy 
traumatologia 
trendy demograficzne 
trener 
trening 
trening psychologiczny 
trening relaksacyjny 
trening siłowy 
trening tlenowy 
trening uważności 
trening wytrzymałościowy 
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treningi strażaków 
treści programowe 
treści obrazowe 
treści słowne 
treści szkolenia 
treść instrukcji 
treść nauczania 
treść pracy 
treść stosunku pracy 
triazotan(V)-propano-1,2,3-triylu 
tribologia 
trichlorek fosforylu 
trichloro(fenylo)metan 
trichloroten 
trimetoksyfosfan 
trimetyloamina 
tritlenek arsenu 
TRIZ 
trochtron 
tropikalizacja 
trójmetylobenzen 
trójwymiarowe modele 
trucizny 
trucizny przemysłowe 
truck drivers 
trudne zawody 
True Type 
trwałe zanieczyszczenia organiczne 
trwałość ostrzy 
trwanie życia 
tryb udzielania zamówień 
tryb życia 
trybunał konstytucyjny 
Trybunał Sprawiedliwości 
trybunały 
trzoda chlewna 
trzustka 
TSH 
tunel 
turbidymetria 
turbidymetryczna metoda 
turbiny parowe 
turbiny wiatrowe 
turbiny wodne 
Turbo Assembler 
Turbo Basic 
Turbo C++ 
Turbo Pascal 
Turbo Pascal 6.0 
Turbo Vision 2.0 
turkusowa organizacja 
turnover intention 
turnover intentions 

turystyka 
turystyka rowerowa 
TUTB 
twarde soczewki kontaktowe 
twardościomierz 
twardość 
Tweet 
twierdzenia 
twierdzenia graniczne 
twierdzenia matematyczne 
twierdzenia psychologiczne 
tworzenie aplikacji 
tworzenie arkuszy 
tworzenie bezpiecznych warunków pracy 
tworzenie dokumentów 
tworzenie kwestionariuszy 
tworzenie miejsc pracy 
tworzenie modeli 
tworzenie oprogramowania 
tworzenie prawa 
tworzenie prezentacji 
tworzenie reklamy 
tworzenie stron www 
tworzenie tekstu 
tworzywa 
tworzywa ceramiczne 
tworzywa konstrukcyjne 
tworzywa polimerowe 
tworzywa poliuretanowe 
tworzywa skóropodobne 
tworzywa termistorowe 
tworzywa wielkocząsteczkowe 
tworzywa wtryskowe 
tworzywa wzmacniające 
tworzywo do kształtowania 
tworzywo konstrukcyjne 
twórcze myślenie 
twórczość 
twórczość artystyczna 
twórczość pracownicza 
twórczość racjonalizatorska 
Tydzień Europejski 
Tydzień Walki z Hałasem 
tygodniowy czas pracy 
tympanometry 
tynkarz 
tynkowanie 
typ D 
typ lampy 
typografia 
typologia stanowisk 
typy błędów 
typy ludzkie 
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typy mieszalników 
typy osobowości pracownika 
typy psychiczne 
typy rywalizacji 
typy stanowisk 
typy szkół 
typy wybuchów 

tyrozyna 
tyrystor 
tyrystory 
tyrystory dwukierunkowe 
tytanowce 
tytuły projektów badawczych 
TZO 

 

U 
 
uberyzacja 
ubezpieczenia 
ubezpieczenia bezrobotnych 
ubezpieczenia chorobowe 
ubezpieczenia dobrowolne 
ubezpieczenia emerytalne 
ubezpieczenia gospodarcze 
ubezpieczenia komunikacyjne 
ubezpieczenia majątkowe 
ubezpieczenia obowiązkowe 
ubezpieczenia od wypadków 
ubezpieczenia osobowe 
ubezpieczenia pielęgnacyjne 
ubezpieczenia rentowe 
ubezpieczenia rolne 
ubezpieczenia socjalne 
ubezpieczenia społeczne 
ubezpieczenia społeczne 
ubezpieczenia społeczne rolników 
ubezpieczenia transportowe 
ubezpieczenia umowne 
ubezpieczenia ustawowe 
ubezpieczenia w obrocie z zagranicą 
ubezpieczenia wiejskie 
ubezpieczenia wypadkowe 
ubezpieczenia zdrowotne 
ubezwłasnowolnienie 
ubiory 
ubiór 
ubiór roboczy 
ubóstwo 
ubóstwo w byłych PGR-ach 
ubrania bojowe 
ubrania gazoszczelne 
ubrania żaroochronne 
ubranie chirurgiczne 
ubranie ochronne 
ubranie strażackie 
ubytek słuchu 
ucho 
ucho środkowe 
ucho wewnętrzne 

uchwała 
Uchwała Prezydium Rządu z 1.08.1953r. 
uchwały związkowe 
uchwyt 
uchwyty montażowe 
uchwyty obróbkowe 
uciążliwe warunki 
uciążliwe warunki pracy 
uciążliwe zakłady pracy 
uciążliwości pracy 
uciążliwości pracy biurowej 
uciążliwości zawodowe 
uciążliwość 
uciążliwość hałasu 
ucząca się organizacja 
uczelnie wyższe 
uczeni 
uczeni polscy 
uczenie maszynowe 
uczenie na odległość 
uczenie się 
uczenie się organizacji 
uczenie się pogłębione 
uczenie się w przedsiębiorstwie 
uczeń 
uczeń dorosły 
uczeń niepełnosprawny 
uczestnictwo w organizacji 
uczestnictwo w tworzeniu bhp 
uczestnictwo w zarządzaniu 
uczniowie 
uczucia 
udary mózgu 
uderzenie boczne 
uderzenie przedmiotem 
udostępnianie akt 
udostępnianie danych 
udostępnianie dokumentów 
udostępnianie informacji 
udostępnianie zbiorów 
udowodnienie zatrudnienia 
udział pracowników w decyzjach 
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udział w badaniach 
udział w szkoleniu 
udzielanie urlopu 
udzielenie pomocy 
udzielenie zamówienia 
udźwig 
UE 
ugoda 
UGR 
UHPLC/FL 
ujednolicenie nazewnictwa 
ukąszenie kleszcza 
UKD 
UKF 
układ pokarmowy 
układy elektromechaniczne 
układy impulsowe 
układ aktywnej kompensacji 
układ antropometryczny 
układ barw 
układ binarny 
układ bodźco-przewodzący 
układ CGS 
układ chłodzący 
układ cyfrowy 
układ człowiek-maszyna 
układ człowiek-praca 
układ człowiek-samochód-droga 
układ człowiek-technika 
układ dokrewny 
układ dynamiczny 
układ elektroniczny 
układ elektrycznego zasilania 
układ elektryczny 
Układ Europejski 
układ filtracyjny 
układ FPGA 
układ hamulcowy 
układ hydrauliczny 
układ immunologiczny 
układ immunotoksyczny 
układ jednostek miar 
układ jednostek miar SI 
układ jednowirnikowy 
układ krążenia 
układ krążenia 
układ krwionośny 
układ logiczny 
układ miar SI 
układ mięśniowo-szkieletowy 
układ mięśniowy 
układ narządów ruchu 
układ narządu ruchu 

układ nerwowo-mięśniowy 
układ neuronowy 
układ odpornościowy 
układ okresowy 
układ okresowy Mendelejewa 
układ okresowy pierwiastków 
układ optyczny 
układ pneumatyczny 
układ pokarmowy 
układ powierzchniowy 
układ prętowy 
układ produkcyjny 
układ przekaźnikowy 
układ rozrodczy 
układ ruchowy 
układ ruchu 
układ ruchu bierny 
układ ruchu czynny 
układ scalony 
układ scalony analogowy 
układ scalony cyfrowy 
układ sercowo-naczyniowy 
układ SI 
układ sił 
układ słuchowy 
układ sterowania 
układ sygnalizacyjny 
układ szkieletowo-mięśniowy 
układ szkieletowy 
układ szkoła-zakład pracy 
układ świetlno-optyczny 
układ tekstroniczny 
układ trynitarny 
układ urządzeń sterujących 
układ wegetatywny 
układ wizyjny 
układ współczulno-nadnerczowy 
układ wtryskowy 
układ wydalniczy 
układ wzrokowy 
układ zawieszenia 
układ żylny 
układy adaptacyjne 
układy aktywne 
układy akustyczne 
układy analogowe 
układy antropotechniczne 
układy atomowe 
układy biologiczne 
układy ciągłe 
układy cybernetyczne 
układy cyfrowe 
układy doświadczalne 
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układy dynamiczne 
układy dyskretne 
układy dyspersyjne 
układy ekstracyjne 
układy elektroenergetyczne 
układy elektroniczne 
układy elektryczne 
układy energetyczne 
układy energoelektroniczne 
układy fermionów 
układy filtracyjne 
układy hamiltonowskie 
układy hamulcowe 
układy heterocykliczne 
układy hydrauliczne 
układy izolacyjne 
układy jednofazowe 
układy jednostek miar 
układy kierownicze 
układy kinematyczne 
układy kombinacyjne 
układy konstrukcyjne 
układy kopiujące 
układy lampowe 
układy liniowe 
układy liniowe ciągłe 
układy linowe 
układy logiczne 
układy mikrofalowe 
układy mikroprogramowane 
układy napędowe 
układy nieliniowe 
układy operacyjne 
układy optyczne 
układy optymalne 
układy organizmu 
układy parametryczne 
układy peryferyjne 
układy płaskie 
układy pomiarowe 
układy prętowe 
układy programowalne 
układy prostownicze 
układy przekaźnikowe 
układy przestrzenne 
układy redukcji hałasu 
układy regulacji 
układy regulacji automatycznej 
układy regulacji cyfrowej 
układy regulacji liniowej 
układy regulacji nieliniowej 
układy regulacyjne 
układy rozetowe 

układy samotestowalne 
układy scalone 
układy sekwencyjne 
układy sprężyste 
układy sterowania 
układy sterujące 
układy trybologiczne 
układy wektorów 
układy wewnętrzne człowieka 
układy wielofazowe 
układy wielowymiarowe 
układy wizyjne 
układy współrzędnych 
układy wyciągowe 
układy wzmacniające 
układy z siłownikami 
układy zabezpieczeń 
układy zasilające 
układy zasilania 
układy zautomatyzowane 
układy zbiorowe pracy 
układy złożone 
układy żywe 
ukosowanie blach 
ukosowanie ręczne 
ulgi mieszkaniowe 
ulotki 
ultraakustyka 
ultradźwięki 
ultradźwiękowe metody diagnostyczne 
ultrakrótkie impulsy laserowe 
ultrasonografia 
ułatwienie 
umacnianie ścian wykopów 
umiejętności 
umiejętności dydaktyczne 
umiejętności interpersonalne 
umiejętności moralne 
umiejętności społeczne 
umiejętności uczenia się 
umiejętność pracy 
umieralność 
umięśnienie 
UML 
Umowa ADR 
umowa aktywizacyjna 
umowa cywilnoprawna 
umowa darowizny 
umowa dostawy 
umowa dożywocia 
umowa ekologiczna 
Umowa Europejska 
umowa na zastępstwo 
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umowa o dzieło 
umowa o pracę 
umowa o świadczenie usług 
umowa o zakazie konkurencji 
umowa pożyczki 
umowa przedwstępna 
umowa społeczna 
umowa sprzedaży 
umowa ubezpieczenia 
umowa ubezpieczeniowa 
umowa wydawnicza 
umowa zlecenie 
umowy 
umowy bezterminowe 
umowy cywilnoprawne 
umowy gospodarcze 
umowy leasingu 
umowy licencyjne 
umowy międzynarodowe 
umowy na czas określony 
umowy o pracę 
umowy terminowe 
umowy traktatowe 
umowy ubezpieczeniowe 
umowy w obrocie gospodarczym 
umowy wydawnicze 
umowy z zakresu własności intelektualnej 
umowy zobowiązaniowe 
umysł 
umysł tłumu 
UNDP 
UNESCO 
Unia Europejska 
unia socjalna 
Unia Walutowa 
UNICE 
UNIDO 
unijna strategia 
unijne środki 
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna 
uniwersalny słownik 
uniwersytet 
uniwersytet trzeciego wieku 
Uniwersytet w Grazu 
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upadek na powierzchni 
upadek przedmiotów 
upadek z rusztowania 
upadłość 
upadłość firmy 
upał 
uporczywość 
upośledzenie 

upośledzenie umysłowe 
upoważniony przedstawiciel 
upowszechnianie informacji 
upowszechnianie kultury 
upowszechnianie kultury w przepisach prawnych 
upowszechnianie nauki 
upowszechnianie wiedzy 
uprawnienia 
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uprawnienia kwalifikacyjne 
uprawnienia nauczycieli 
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uprawnienia pracodawcy 
uprawnienia pracownicze 
uprawnienia pracownika 
uprawnienia pracowników 
uprawnienia rad zakładowych 
uprawnienia socjalne 
uprawnienia społecznych inspektorów pracy 
uprawnienia związków zawodowych 
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uprząż 
uprząż bezpieczeństwa 
uprząż niepalna 
uprzedzenia 
uprzedzenia społeczne 
uprzemysłowienie 
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uraz ciśnieniowy 
uraz mechaniczny 
uraz mózgu 
uraz pleców 
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uraz rąk 
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urazy dna oka 
urazy mechaniczne 
urazy mięśniowo-szkieletowe 
urazy narządu ruchu 
urazy termiczne 
urazy w rolnictwie 
urazy wielomiejscowe 
urazy zawodowe 
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urbanistyka przemysłu 
urbanizacja 
urbanizacja kultury 
uregulowania 
uregulowania prawne 
urlop rodzicielski 
urlop szkoleniowy 
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urlopy pracownicze 
urlopy wypoczynkowe 
urlopy zastępcze 
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urządzenia elektronowiązkowe 
urządzenia nadawcze 
urządzenia sygnalizacyjno-odcinające 
urządzenie pneumatyki 
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urządzenia elektrochirurgicze 
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ustawy ekologiczne 
ustawy okołokodeksowe 
ustroje rezonatorowe 
ustroje wibroizolacyjne 
ustrój kapitalistyczny 
ustrój majątkowy 
ustrój polityczny 
ustrój sądów powszechnych 
ustrój socjalistyczny 
usuwanie azbestu 
usuwanie cyjanków 
usuwanie kamienia 
usuwanie śniegu 
usuwanie wiórów 
usuwanie wyrobów azbestowych 
usuwanie zanieczyszczeń 
usuwanie zapachów 
usytuowanie zakładów pracy 
uszczelniacze 
uszkodzenia mechaniczne 
uszkodzenia oczu 
uszkodzenia skóry 
uszkodzenia słuchu 
uszkodzenia stawu kolanowego 
uszkodzenia wątroby 
uszkodzenia widzenia 
uszkodzenie 
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uszkodzenie konstrukcji 
uszkodzenie sprzętu 
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utrata pracy 
utrata sprawności 
utrata właściwości ochronnych 
utrzymanie porządku 
utrzymanie ruchu 
utrzymanie ruchu maszyn 
utwardzacze 
utwardzanie 
utwardzanie tłuszczów 
utwór 
utylizacja 

utylizacja odpadów 
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uwarunkowania etniczne 
uwarunkowania psychiczne 
uwarunkowania psychologiczne 
uwarunkowania społeczno-demograficzne 
uwarunkowania surowcowe 
uwarunkowania współpracy 
uważność 
uwłaszczenia 
uwodornione terfenyle 
uzależnienia 
uzależnienie od pracy 
uzdatnianie złomu 
uzdolnienia zawodowe 
uzdrawianie 
uzdrowisko 
uziemienia ochronne 
uziomy 
uznanie stosunku pracy 
uznawalność dyplomów 
uzupełnianie utraty wody 
uzyskiwanie informacji 
użytki 
użytkowanie 
użytkowanie chemikalii 
użytkowanie drabin 
użytkowanie energii 
użytkowanie maszyn 
użytkowanie maszyny 
użytkowanie nauszników 
użytkowanie odzieży 
użytkowanie paliw 
użytkowanie rękawic 
użytkowanie systemu informacyjnego 
użytkowanie środków ochrony 
użytkowanie wieczyste 
użytkownicy 
użytkownicy dróg 
użytkownicy maszyn 
użytkownik 
użytkownik informacji 
używki 
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vademecum 
validation 
validation studies as topic 
validity 
VAT 

VDT 
VDU 
venture capital 
vibration, steadiness, capability, musculoskeletal 
injury 
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video 
video-technika 
vigilance 
VIH 
virtual reality 
Visual Basic 
Visual Basic 4 

Visual Basic 5 
Visual C++5 
Visual C++6 
Vo2 
Vo2max 
volatile organic compounds 
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wademecum 
wadium 
wadliwe żywienie 
wady postawy 
wady wzroku 
waga i miara 
wagi 
WAI 
walcowanie 
walcowanie blach 
walcowanie prętów 
walcownictwo 
walcownik 
walidacja 
walka o byt 
walka z hałasem 
walka z mobbingiem 
walka ze złem 
waloryzacja 
waluta 
wanadowce 
wapno gaszone 
wapno lasowane 
wapno palone 
wariancja 
warstwa filtracyjna 
warstwy społeczne 
Warszawa 
warsztat 
warsztat mechaniczny 
warsztat pracy 
warsztat przemysłowy 
warsztat samochodowy 
warsztat trenera 
warsztat wytwórczy 
warsztaty 
warsztaty dla nauczycieli 
warsztaty mechaniczne 
warsztaty szkolne 
wartości dopuszczalne 
wartości estetyczne 
wartości graniczne 

wartości MDE 
wartości moralne 
wartości NDS 
wartości niematerialne 
wartości niematerialne i prawne 
wartości normatywne 
wartości odżywcze 
wartości prawne 
wartości referencyjne 
wartościowanie 
wartościowanie pracy 
wartościowanie ryzyka 
wartościowanie stanowisk 
wartościowanie stanowisk pracy 
wartość 
wartość bezpieczeństwa 
wartość informacji 
wartość naukowa 
wartość odżywcza i energetyczna 
wartość powierzchni właściwej 
wartość pracy 
wartość przedsiębiorstwa 
warunki akustyczne 
warunki bytu 
warunki chromatografowania 
warunki dostateczne 
warunki dróg ewakuacji 
warunki eksperymentalne 
warunki ekstremalne 
warunki higieniczno-sanitarne 
warunki klimatyczne 
warunki materialne 
warunki mieszkaniowe 
warunki mikroklimatyczne 
warunki odpoczynku 
warunki płacowe 
warunki pogłosowe 
warunki pogodowe 
warunki pracy 
warunki pracy kobiet 
warunki pracy w kopalniach 
warunki przechowywania 
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warunki przestrzenne 
warunki rzeczywiste 
warunki społeczne 
warunki szkodliwe 
warunki środowiskowe 
warunki techniczne 
warunki techniczne budynków 
warunki techniczne laboratoriów 
warunki uczestnictwa 
warunki użytkowania 
warunki zawodowe 
warunki zdrowotne 
warunki życia 
wata szklana 
wchłanianie 
wchłanianie chemikalii 
wchłanianie inhalacyjne 
wchłanianie leków 
WCI 
wciągarki dźwigów 
wciągnik łańcuchowy 
wciągniki 
wcześniejsza emerytura 
wcześniejsze rozwiązanie umowy 
wdrażanie 
wdrażanie dyrektyw 
wdrażanie dyrektyw EWG 
wdrażanie ergonomii 
wdrażanie jakości 
wdrażanie norm 
wdrażanie nowych technologii 
wdrażanie oprogramowania 
wdrażanie prawa 
wdrażanie strategii 
wdrażanie systemów zarządzania 
wdrażanie systemu 
wdrażanie TQM 
wdrażanie wyników badań 
wdychanie 
WEB 2.0 
Web of Science 
Weber Max 
webinarium 
webometria 
Wedel 
weksel 
wektorowe programowanie liniowe 
wektory 
Welcoming Workplace 
wellbeing 
well-being 
wellness 
wełna szklana 

wenerologia 
wentylacja bezprzewodowa 
wentylacja budynków mieszkalnych 
wentylacja garaży 
wentylacja grawitacyjna 
wentylacja hybrydowa 
wentylacja indywidualna 
wentylacja ładowni 
wentylacja mechaniczna 
wentylacja miejscowa 
wentylacja miejscowa wywiewna 
wentylacja oddymiająca 
wentylacja pomieszczeń 
wentylacja pożarowa 
wentylacja przemysłowa 
wentylacja siłowni 
wentylacja wirowa 
wentylacja wyporowa 
wentylator mokry 
wentylatory dachowe 
wentylatory promieniowe 
weryfikacja 
Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa 
wewnętrzne komunikowanie się 
wewnętrzny transport 
węch 
wędzarnie 
węglowce 
węglowodory płynne 
węzły konstrukcyjne 
wheelchair 
WHO 
whole-body vibration 
wiadomości chemiczne 
wiara 
wiarygodność 
wiarygodność danych 
wiązadła 
wiązania 
wiązania chemiczne 
wiązka gaussowska 
wiązka świetlna 
wiązki elektronowe 
wibroakustyka 
wibroakustyka okrętowa 
wibroakustyka stosowana 
wibrodiagnostyka 
wibroizolacja 
wibroizolacja maszyn 
wibroizolacja przemieszczeniowa 
wibroizolacja siłowa 
wibroizolator 
wibroizolatory 
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wibrostabilność 
wibrotermografia 
wideo 
wideotekst 
widma atomowe 
widma cząsteczkowe 
widma hałasu 
widma optyczne 
widmo 
widmo absorpcyjne 
widmo drgań gruntu 
widmo elektronowe 
widmo radiowe 
widmo światła 
widoczność 
widowiska 
widzenie 
widzenie maszynowe 
widzenie przestrzenne 
widzenie użyteczne 
widzenie w ciemności 
widzenie zmierzchowe 
widzialność pieszych 
Wiedeń 
Wiedeński System Testów 
wiedza 
wiedza ekspercka 
wiedza ergonomiczna 
wiedza medyczna 
wiedza o bezpieczeństwie 
wiedza o języku 
wiedza o pracy 
wiedza o społeczeństwie 
wiedza organizacyjna 
wiedza powszechna 
wiedza społeczna 
wiedza techniczna 
wiedza ukryta 
wiejski rynek pracy 
wiek człowieka 
wiek emerytalny 
wiek funkcjonalny 
wiek i praca 
wiek kierowcy 
wiek pracownika 
wiek przedszkolny 
wiek rozwojowy 
wiek wczesnoszkolny 
wielki słownik 
wielkie częstotliwości 
Wielkopolska 
wielkości elektryczne 
wielkości fizyczne 

wielkości magnetyczne 
wielkości nieelektryczne 
wielkości pomiarowe 
wielkości skalarne 
wielkości wektorowe 
wielokulturowość 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
wielopoziomowe regały półkowe 
wielopraca 
wieloprogramowe obiekty nadawcze 
wielozadaniowość 
wiercenie 
wiertła 
wiertła NWKa HD 
wiertnictwo lądowe 
wiertnictwo morskie 
wierzytelności pieniężne 
wieś 
wietrzenie 
wietrzenie pomieszczeń 
wieża wiertnicza 
więzi międzyludzkie 
więzi społeczne 
więzi środowiskowe 
więzienie 
więź społeczna 
więźniowie 
WiFi 
Wi-Fi 
wiktymizacja 
wilgotne powietrze 
wilgotność materiału 
wilgotność powietrza 
wina lekarza 
wina nieumyślna 
Windows 
windy osobowe 
windziarz 
winidur 
winyl 
wir powietrzny 
wirnik 
wirnik promieniowy 
wirówki 
wirtualna firma 
wirtualna organizacja 
wirtualna organizacja przestrzeni pracy 
wirtualna praca 
wirtualna rzeczywistość 
wirtualne biuro 
wirtualne centrum logistyczne 
wirtualne maszyny 
wirtualne miejsce pracy 
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wirtualne nauczanie 
wirtualne prototypowanie 
wirtualne przedsiębiorstwo 
wirtualne środowisko pracy 
wirtualne usługi 
wirtualny mikrofon 
wirtualny świat 
wirus 
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wirus grypy 
wirus komputerowy 
wirusologia molekularna 
wirusowe zapalenie wątroby 
wirusy oddechowe 
wiskoza 
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witryna internetowa 
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witryny www 
wizerunek 
wizerunek Polski 
wizerunek pracodawcy 
wizerunek przedsiębiorstwa 
wizerunek towaru 
wizerunek własnej osoby 
wizje świata 
wizjer 
wizualizacja 
wizualizacja informacji 
wizualizacja przepływu powietrza 
wizualizacja wyników 
wizualizacja zagrożeń 
wizyjny system ochronny 
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wkładki przeciwhałasowe 
wkładki przeciwpyłowe 
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wkłady filtracyjne 
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władze górnicze 
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własności 
własności akustyczne 
własności antykorozyjne 
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własności fizyczne 
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własności pyłów 
własności rtęci 
własności silikonów 
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własność intelektualna 
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właściwości amortyzacyjne 
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właściwości cząsteczek 
właściwości drażniące 
właściwości dźwiękochłonne 
właściwości elektrostatyczne 
właściwości elektryczne 
właściwości ergonomiczne 
właściwości fizjologiczne 
właściwości fizyczne 
właściwości fizykochemiczne 
właściwości fotochemiczne 
właściwości fotometryczne 
właściwości genotoksyczne 
właściwości grzybobójcze 
właściwości higieniczne 
właściwości magnetyczne 
właściwości materiałów 
właściwości mechaniczne 
właściwości nanomateriałów 
właściwości nieliniowe 
właściwości obuwia 
właściwości ochronne 
właściwości ochronne kremów 
właściwości pamięciowe magnetyków 
właściwości polimerów 
właściwości psychofizyczne 
właściwości psychometryczne 
właściwości rakotwórcze 
właściwości rękawic ochronnych 
właściwości skóry 
właściwości termiczne 
właściwości tkanin 
właściwości toksyczne 
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właściwości tryboelektryczne 
właściwości uczulające 
właściwości użytkowe 
właściwości wibroakustyczne 
właściwości wody 
właściwości wytrzymałościowe 
włókiennictwo 
włókiennicy 
włókiennicze wyroby filtracyjne 
włókiennicze wyroby specjalne 
włókna 
włókna aramidowe 
włókna azbestopodobne 
włókna azbestowe 
włókna bazaltowe 
włókna chemiczne 
włókna filtracyjne 
włókna naturalne 
włókna nieorganiczne 
włókna optyczne 
włókna poliakrylonitrylowe 
włókna szklane 
włókna tkanin 
włókna węglowe 
włókna wysokosprawnościowe 
włókna wzmacniające 
włóknina 
włóknina igłowana 
włókninowe materiały filtracyjne 
włókniny 
włókniny bioaktywne 
włókniny elektretowe 
włókniny filtracyjna 
włókniny filtracyjne 
włókniny filtracyjny 
włókniny ocieplające 
włókniny pneumotermiczne 
włókniny sorpcyjna 
włókniny z udziałem superabsorbentów 
włókniste zamienniki azbestu 
włókno 
WMP 
wnętrza 
wnętrza urbanistyczne 
wnikanie 
wniosek o dotację 
wniosek o świadczenie 
wniosek racjonalizatorski 
wnioski praktyczne 
wnioskowanie 
wnioskowanie przez analogię 
wnioskowanie statystyczne 
WNT 

woda 
woda i ścieki 
woda technologiczna 
woda w organizmie 
woda w środowisku 
wodolecznictwo 
wodór 
wody gruntowe 
wody podziemne 
wody radonowe 
wody ściekowe 
wody termalne 
wodzian chloralu 
województwa 
wojna 
wojna informacyjna 
wojna mikrobiologiczna 
wojna psychologiczna 
wojsko 
wojskowość 
wojskowy 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
wokaliści 
wolne rodniki 
wolne zawody 
wolne związki 
wolności religijne 
wolność pracy 
wolnozmienne pola elektromagnetyczne 
wolny handel 
wolny rynek 
wolontariat 
wolontariat pracowniczy 
woltomierz 
Word 
Word 2000 
Word 6 
Word 6.0 
Word 7 
Word 97 
WordPad 
WordPerfect 
work ability 
work burden 
work conditions in agriculture 
work engagement 
work environment 
work performance 
work shift 
workers’ compensation costs 
work–family conflict 
working characteristics 
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working environment 
working equipment 
workload 
workplace support 
work-related musculoskeletal disorders 
World Health Organization Disability 
wózek elektryczny 
wózek inwalidzki 
wózek jezdny 
wózki AGV 
wózki automatyczne 
wózki jezdniowe 
wózki jezdniowe napędzane 
wózki jezdniowe podnośnikowe 
wózki podnośne 
wózki silnikowe 
wózki widłowe 
wózki z czujnikami 
wpływ bólu na organizm 
wpływ czynników na rozród 
wpływ drgań 
wpływ drgań na człowieka 
wpływ grupy 
wpływ hałasu 
wpływ hałasu na człowieka 
wpływ klimatu na człowieka 
wpływ leków 
wpływ na człowieka 
wpływ na ludzi 
wpływ na organizm 
wpływ na organizm$$9pol 
wpływ na środowisko 
wpływ na zdrowie 
wpływ pola radiowego 
wpływ pracy 
wpływ społeczny 
wpływy fizyczne 
wprowadzanie danych 
wrażenia 
wrażenia słuchowe 
wrażenia wzrokowe 
wrażliwość na drgania 
wrażliwość na dźwięk 
wrażliwość na swiatło 
Wschodnia Europa 
WSH 2018 
wskazania lekarskie 
wskazówki 
wskazówki bhp 
wskazówki dla autorów 
wskaźnik akceptowalności 
wskaźnik barierowości 
wskaźnik cytowań 

wskaźnik dozymetryczny 
wskaźnik ekonomiczny 
wskaźnik filtracji 
wskaźnik IREQ 
wskaźnik oceny akustycznej maszyny 
wskaźnik oceny olśnienia 
wskaźnik ochrony 
wskaźnik oddawania barw 
wskaźnik PAR 
wskaźnik PMV 
wskaźnik PPD 
wskaźnik prewencyjny 
wskaźnik rozwoju 
wskaźnik rozwoju gospodarczego 
wskaźnik szkodliwości 
wskaźnik transmisji mowy 
wskaźnik WBGT 
wskaźnik WCI 
wskaźnik WTP 
wskaźnik zdolności do pracy 
wskaźniki 
wskaźniki bezpieczeństwa pracy 
wskaźniki biochemiczne 
wskaźniki efektywności 
wskaźniki ekonomiczne 
wskaźniki emisji 
wskaźniki HRM 
wskaźniki makroekonomiczne 
wskaźniki naukowo-techniczne 
wskaźniki oceny akustycznej maszyn 
wskaźniki przenikania kwasów 
wskaźniki przenikania zasad 
wskaźniki ryzyka 
wskaźniki społeczne 
wskaźniki wibroakustyczne 
wskaźniki wiodące 
wskaźniki wydajności pracy 
wskaźniki wynikowe 
wskaźniki wypadkowości 
wskaźniki zdrowia 
wskaźniki zrównoważenia pracy 
wskaźniki altmetryczne 
wsparcie psychologiczne 
wsparcie społeczne 
wspieranie pracowników 
wspieranie przedsiębiorczości 
wspomaganie chodzenia 
wspomaganie decyzji 
wspomaganie ergonomiczne 
wspomaganie komputerowe 
wspomaganie widzenia 
wspomnienia 
Wspólna Niemiecka Strategia BHP 
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wspólnota 
wspólnoty mieszkaniowe 
Wspólny Rynek Pracy 
współczesna polszczyzna 
współczynnik oświetlenia dziennego 
współczynnik pochłaniania dźwięku 
współczynnik ryzyka 
współczynnik tarcia 
współczynnik wykrywalności 
współczynnik załamania 
współczynniki zapadalności 
współdecydowanie 
współdziałanie 
współpraca 
współpraca człowiek-robot 
współpraca europejska 
współpraca intelektualna 
współpraca międzynarodowa 
współpraca międzypokoleniowa 
współpraca naukowa 
współpraca naukowo-techniczna 
współpraca przedsiębiorców 
współpraca w zakresie bhp 
współpraca z przedsiębiorstwami 
współpraca z przemysłem 
współpraca z zagranicą 
współpraca zagraniczna 
współrzędnościowa technika pomiarowa 
współrzędnościowe maszyny pomiarowe 
współrzędnościowe systemy pomiarowe 
współwłasność 
współzarządzanie 
współzawodnictwo 
współżycie społeczne 
wstępne badania 
wstrząs mechaniczny 
wszczepy ślimakowe 
wszechświat 
WTO 
wtrysk 
wtryskarka 
WUG 
WWA 
wybijacz 
wybory parlamentarne 
wybór 
wybór barwnika 
wybór przepisów 
wybór zawodu 
wybrane kraje 
wybuch chemiczny 
wybuch fizyczny 
wybuch metanu 

wybuch przestrzenny 
wybuchowe materiały 
wybuchy jądrowe 
wycena czasopism naukowych 
wycena informacji 
wycena nieruchomości 
wycena wiedzy 
wycena wynalazków 
wychładzanie rąk 
wychłodzenie ciała 
wychowanie 
wychowanie do pracy 
wychowanie fizyczne 
wychowanie higieniczne 
wychowanie przez pracę 
wychowanie rodzinne 
wychowanie sportowe 
wychowanie wojskowe 
wychowawca 
wychowawca nauczania przedszkolnego 
wychowawcza rola pracy 
wychowawcze funkcje pracy 
wychowawczy aspekt pracy 
wychowywanie dzieci 
wyciągi stanowiskowe 
wyciągi laboratoryjne 
wycinarka laserowa 
wyciszanie hałasu 
wyciszanie źródeł dźwięku 
wyczerpanie 
wydajność 
wydajność ziębienia 
wydalanie leków 
wydarzenia 
wydarzenia polityczne 
wydarzenie wypadkowe bezurazowe 
wydatek energetyczny 
wydatki 
wydatki na opiekę zdrowotną 
wydatki na świadczenia 
wydatki społeczne 
wydawanie czasopism 
wydawanie wydawnictw 
wydawca 
wydawnictwa ciągłe 
wydawnictwa pożarnicze 
wydawnictwa prawnicze 
wydawnictwa specjalistyczne 
wydawnictwa zwarte 
wydłużenie dynamiczne 
wydłużenie statyczne 
wydłużony okres wypowiedzenia 
wydobycie gazu łupkowego 
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wydobycie ropy 
wydobywanie kopalin 
wydolność fizyczna 
wydolność organizmu 
wydolność wzrokowa 
Wydział Elektromechaniczny 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
wydział kryminalny 
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych 
wydział organizacyjny 
wydział prewencji i ruchu drogowego 
wydzielanie sterydów 
wygląd pracowników 
wygłaszanie przemówień 
wyjazd integracyjny 
wyjazd motywacyjny 
wyjazd służbowy 
wyjścia prywatne 
wykaz aktów prawnych 
wykaz artykułów 
wykaz chorób zawodowych 
wykaz dyrektyw 
wykaz firm 
wykaz leków 
wykaz ładunków 
wykaz miast 
wykaz NDS 
wykaz oddziałów ZUS 
wykaz placówek kształcenia ustawicznego 
wykaz placówek naukowych 
wykaz prac 
wykaz prac naukowych 
wykaz prac zabronionych 
wykaz producentów 
wykaz projektów badawczych 
wykaz stanowisk 
wykaz towarów 
wykaz towarów niebezpiecznych 
wykaz tytułów 
wykaz usług 
wykaz wydawnictw 
wykaz wyrobów 
wykaz zakładów 
wykluczenie cyfrowe 
wykluczenie społeczne 
wykluczenie z postępowania 
wykładnia oświadczeń woli 
wykładnia prawa 
wykładowca 
wykładziny podłogowe 
wykonawstwo 
wykończenia przemysłowe 
wykopy 

wykorzystanie ciepła 
wykorzystanie internetu 
wykorzystanie możliwości siłowych 
wykorzystanie osadów 
wykorzystywanie seksualne 
wykorzystywanie wiedzy 
wykres Molliera 
wykresy 
wykroczenia 
wykroczenia kierowców 
wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
wykrywacze 
wykrywacze rurkowe 
wykrywanie pierwiastków metalicznych 
wykrywanie pierwiastków niemetalicznych 
wykrywanie sygnałów 
wykrywanie zagrożeń 
wykształcenie 
wykształcenie techniczne 
wykształcenie wyższe 
wykształcenie zawodowe 
wykwalifikowane kadry 
wylewanie panwi 
wylewanie posadzek 
wyliczanie urlopu 
wyloty powietrza 
wyładowania 
wyładowania atmosferyczne 
wyładowania elektrostatyczne 
wyładowania elektryczne 
wyładowania ulotne 
wyładowania w gazie 
wyładowanie elektrostatyczne 
wyładowanie elektryczne 
wyładowanie elektryczności statycznej 
wyładowywacz 
wyładunek 
wyłączanie energii 
wyłącznik 
wyłączniki nadprądowe 
wyłączniki przeciwporażeniowe 
wymagania 
wymagania akustyczne 
wymagania bezpieczeństwa 
wymagania bhp 
wymagania bioz 
wymagania dla budynków 
wymagania dla maszyn 
wymagania dyrektywy 
wymagania ekologiczne 
wymagania ergonomiczne 
wymagania europejskie 
wymagania ewakuacyjne 
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wymagania higieniczne 
wymagania jakościowe 
wymagania konstrukcyjne 
wymagania materiałowe 
wymagania notyfikacyjne 
wymagania oświetleniowe 
wymagania pracy 
wymagania prawne 
wymagania przeciwpożarowe 
wymagania psychologiczne 
wymagania sanitarne 
wymagania techniczne 
wymagania techniczne maszyn 
wymagania techniczne pojazdów 
wymagania techniczno-budowlane 
wymagania wymiarowe 
wymagania zasadnicze 
wymagania zawodowe 
wymagania zdrowotne 
wymazy powierzchniowe 
wymiana ciepła 
wymiana informacji 
wymiana międzynarodowa 
wymiana poglądów 
wymiana powietrza 
wymiana towarów 
wymiar czasu pracy 
wymiar czasu wolnego 
wymiar emerytury 
wymiar kary 
wymiar sprawiedliwości 
wymiar świadczeń 
wymiar urlopu 
wymiar zasiłku 
wymiary 
wymiary antropometryczne 
wymiary ciała 
wymiary człowieka 
wymiary twarzy 
wymiary wysokości płacy 
wymienniki 
wymogi 
wymowa 
wymuszona pozycja ciała 
wynagrodzenie za czas przestoju 
wynagrodzenie za pracę 
wynagrodzenie zasadnicze 
wynalazczość 
wynalazczość pracownicza 
wynalazek 
wynalazki 
wynik finansowy 
wyniki 

wyniki analityczne 
wyniki analiz 
wyniki badań 
wyniki ekonomiczne 
wyniki kontroli 
wyniki kontroli. 
wyniki nauczania 
wyniki pomiarów 
wyobraźnia 
wyobraźnia wizualna 
wyobrażenie 
wyodrębnianie cech 
wypadek 
wypadek drogowy 
wypadek przy maszynach 
wypadek samochodowy 
wypadek w szkole 
wypadek zrównany 
wypadki 
wypadki bezurazowe 
wypadki chemiczne 
wypadki drogowe 
wypadki dzieci 
wypadki kolejowe 
wypadki komunikacyjne 
wypadki lotnicze 
wypadki medyczne 
wypadki pod ziemią 
wypadki przy pracy rolniczej 
wypadki przy urządzeniach elektrycznych 
wypadki radiacyjne 
wypadki samochodowe 
wypadki śmiertelne 
wypadki uczniów 
wypadki w domu 
wypadki w drodze z pracy 
wypadki w kopalniach 
wypadki w podróży służbowej 
wypadki w rolnictwie 
wypadki w szkole 
wypadki w transporcie 
wypadkowość 
wypadkowość w rolnictwie 
wypoczynek 
wypoczynek młodzieży 
wyposażenie 
wyposażenie badawcze 
wyposażenie biura 
wyposażenie elektroenergetyczne 
wyposażenie elektryczne maszyn 
wyposażenie karetki 
wyposażenie laboratorium 
wyposażenie magazynów 
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wyposażenie ochronne 
wyposażenie ośrodka 
wyposażenie pojazdów 
wyposażenie pomiarowe 
wyposażenie pomiarowe i badawcze 
wyposażenie stanowiska pracy 
wyposażenie techniczne budynków 
wyposażenie wnętrz 
wypowiedzenie pracy 
wypowiedzenie umowy 
wypowiedzenie umowy o pracę 
wypowiedzi 
wyprysk 
wyrazy bliskoznaczne 
wyrazy obce 
wyrazy pochodne 
wyrazy trudne 
wyrażenie 
wyrąb drzew 
wyrobiska górnicze 
wyroby 
wyroby azbestowe 
wyroby biodegradowalne 
wyroby budowlane 
wyroby dzwiękochłonne 
wyroby gumowe 
wyroby inteligentne 
wyroby kosmetyczne 
wyroby krzemionkowe 
wyroby lakierowe 
wyroby metalowe 
wyroby metalurgiczne 
wyroby przemysłowe 
wyroby przemysłu gumowego 
wyroby przemysłu papierniczego 
wyroby skórzane 
wyroby ścierne 
wyroby walcowane 
wyroby włókiennicze 
wyroby z tworzyw sztucznych 
wyrób 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
wyrównywanie wynagrodzeń 
wyróżnienia 
wysiłek 
wysiłek energetyczny 
wysiłek fizyczny 
wysiłek przy pracy 
wysiłek psychiczny 
wysiłek statyczny 
wysiłek umysłowy 
wysiłek w pracy 
wysoka temperatura 

wysokie składowanie 
wysokosprawna chromatografia cieczowa 
wysokość emerytury 
wystawcy 
wystąpienia publiczne 
wysypisko odpadów 
wyszukiwanie dokumentów 
wyszukiwanie fasetowe 
wyszukiwanie informacji 
wyszukiwarka Google 
wyszukiwarki 
wyszukiwarki internetowe 
wyświetlacz 
wytapianie 
wytapianie stali 
wytłaczarka ślimakowa 
wytrzymałość 
wytrzymałość materiałów 
wytrzymałość złożona 
wytwarzanie emulsji 
wytwarzanie produktów chemicznych 
wytwarzanie produktów z drewna 
wytwarzanie przędz 
wytwarzanie wzorców gazowych 
wytyczne 
wytyczne dla konstruktorów 
wytyczne dla producentów 
wytyczne dla służb bhp 
wytyczne do przepisów bhp 
wytyczne do przepisów bhp$$9pol 
wytyczne do systemów zarządzania 
wytyczne oceny ryzyka 
wyważanie dynamiczne 
wyważanie maszyn 
wyważanie statyczne 
wywiad 
wywiad ankietowy 
wywiad behawioralny 
wywiad lekarski 
wywiad psychologiczny 
wywiad środowiskowy 
wywiad w psychologii 
wywiady 
wywieranie wpływu 
wywietrzniki grawitacyjne 
wywłaszczanie nieruchomości 
wywoływanie zdjęć 
wyziewy 
wyzwalacze 
wyzysk 
wyż demograficzny 
wyżarzanie 
wyżsi urzędnicy 
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wyższe uczelnie 
wyższe wykształcenie 
Wyższy Urząd Górniczy 
wziewne środki znieczulające 
wzmacniacz akustyczny 
wzmacniacz elektroakustyczny 
wzmacniacz mikrofonowy 
wzmacniacz mocy 
wzmacniacz napięciowy 
wzmacniacz operacyjny 
wzmacniacz pomiarowy 
wzmacniacz rezonansowy 
wzmacniacze 
wzmacniacze hydrauliczne 
wzmacniacze magnetyczne 
wzmacniacze małej częstotliwości 
wzmacniacze operacyjne 
wzmacniacze prądu stałego 
wzmacniacze tranzystorowe 
wzmacniacze wielkiej częstotliwości 
wzmacniacze wizji 
wzorcarstwo 
wzorce 
wzorce gazowe 
wzorce reakcji 
wzorce zachowania 
wzorcowanie 
wzorcowe mieszanki 
wzorcowe źródło mocy 
wzorcownia 

wzornictwo 
wzornictwo przemysłowe 
wzory 
wzory dokumentów 
wzory dokumentów pracowniczych 
wzory empiryczne 
wzory listów 
wzory matematyczne 
wzory pism 
wzory przemysłowe 
wzory regulaminów 
wzory umów 
wzory użytkowe 
wzory zachowań 
wzorzec 
wzór karty 
wzór ochron osobistych 
wzór protokołu 
wzór przemysłowy 
wzór ubrania 
wzór użytkowy 
wzór zachowania A 
wzrok 
wzrost dochodu 
wzrost ekonomiczny 
wzrost gospodarczy 
wzrost inteligentny 
wzrost produkcji 
wzrost wydajności 

 

X 
 

Z 
 
zaangażowanie pracowników 
zaangażowanie w pracę 
zaangażowanie w pracę prestiż zawodu 
zabawa 
zabawki 
zabezpieczenia infrastruktury magazynowej 
zabezpieczenia kotłów 
zabezpieczenia przeciwhałasowe 
zabezpieczenia przeciwzwarciowe 
zabezpieczenia przed zakłóceniami 
zabezpieczenia sieci komputerowych 
zabezpieczenia techniczne 
zabezpieczenia wibroakustyczne 
zabezpieczenie antyelektrostatyczne 
zabezpieczenie antykorozyjne 
zabezpieczenie elektroenergetyczne 

zabezpieczenie emerytalne 
zabezpieczenie kryptograficzne 
zabezpieczenie na starość 
zabezpieczenie przeciwpożarowe 
zabezpieczenie przed dostępem 
zabezpieczenie przed porażeniami 
zabezpieczenie społeczne 
zabiegi ambulatoryjne 
zabiegi lecznicze 
zabiegi ratujące życie 
zabójstwo 
zabudowa działki 
zabudowa urządzeń przemysłowych 
zaburzenia czucia 
zaburzenia komunikacyjne 
zaburzenia lękowe 



160 

 

zaburzenia metaboliczne 
zaburzenia mięśniowo-szkieletowe 
zaburzenia mózgu 
zaburzenia narządu głosu 
zaburzenia nawyków 
zaburzenia nerwicowe 
zaburzenia osobowości 
zaburzenia po stresie 
zaburzenia popędów 
zaburzenia postawy 
zaburzenia przytomności 
zaburzenia rozrodu 
zaburzenia snu 
zachęty finansowe 
zachowania agresywne 
zachowania anomijne 
zachowania antyspołeczne 
zachowania antyzdrowotne 
zachowania bezpieczne 
zachowania dysfunkcjonalne 
zachowania dzieci 
zachowania etyczne 
zachowania grupowe 
zachowania indywidualne 
zachowania kierowcy 
zachowania kompulsywne 
zachowania konsumentów 
zachowania kontrproduktywne 
zachowania młodzieży 
zachowania mobbingowe 
zachowania niebezpieczne 
zachowania organizacyjne 
zachowania pracowników 
zachowania prospołeczne 
zachowania prozdrowotne 
zachowania ruchowe 
zachowania ryzykowne 
zachowania seksualne 
zachowania społeczne 
zachowania w organizacji 
zachowania w rodzinie 
zachowania w rodzinie$$9pol 
zachowania w szkole$$9pol 
zachowania zbiorowe 
zachowania zdrowotne 
zachowanie się na drodze 
zachowanie się zwierząt 
zadanie badawcze 
zadaniowy czas pracy 
zadośćuczynienie 
zadowolenie 
zadowolenie z pracy 
zadowolenie z życia 

zadymienie 
zagadnienia pracy 
zagospodarowanie odpadów 
zagospodarowanie przestrzenne 
zagrożenia 
zagrożenia akustyczne 
zagrożenia biochemiczne 
zagrożenia biologiczne 
zagrożenia biomechaniczne 
zagrożenia chemiczne 
zagrożenia cywilizacyjne 
zagrożenia dla środowiska 
zagrożenia drobnoustrojami 
zagrożenia elektromagnetyczne 
zagrożenia elektrostatyczne 
zagrożenia elektryczne 
zagrożenia epidemiologiczne 
zagrożenia fotobiologiczne 
zagrożenia mięśniowo-szkieletowe 
zagrożenia mikrobiologiczne 
zagrożenia na stanowisku pracy 
zagrożenia narządu wzroku 
zagrożenia naturalne 
zagrożenia oczu 
zagrożenia porażeniowe 
zagrożenia przemysłowe 
zagrożenia psychofizyczne 
zagrożenia psychospołeczne 
zagrożenia pyłowe 
zagrożenia radiologiczne 
zagrożenia społeczne 
zagrożenia stereotypem 
zagrożenia środowiska 
zagrożenia środowiskowe 
zagrożenia termiczne 
zagrożenia terrorystyczne 
zagrożenia toksyczne 
zagrożenia w budownictwie 
zagrożenia w górnictwie 
zagrożenia w pracy 
zagrożenia w rolnictwie 
zagrożenia w środowisku pracy 
zagrożenia w transporcie 
zagrożenia wibroakustyczne 
zagrożenia wtórne 
zagrożenia zawodowe 
zagrożenia zbiorowe 
zagrożenia zdrowotne 
zagrożenia żywieniowe 
zagrożenie bakteriami 
zagrożenie dla zdrowia lub życia 
zagrożenie hałasem 
zagrożenie korozją 
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zagrożenie metalami 
zagrożenie metalami ciężkimi 
zagrożenie metanowe 
zagrożenie odrzutem 
zagrożenie piorunowe 
zagrożenie pożarowe 
zagrożenie prądem elektrycznym 
zagrożenie promieniowaniem 
zagrożenie zatruciem 
zagrożenie życia 
zainteresowania 
Zając Tadeusz 
zajezdnia 
zajęcia dydaktyczne 
zajęcia warsztatowe 
zakaz konkurencji 
zakaz palenia 
zakaz pracy przymusowej 
zakaz pracy w niedzielę 
zakażenia 
zakażenia pozaszpitalne 
zakażenia szpitalne 
zakażenie krwiopochodne 
zakażenie wirusowe 
Zakład Doskonalenia Zawodowego 
zakład dużego ryzyka 
zakład energetyczny 
zakład fotograficzny 
zakład fryzjerski 
zakład galwanizerski 
zakład gastronomiczny 
zakład górniczy 
zakład leczniczy 
zakład odzieżowy 
zakład opieki zdrowotnej 
zakład poligraficzny 
zakład pracy 
zakład pracy chronionej 
zakład produkcyjny 
zakład przemysłowy 
zakład przetwórstwa mięsnego 
zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego 
zakład ślusarski 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zakład usługowy 
zakładowe komisje rozjemcze 
zakładowe układy pracy 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
Zakłady  Cegielskiego 
Zakłady Azotowe Puławy S.A. 
zakłady branży galanteryjnej 
zakłady branży metalowej 
zakłady branży skórzanej 

zakłady budowlane 
zakłady chemiczne 
Zakłady Chemiczne "Organika Sarzyna" S.A. 
zakłady dużego ryzyka 
zakłady fotochemiczne 
zakłady fryzjerskie 
zakłady galwaniczne 
zakłady gastronomiczne 
zakłady górnicze 
zakłady introligatorskie 
zakłady lecznicze 
zakłady meblarskie 
zakłady medycyny nuklearnej 
zakłady niebezpieczne 
zakłady niesevesowskie 
zakłady o zwiększonym ryzyku 
zakłady obsługi RTV 
zakłady odzieżowe 
zakłady opieki zdrowotnej 
zakłady poligraficzne 
zakłady pracy chronionej 
zakłady produkcyjne 
zakłady przemysłowe 
zakłady przetwórstwa drewna 
zakłady rzemieślnicze 
zakłady sevesowskie 
zakłady stolarskie 
zakłady włókiennicze 
zakłócenia elektromagnetyczne 
zakłócenia odbioru radiowego 
zakłócenia przemysłowe 
zakłócenia radioelektryczne 
zakłócenia widzenia 
zakres czynności 
zakres obowiązków 
zakres podrezonansowy 
zakres szkolenia 
zakres świadczeń 
zakres terytorialny 
zakres wiedzy 
zakwaszenie środowiska 
zakwaszenie wód powierzchniowych 
zalecenia 
zalecenia akustyczne 
zalecenia ergonomiczne 
zalecenia higieniczne 
zalecenia i wytyczne 
zalegający śnieg 
zalew informacji 
zalewacz 
zależności 
załadunek 
załamanie psychiczne 
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załoga 
założenia programowe 
założenia techniczne 
zamienniki żarówek 
zamówienia publiczne 
zamrażanie 
zanieczyszczenia 
zanieczyszczenia chemiczne 
zanieczyszczenia gazowe 
zanieczyszczenia mikrobiologiczne 
zanieczyszczenia nieorganiczne 
zanieczyszczenia organiczne 
zanieczyszczenia powietrza 
zanieczyszczenia przemysłowe 
zanieczyszczenia pyłowe 
zanieczyszczenia wód 
zanieczyszczenie atmosfery 
zanieczyszczenie drobnoustrojami 
zanieczyszczenie gazami 
zanieczyszczenie gleb 
zanieczyszczenie oleju 
zanieczyszczenie powietrza 
zanieczyszczenie pyłami 
zanieczyszczenie wody 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
zanieczyszczenie żywności 
zaopatrzenie 
zaopatrzenie emerytalne 
zaopatrzenie społeczne 
zapach 
zapadalność na choroby 
zapadalność na choroby zawodowe 
zapalenia naczyń 
zapalenia okołostawowego barku 
zapalenie skóry 
zapalenie wątroby typu B 
zapalenie wątroby typu C 
zapamiętywanie 
zapasy 
zapis 
zapis cyfrowy 
zapis dźwięku 
zapis EKG 
zapis magnetyczny 
zapis mechaniczny 
zapłodnienie 
zapłon atmosfer wybuchowych 
zapłon gazowych atmosfer 
zapobieganie 
zapobieganie awariom 
zapobieganie chorobom 
zapobieganie chorobom zawodowym 
zapobieganie drganiom 

zapobieganie katastrofom 
zapobieganie porażeniom 
zapobieganie potknięciom 
zapobieganie pożarom 
zapobieganie problemom 
zapobieganie przeciążeniom 
zapobieganie stresowi 
zapobieganie urazom 
zapobieganie wypadkom 
zapobieganie wypadkom przy pracy 
zapobieganie zagrożeniom 
zapobieganie zatruciom 
zapobieganie zmęczeniu 
zapominanie 
zapory sieciowe 
zapotrzebowanie energetyczne 
zaprawy emulsyjne 
zapylenie 
zapylenie na stanowiskach pracy 
zapylenie powietrza 
zapylenie wtórne 
zarazy 
zarobki 
zarządca komisaryczny 
zarządzanie 
zarządzanie absencją chorobową 
zarządzanie arkuszami 
zarządzanie bezpieczeństwem 
zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym 
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji 
zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
zarządzanie bezpieczeństwem procesowym 
zarządzanie bhp 
zarządzanie czasem 
zarządzanie czasem pracy 
zarządzanie danymi 
zarządzanie dokumentami 
zarządzanie efektywnością 
zarządzanie emocjami 
zarządzanie ergonomią 
zarządzanie finansowe 
zarządzanie firmą 
zarządzanie gospodarką 
zarządzanie grupą 
zarządzanie informacją 
zarządzanie informacją i wiedzą 
zarządzanie innowacjami 
zarządzanie inspekcjami 
zarządzanie jakością 
zarządzanie jakością badań 
zarządzanie jakością usług 
zarządzanie kadrami 
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zarządzanie kadrą kierowniczą 
zarządzanie kapitałem 
zarządzanie kapitałem intelektualnym 
zarządzanie kapitałem ludzkim 
zarządzanie karierą 
zarządzanie klientami 
zarządzanie kompetencjami 
zarządzanie komunikacją 
zarządzanie kosztami 
zarządzanie kreatywne 
zarządzanie kreatywnością 
zarządzanie kryzysowe 
zarządzanie logistyczne 
zarządzanie ludźmi 
zarządzanie magazynami 
zarządzanie majątkiem 
zarządzanie małą firmą 
zarządzanie międzykulturowe 
zarządzanie międzykulturowe, 
zarządzanie międzynarodowe 
zarządzanie multigeneracyjne 
zarządzanie nakazowe 
zarządzanie naukowe 
zarządzanie ochroną zdrowia 
zarządzanie organizacją 
zarządzanie oświatą 
zarządzanie pamięcią 
zarządzanie personelem 
zarządzanie płacą 
zarządzanie policją 
zarządzanie pracą 
zarządzanie pracownikami 
zarządzanie pracownikami 50+ 
zarządzanie prawami autorskimi 
zarządzanie procesami 
zarządzanie procesowe 
zarządzanie produkcją 
zarządzanie projektami 
zarządzanie przedsiębiorstwem 
zarządzanie przemysłem 
zarządzanie przez cele 
zarządzanie przez jakość 
zarządzanie publiczne 
zarządzanie relacjami 
zarządzanie różnorodnością 
zarządzanie ryzykiem 
zarządzanie ryzykiem psychospołecznym 
zarządzanie ryzykiem zawodowym 
zarządzanie serwerami 
zarządzanie sieciami 
zarządzanie służbami bhp 
zarządzanie strategiczne 
zarządzanie stresem 

zarządzanie systemami informatycznymi 
zarządzanie systemami produkcyjnymi 
zarządzanie systemowe 
zarządzanie środowiskiem 
zarządzanie środowiskowe 
zarządzanie talentami 
zarządzanie technologiami 
zarządzanie transportem 
zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
zarządzanie w przemyśle 
zarządzanie wiedzą 
zarządzanie wiekiem 
zarządzanie zadaniami 
zarządzanie zapasami 
zarządzanie zasobami informacji 
zarządzanie zasobami ludzkimi 
zarządzanie zdrowiem 
zarządzanie zdrowiem środowiskowym 
zarządzanie zespołem 
Zarządzanie zgodnością 
zarządzanie zmianami 
zarządzanie zmiennością 
zarządzanie zapasami 
zasada ostrożności 
zasada równości płci 
zasada współzależności 
zasady bezpieczeństwa 
zasady bezpieczeństwa pracy 
zasady bezpiecznej jazdy 
zasady bezpiecznej pracy 
zasady bhp 
zasady doboru i stosowania środków ochrony 
indywidualnej 
zasady doboru środków 
zasady doboru środków ochrony indywidualnej 
zasady działania 
zasady ergonomiczne 
zasady ewidencji 
zasady finansowania 
zasady klasyfikacji 
zasady konkurencji 
zasady konstrukcji 
zasady kształcenia 
zasady kwalifikowania obiektów 
zasady magnetostatyki 
zasady optyki 
zasady organizacji 
zasady oświetlania 
zasady pisania prac naukowych 
zasady pisowni 
zasady postępowania 
zasady pracy 
zasady prawa pracy 
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zasady projektowania 
zasady rejestrowania 
zasady resuscytacji 
zasady sporządzania potraw 
zasady termodynamiki 
zasady użytkowania 
zasady wychowania 
zasiedzenie 
zasilacze 
zasilanie 
zasiłek chorobowy 
zasiłek dla bezrobotnych 
zasiłek macierzyński 
zasiłek opiekuńczy 
zasiłek porodowy 
zasiłek wychowawczy 
zasiłek wyrównawczy 
zasiłki 
zasiłki rodzinne 
zasoby biblioteczne 
zasoby informacyjne 
zasoby kadrowe 
zasoby ludzkie 
zasoby morskie 
zasoby naturalne 
zasoby pracy 
zasoby wodne 
zasób archiwalny 
zasób strategiczny 
zastosowania 
zastosowania chromatografii 
zastosowania elektroniki 
zastosowania ergonomii 
zastosowania kliniczne 
zastosowania mikrokontrolerów 
zastosowania numeryczne 
zastosowania sieci chaotycznych 
zastosowania sieci neuronowych 
zastosowania statystyki 
zastosowanie akustyki 
zastosowanie barw 
zastosowanie benzyny 
zastosowanie holografii 
zastosowanie internetu 
zastosowanie laserów 
zastosowanie maszyn liczących 
zastosowanie PCM 
zastosowanie promieniotwórczości 
zastosowanie radiografii 
zastosowanie robotów 
zastosowanie sadzy 
zastosowanie termowizji 
zastosowanie TRIZ 

zastosowanie ultradźwięków 
zastosowanie w przemyśle 
zastosowanie wzorców 
zastosowanie związków zmiennofazowych 
zastraszenie 
zastrzeżenia patentowe 
zaświadczenia kwalifikacji 
zaświadczenie lekarskie 
zaświaty 
zatarcie kary 
zatrucia chemiczne 
zatrucia gazami 
zatrucia lekami 
zatrucia metalami 
zatrucia ołowiem 
zatrucia pokarmowe 
zatrucia roślinami 
zatrucia substancjami nieorganicznymi 
zatrucia zawodowe 
zatrucie 
zatrucie dwusiarczkiem węgla 
zatrucie dymem 
zatrucie grzybami 
zatrucie pokarmowe 
zatrucie środowiska 
zatrudnianie 
zatrudnianie emerytów i rencistów 
zatrudnianie kobiet i młodocianych 
zatrudnianie młodocianych 
zatrudnianie na odległość 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych 
zatrudnianie studentów 
zatrudnienie 
zatrudnienie absolwentów 
zatrudnienie bezrobotnych 
zatrudnienie cudzoziemców 
zatrudnienie cywilnoprawne 
zatrudnienie dzieci 
zatrudnienie elastyczne 
zatrudnienie kobiet 
zatrudnienie krótkoterminowe 
zatrudnienie młodocianych 
zatrudnienie niepełnosprawnych 
zatrudnienie niepracownicze 
zatrudnienie przyjazne rodzinie 
zatrudnienie socjalne 
zatrudnienie tymczasowe 
zatrudnienie typu administracyjnoprawnego 
zatrudnienie typu cywilnoprawnego 
zatrudnienie typu ustrojowego 
zatrudnienie wspomagane 
zatrzaśniki 
zatrzymanie awaryjne 
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zatrzymanie krążenia 
zaufanie 
zaufanie organizacyjne 
zaufanie praca 
zaufanie społeczne 
zaufanie w pracy 
zautomatyzowana produkcja 
zawieranie umów 
zawieszenie przepisów 
zawodowa astma oskrzelowa 
zawodowa straż ogniowa 
zawodowe choroby skóry 
zawodowe urazy oczu 
zawodowy doradca 
zawodowy kierowca 
zawodowy ubytek słuchu 
zawodoznawstwo 
zawody dla niepełnosprawnych 
zawody medyczne 
zawody nierobotnicze 
zawody ochrony zdrowia 
zawody regulowane 
zawody robotnicze 
zawody trudne i niebezpieczne 
zawody usług społecznych 
zawody wysokiego ryzyka 
zawód diagnosty laboratoryjnego 
zawód farmaceuty 
zawód górnika 
zawód i zatrudnienie 
zawód położnej 
zbieranie danych 
Zbigniew Witold Engel 
zbiornik metalowy 
zbiornik na odpady 
zbiorniki 
zbiorniki na ciecz 
zbiorowe prawo pracy 
zbiorowe spory pracy 
zbiorowe stosunki pracy 
zbiorowości elementów 
zbiorowości społeczne 
zbiorowość 
zbiorowość statystyczna 
zbiory 
zbiory biblioteczne 
zbiory historyczne 
zbiory nieskończone 
zbiory rozmyte 
zbiór artykułów 
zbiór ćwiczeń 
zbiór danych 
zbiór norm 

zbiór przepisów 
zbiór zadań 
zboża 
zboże 
zbrodnia 
zbrojarz 
zbycie samochodu 
zdalne kierowanie 
zdarzenia niepożądane 
zdarzenia urazowe 
zdarzenie losowe 
zdarzenie potencjalnie wypadkowe 
zdarzenie prawie wypadkowe 
zdarzenie wypadkowe 
Zdążyć z Pomocą 
zdjęcia 
zdjęcia cyfrowe 
zdolności 
zdolności dynamiczne 
zdolności intelektualne 
zdolności manualne 
zdolności umysłowe 
zdolności zawodowe 
zdolność absorpcyjna 
zdolność do pracy 
zdolność produkcyjna 
zdrowe odżywianie 
zdrowie 
zdrowie a praca 
zdrowie człowieka 
zdrowie dzieci 
zdrowie fizyczne 
zdrowie i bezpieczeństwo publiczne 
zdrowie matek 
zdrowie pracowników 
zdrowie psychofizyczne 
zdrowie publiczne 
zdrowie społeczeństwa 
zdrowie społeczne 
zdrowie środowiskowe 
zdrowie w pracy 
zdrowie zawodowe 
zdrowotne skutki hałasu 
zdrowy budynek 
zdrowy optymizm 
zdrowy styl życia 
zdystansowanie wobec pracy 
zegar biologiczny 
zegar mózgowy 
zegary elektroniczne 
zegary kwarcowe 
zespoły bólowe 
zespoły elektroniczne 
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zespoły ludzkie 
zespoły maszyn 
zespoły pracowników 
zespoły przeciążeniowe 
zespoły urojeniowe 
zespół Aspergera 
zespół długu czasowego 
zespół Downa 
zespół gastronomiczny 
zespół higieniczno-sanitarny 
Zespół Koordynacyjny 
zespół ludzki 
zespół mieszkalny 
Zespół Morgagniego 
zespół powypadkowy 
zespół pracowniczy 
zespół roboczy 
zespół stresu pourazowego 
zespół suchego oka 
zespół wibracyjny 
zespół wysokiej skuteczności 
zestaw pierwszej pomocy 
zestawienia tematyczne 
zeszklenie 
zewnętrzne stanowisko pracy 
zgazowanie paliwa 
zginanie 
zginanie belek 
zgniatanie 
zgony 
zgorzelina 
zgromadzenie ogólne 
zgrzeblarki 
zgrzewanie 
zgrzewarki 
zgrzewarki dielektryczne 
zieleń kwasowa 
zielona gospodarka 
zielona organizacja 
zielona praca 
Ziemia Szczecińska 
Ziemie Zachodnie 
zimne środowisko 
zimne środowisko pracy 
zintegrowane oceny ryzyka 
zintegrowane strategie badań 
zintegrowane systemy wytwarzania 
zintegrowane systemy zarządzania 
zintegrowane zarządzanie ryzykiem 
Zintegrowany System Kwalifikacji 
zintegrowany wskaźnik zarządzania 
zioła 
ziołolecznictwo 

zjawiska cieplne 
zjawiska dynamiczne 
zjawiska elektromagnetyczne 
zjawiska elektrostatyczne 
zjawiska elektryczne 
zjawiska falowe 
zjawiska fizyczne 
zjawiska fotomagnetyczne 
zjawiska galwanomagnetyczne 
zjawiska magnetyczne 
zjawiska masowe 
zjawiska nieliniowe 
zjawiska optyczne 
zjawiska patologiczne 
zjawiska społeczne 
zjawiska termiczne 
zjawiska termoelektryczne 
zjawiska termomagnetyczne 
zjawisko fotoelektryczne 
zjawisko Halla 
zjawisko odbicia 
zjawisko olśnienia 
zjawisko optyczne 
zjawisko powierzchni 
zjawisko Raynoaud`a 
zjawisko zaparowania 
zlodowacenie planety 
złamanie kości 
zło 
zły zapach 
zmęczenie 
zmęczenie mięśni 
zmęczenie mięśniowe 
zmęczenie psychiczne 
zmęczenie umysłowe 
zmęczenie wzroku 
zmęczeniowe złamanie kości 
zmiana czasu 
zmiana pracy 
zmiana społeczna 
zmiana stanowiska pracy 
zmiana warunków zatrudnienia 
zmiana zawodu 
zmiany chorobowe 
zmiany dostosowawcze 
zmiany klimatyczne 
zmiany makroekonomiczne 
zmiany organizacyjne 
zmiany postaw 
zmiany pourazowe 
zmiany pozytywne 
zmiany społeczne 
zmiany technologiczne 
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zmiany związane z wiekiem 
zmienne 
zmienne losowe 
zmienne osobnicze 
zmienne psychologiczne 
zmienność CFFF 
zmienność rytmu zatokowego 
zmiękczacze 
zmniejszenie palności 
zmysły 
znaczenie biologiczne 
znaczenie pracy 
znaczniki elektroniczne 
znaczniki gazowe 
znak bezpieczeństwa 
znak CE 
znak KRUS 
znak towarowy 
znaki bezpieczeństwa 
znaki drogowe 
znaki korektorskie 
znaki pisma 
znaki towarowe 
znakowanie wyrobów 
znakowanie żywności 
znamiona psychopatii 
znęcanie się 
zniekształcenia genetyczne 
zniekształcenia stopy 
zniekształcenia sygnału 
zniszczenie środowiska 
znużenie 
zobowiązania 
zobrazowanie nauki 
zoologia 
zoonozy 
zranienia wojenne 
zrobotyzowane stanowiska 
zrozumiałość mowy 
zrozumienie informacji 
Zrównoważona Karta Wyników 
zrównoważony rozwój 
zróżnicowana składka ubezpieczeniowa 
zróżnicowanie płac 
zróżnicowanie pracowników 
zryczałtowany podatek dochodowy 
zrywarka 
zrywka drewna 
zrzeszenia zawodowe 
ZSRR 
zubożenie 
ZUS 
zużycie lin stalowych 

zużycie maszyn 
zużycie paliwa 
zwalczanie drgań 
zwalczanie hałasu 
zwalczanie hałasu i wibracji 
zwalczanie pożarów 
zwalczanie szkodników 
zwalczanie zagrożeń 
związki acyklowe 
związki alifatyczne 
związki aromatyczne 
związki azotowe 
związki chemiczne 
związki chloropochodne metanu 
związki chromu 
związki chromu (IV) 
związki chromu (VI) 
związki cykliczne 
związki cyny 
związki frazeologiczne 
związki heterocyklowe 
związki izocykliczne 
związki metali 
związki nasycone 
związki nienasycone 
związki N-nitrozowe 
związki odorotwórcze 
związki pierścieniowe 
związki pożarnicze 
związki pracodawców 
związki pracownicze 
związki rakotwórcze 
związki tłuszczowe 
związki tributylocyny(IV) 
związki węgla 
związki zawodowe 
związki zmiennofazowe 
zwierzęta domowe 
zwierzęta gospodarskie 
zwierzęta laboratoryjne 
zwierzęta pociągowe 
zwierzętarnia 
zwiększenie efektywności 
zwolnienia dyscyplinarne 
zwolnienia elektroniczne 
zwolnienia grupowe 
zwolnienia indywidualne 
zwolnienia podatkowe 
zwolnienie lekarskie 
zwolnienie pracownika 
zwrotnice elektryczne 
zwrotniczy 
zwyczaje 
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zwyrodnienie plamki żółtej 
zysk 

zyski kapitałowe 

 

Ź 
 
źródła pól elektromagnetycznych 
źródła dźwięku 
źródła energii 
źródła hałasu 
źródła informacji 
źródła informacji naukowej 
źródła odnawialne 
źródła prawa 
źródła przychodów 

źródła pylenia 
źródła spalania 
źródła stresu 
źródła światła 
źródła terminologiczne 
źródło ciepła 
źródło drgań 
źródło hałasu 

 

Ż 
 
żaroodporne stopy żelaza 
żaroodporność tworzyw 
żarówki halogenowe 
żeglarstwo 
żegluga 
żelazowce 
żele ochronne 
żeliwo 
żołnierz 
źródła zagrożeń 
żuraw obrotowy 
żuraw stoczniowy 
żuraw szybkomontujący 
żurawie samojezdne 
żurawiki 
życie 
życie codzienne 
życie emocjonalne 
życie kulturalne 
życie osobiste 
życie płciowe 
życie prywatne 
życie publiczne 
życie rodzinne 
życie społeczne 
życie zawodowe 
życiorys 
żyły 
żywe organizmy 
żywica fenolowo-aldehydowa 
żywice 
żywice ciekłe 
żywice fenolowe 
żywice fenolowo-formaldehydowe 

żywice lakiernicze 
żywice poliestrowe 
żywice syntetyczne 
żywice sztuczne 
żywicowanie 
żywienie 
żywność 
żywność genetycznie modyfikowana 
żywy organizm 


