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Artyku³ przedstawia dane dotycz¹ce zakresu nara¿enia ró¿nych grup pracowników w krajach Unii Europejskiej
na powstawanie dolegliwoci miêniowo-szkieletowych. Najwiêksze nara¿enie na wiêkszoæ czynników ryzyka
wystêpuje w rolnictwie, rybo³ówstwie, budownictwie oraz hotelarstwie. Najwiêkszy odsetek pracowników
nara¿ony jest na wykonywanie powtarzalnych ruchów ramion i r¹k, utrzymywanie niewygodnych pozycji
cia³a, wykonywanie pracy monotypowej oraz ponoszenie ciê¿kich przedmiotów. Mê¿czyni w wiêkszym
stopniu ni¿ kobiety s¹ nara¿eni na ekspozycjê na mêcz¹ce lub powoduj¹ce dolegliwoci pozycje cia³a oraz
podnoszenie i przenoszenie ³adunków.
Exposure to risk factors for the development of musculoskeletal disorders in European Union states
This paper presents data on exposure to risk factors for musculoskeletal disorders in various worker populations in European Union states. The highest exposure to most risk factors is present in agriculture, fishing,
construction and hotels. Most workers are exposed to repetitive hand or arm movements, tiring or painful
postures, monotonous work and handling heavy loads. Men, to a higher degree than women, are exposed to
tiring or painful postures and handling heavy loads.

Wstêp
Krajowe i europejskie badania identyfikuj¹ dolegliwoci miêniowo-szkieletowe
(musculoskeletal disorders – MSDs) jako jeden
z najczêciej pojawiaj¹cych siê problemów
zdrowotnych w Unii Europejskiej oraz jako
istotn¹ przyczynê absencji w pracy [1, 2]. rodowisko pracy w odniesieniu do dolegliwoci
miêniowo-szkieletowych opisywane jest
poprzez psychiczne i fizyczne (biomechaniczne) czynniki ryzyka przyczyniaj¹ce siê do
powstawania i rozwoju dolegliwoci miêniowo-szkieletowych, przy czym najwiêkszy i znacz¹cy wzrost ryzyka dolegliwoci bólowych wystêpuje w grupie pracowników nara¿onych na
wystêpowanie zarówno czynników fizycznych,
jak i psychospo³ecznych o znacznym natê¿eniu
[3]. Ciê¿ka praca fizyczna, nara¿enie na wibracje, brak aktywnoci fizycznej s¹ uwa¿ane za
typowe czynniki prowadz¹ce do powstawania
dolegliwoci miêniowo-szkieletowych. Wród
czynników ryzyka wynikaj¹cych ze rodowiska
pracy mo¿na wymieniæ podnoszenie i przenoszenie ³adunków, obci¹¿enie statyczne, pracê
powtarzaln¹ oraz niewygodne pozycje cia³a.
Jednak¿e przyczyny dolegliwoci miêniowo-szkieletowych s¹ zwi¹zane nie tylko
z czynnociami przenoszenia ³adunków,
pchania i ci¹gniêcia ciê¿kich przedmiotów,
ale tak¿e z pracami powszechnie uwa¿anymi
za lekkie. Prace takie, jak: przy komputerze,
przy tamie produkcyjnej, pakowaniu ma³ych
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przedmiotów i tym podobne mog¹ przyczyniaæ
siê do powstawania dolegliwoci miêniowo-szkieletowych. Tego typu praca dotyczy
np. stanowisk, na których koñczyny górne
zaanga¿owane s¹ w wykonywanie czynnoci
powtarzalnych o niewielkich wartociach si³,
czêsto przy statycznym obci¹¿eniu krêgos³upa.
Obok czynników rodowiska pracy znaczenie
maj¹ tak¿e czynniki indywidualne, które mog¹
mieæ poredni wp³yw na powstawanie dolegliwoci miêniowo-szkieletowych. Wród czynników indywidualnych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
takie cechy charakterystyczne, jak: p³eæ, wiek,
wydolnoæ fizyczna czy styl ¿ycia.
Patofizjologia i ród³a powstawania dolegliwoci miêniowo-szkieletowych nie zosta³y
dotychczas w pe³ni wyjanione. Wystêpuj¹
trudnoci w dok³adnym okreleniu – szczególnie w sposób ilociowy – mechanizmów,
które powoduj¹, ¿e czynniki biomechaniczne
i psychospo³eczne wp³ywaj¹ na zdrowie.
Biomechaniczne czynniki ryzyka bezporednio zwi¹zane z obci¹¿eniem miêniowoszkieletowym wynikaj¹cym z typu wykonywanej pracy s¹ powi¹zane z procesem pracy
przez pozycjê cia³a pracownika, wywierane si³y
i sekwencje czasu. Przypuszcza siê, ¿e w rodowisku pracy takie czynniki biomechaniczne, jak
niew³aciwa pozycja cia³a i wykonywane ruchy,
wywieranie nadmiernej si³y z uwzglêdnieniem
sekwencji czasowych mog¹ spowodowaæ
uszkodzenia miêni, ciêgien i wi¹zade³. Pra-

wid³owa ocena obci¹¿enia czy ryzyka powstawania dolegliwoci miêniowo-szkieletowych
podczas pracy wymaga uwzglêdnienia ³¹cznego wp³ywu tych czynników. To z kolei oznacza,
¿e zwi¹zek miêdzy ca³ociowym obci¹¿eniem
uk³adu miêniowo-szkieletowego wyra¿anym
przez pozycjê cia³a, si³ê i czas a dolegliwociami
miêniowo-szkieletowymi (MSDs) jest istotny.
Jednak¿e w wiêkszoci przypadków ocenia siê
jedynie zwi¹zek pomiêdzy MSDs a okrelonymi
typowymi czynnociami pracy, których zwi¹zek
z wystêpowaniem dolegliwoci miêniowoszkieletowych zosta³ wykazany. Obok takich
biomechanicznych czynników ryzyka, jak
prace powtarzalne czy obci¹¿enie niewygodn¹
pozycj¹ cia³a, psychospo³eczne czynniki ryzyka
zwi¹zane z prac¹ (np. przeci¹¿enie ilociowe
i jakociowe prac¹, niedoci¹¿enie jakociowe,
zakres kontroli, niejasnoæ i konfliktowoæ
roli, brak wsparcia spo³ecznego) przewiduj¹
prawdopodobieñstwo przysz³ych absencji chorobowych zwi¹zanych z MSDs. Przyjmuje siê,
¿e znacz¹cym czynnikiem ryzyka wywodz¹cym
siê z czynników obci¹¿enia psychicznego jest
monotypia pracy.
Wyniki licznych badañ typu case-control,
cohort i cross-sectional przedstawiaj¹ mocne
dowody na to, ¿e czynniki powszechnie uwa¿ane za ród³o ryzyka powstawania dolegliwoci
miêniowo-szkieletowych, rzeczywicie s¹
czynnikami ryzyka, w szczególnoci dla dolegliwoci krêgos³upa i koñczyn górnych. St¹d
te¿, stosuj¹c uproszczenia, prace monotypowe,
podnoszenie czy przenoszenie ³adunków, czy
te¿ utrzymywane niewygodne pozycje cia³a
powszechnie traktowane s¹ jako czynniki
ryzyka – niemniej przenoszenie ciê¿kich ³adunków jest zazwyczaj uwa¿ane za czynniki
ryzyka rozwoju dolegliwoci pleców. Wykonywanie czynnoci powtarzalnych i obci¹¿enie
statyczne uwa¿ane jest natomiast za ród³o
powstawania dolegliwoci szyi i ramion.
Ze wzglêdu na zwi¹zek miêdzy czynnikami ryzyka a wystêpowaniem dolegliwoci
miêniowo-szkieletowych wa¿na jest odpowied na pytanie, jak wiele osób w rodowisku pracy jest nara¿onych na wystêpowanie
czynników ryzyka dolegliwoci miêniowoszkieletowych. Dostêpne dane dotycz¹ nara¿enia w Unii Europejskiej – brak jest takich
danych, które dotyczy³yby tylko Polski. Rocznik
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Rys. 1. Liczba pracowników (w tys.) w poszczególnych sektorach gospodarki w Polsce w roku 2005 [4]
Fig. 1. Workers in Poland (in thousands) by sector in 2005 [4]

Statystyczny GUS [4] podaje liczbê osób
zatrudnionych w poszczególnych sektorach
gospodarki w Polsce. Wyniki badañ warunków
pracy przeprowadzane w roku 2005 w krajach
Unii Europejskiej (European Survey of Working
Conditions) [1] przedstawiaj¹ natomiast dane
dotycz¹ce nara¿enia na poszczególne czynniki
w 27 krajach Wspólnoty (EU27).
Na podstawie danych GUS oraz procentowego nara¿enia pracowników w poszczególnych sektorach gospodarki w Polsce mo¿e
zostaæ oszacowana liczba pracowników
nara¿onych na wystêpowanie podstawowych
czynników ryzyka dolegliwoci miêniowoszkieletowych.
Na rys. 1. przedstawiono liczbê pracowników w poszczególnych sektorach gospodarki
w Polsce zgodnie z Rocznikiem Statystycznym
Rzeczypospolitej Polskiej 2007 [4]. Najwiêksza
liczba osób zatrudniona jest w przemyle
(2 912 tys.) oraz rolnictwie i rybo³ówstwie
(2 144 tys.). Ogó³em w Polsce w 2005 roku
zatrudnionych by³o 12 890,7 tys. osób.

Nara¿enie na czynniki ryzyka
w EU27 i w Polsce

Rys. 2. Nara¿enie na czynniki ryzyka dolegliwoci miêniowo-szkieletowych w grupie pracowników w krajach Unii
Europejskiej (% populacji EU27) [1]
Fig. 2. Exposure to risk factors for musculoskeletal disorders in the EU and in Poland [1]

Europejskie badania warunków pracy
(European Survey of Working Conditions) [1]
przeprowadzane w roku 2005 w Unii Europejskiej (EU27) pokazuj¹, ¿e najwiêkszy procent
populacji pracowników nara¿ony jest, przez co
najmniej jedn¹ czwart¹ czasu pracy, na wykonywanie powtarzalnych ruchów ramion i r¹k
(62,3% pracowników). Dane przedstawione
na rys. 2. wskazuj¹ wyranie, ¿e najwiêkszy
odsetek pracowników w krajach Unii Europejskiej nara¿ony jest na wykonywanie powtarzalnych ruchów ramion i r¹k, utrzymywanie
niewygodnych pozycji cia³a, wykonywanie
pracy monotypowej oraz przenoszenie ciê¿kich
przedmiotów, przy czym nara¿enie w populacji
pracowników polskich jest zbli¿one do redniego nara¿enia we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Najwy¿szy odsetek pracowników
nara¿ony jest na wykonywanie powtarzalnych
ruchów ramion i r¹k. Kategoria ta obejmuje
wszystkie prace powtarzalne wykonywane za
pomoc¹ koñczyn górnych.

Zró¿nicowanie nara¿enia
ze wzglêdu na wiek i p³eæ

Rys. 3. Ró¿nice w nara¿eniu na czynniki ryzyka w grupie kobiet i mê¿czyzn w krajach Unii Europejskiej (% populacji
EU27) [1]
Fig. 3. Differences in exposure to risk factors for musculoskeletal disorders in EU workers by gender [1]

Analiza nara¿enia na najczêciej wystêpuj¹ce czynniki ryzyka dolegliwoci miêniowo-szkieletowych wykaza³a zró¿nicowanie ze
wzglêdu na grupy populacji pracowników.
Rozwa¿aj¹c populacjê kobiet i mê¿czyzn
mo¿na stwierdziæ, ¿e podobna liczba kobiet
i mê¿czyzn jest nara¿ona na ryzyko wykonywania czynnoci powtarzalnych, przez co
najmniej jedn¹ czwart¹ czasu pracy [1] (rys. 3.).
Najwiêksze ró¿nice wystêpuj¹ w przypadku
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przenoszenia ciê¿kich przedmiotów – wród
kobiet jest to 25%, natomiast wród mê¿czyzn
– 43%.
Podobnie niewielkie zró¿nicowanie wystêpuje ze wzglêdu na wiek pracowników (rys. 4.).
W grupie wiekowej powy¿ej 55 lat oko³o 20%
pracowników jest nara¿onych na wykonywanie czynnoci pracy o cyklach krótszych
ni¿ 1 minuta, natomiast 37% pracowników –
o czynnociach krótszych ni¿ 10 minut. Oko³o
47% m³odych pracowników, w wieku poni¿ej
25 lat, jest nara¿onych na wykonywanie prac
o cyklach krótszych ni¿ 1 minuta.
We wszystkich grupach wiekowych najwiêkszy odsetek pracowników jest nara¿onych
na powtarzalne ruchy ramion i r¹k. Nara¿enie
na wystêpowanie niewygodnych pozycji cia³a
jest równie¿ bardzo zbli¿one we wszystkich
grupach wiekowych. W przypadku przenoszenia ciê¿kich przedmiotów najbardziej
nara¿ona jest grupa pracowników w wieku
poni¿ej 24 lat.

Rys. 4. Ró¿nice w nara¿eniu na czynniki ryzyka w ró¿nych grupach wiekowych pracowników w krajach Unii
Europejskiej (% populacji EU27) [1]
Fig. 4. Differences in exposure to risk factors for musculoskeletal disorders in EU workers by age [1]

Nara¿enie w ró¿nych sektorach
przemys³u i w ró¿nych zawodach
Wystêpuje dosyæ du¿e zró¿nicowanie
nara¿enia ze wzglêdu na sektor gospodarki
oraz wykonywany zawód. The Forth European Working Conditions Survey [1] wskazuje
na sektor Rolnictwo i rybo³ówstwo jako ten
o najwiêkszym odsetku pracowników (79%)
nara¿onych na wystêpowanie czynnoci pracy,
wymagaj¹cych wykonywania czynnoci powtarzalnych za pomoc¹ r¹k i ramion (rys. 5.).
Niewiele mniejszy odsetek pracowników wskazuje na nara¿enie wykonywania czynnoci powtarzalnych w sektorach Hotelarstwo (77,3%)
i Budownictwo (76,2%). Najni¿szy odsetek
pracowników nara¿onych na wystêpowanie
czynnoci powtarzalnych r¹k i ramion zosta³
zg³oszony w sektorze Edukacja (43,6%).
Ró¿nice w stopniu nara¿enia na wystêpowanie czynników ryzyka istniej¹ tak¿e miêdzy
poszczególnymi zawodami (rys. 6.). Jednak¿e
w wiêkszoci przypadków pracownicy okrelonych zawodów s¹ nara¿eni w stosunkowo du¿ym
b¹d stosunkowo ma³ym stopniu na wszystkie
sporód rozpatrywanych czynników ryzyka.
Najwiêcej pracowników jest nara¿onych na
wykonywanie powtarzalnych ruchów ramion
i r¹k. Wród wykwalifikowanych pracowników
w rolnictwie i rybo³ówstwie oraz rzemielników
liczba ta przekracza 80%. Grupami zawodowymi najmniej nara¿onymi na wykonywanie
czynnoci powtarzalnych za pomoc¹ ramion
i r¹k s¹ pracownicy mundurowi (43,5% populacji pracowników). Pracownicy rolnictwa
i rybo³ówstwa oraz rzemielnicy s¹ równie¿
najbardziej sporód innych grup zawodowych
nara¿eni na przenoszenie ciê¿kich przedmiotów (odpowiednio 72,7% oraz 65% populacji
pracowników).
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Rys. 5. Ró¿nice w nara¿eniu na czynniki ryzyka w ró¿nych sektorach gospodarki w krajach Unii Europejskiej
(% populacji pracowników EU27) [1]
Fig. 5. Differences in exposure to risk factors for musculoskeletal disorders in EU workers by sector [1]
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nara¿onych na pracê zwi¹zan¹ z wystêpowaniem czynników ryzyka.
Proporcja w nara¿eniach miêdzy ró¿nymi
sektorami gospodarki w Polsce ró¿ni siê od proporcji zagro¿eñ we wszystkich krajach EU27.
Nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e dane dotycz¹ce
liczby osób nara¿onych w poszczególnych
sektorach gospodarki w Polsce podawane s¹
w wartociach bezwzglêdnych, podczas gdy
dane dotycz¹ce nara¿enia w EU27 odnosz¹ siê
do wartoci wzglêdnych, wyra¿onych w procentach. W Polsce we wszystkich czterech rozpatrywanych czynnikach ryzyka zagro¿enie jest
znacz¹co wiêksze w sektorach Przemys³ oraz
Rolnictwo i rybo³ówstwo ni¿ w pozosta³ych
sektorach. W przemyle najmniej osób (ponad
2 mln) jest nara¿onych na wykonywanie pracy
monotypowej. Najmniej osób jest nara¿onych
na wystêpowanie czynników ryzyka w sektorze Finanse i Hotelarstwo, co mo¿e wynikaæ
bezporednio z faktu, ¿e w tych sektorach jest
w Polsce zatrudnionych najmniej osób.

Podsumowanie

Rys. 6. Ró¿nice w nara¿eniu na czynniki ryzyka w ró¿nych grupach zawodowych pracowników w krajach Unii
Europejskiej (% populacji pracowników EU27) [1]
Fig. 6. Differences in exposure to risk factors for musculoskeletal disorders in EU workers by occupation [1]

Nara¿enie na niewygodne pozycje cia³a
jest zró¿nicowane zale¿nie od zawodu.
Najmniejsze nara¿enie wystêpuje w grupie
legislatorów, funkcjonariuszy publicznych
i mened¿erów (35% populacji pracowników)
oraz pracowników mundurowych (37,2%
populacji). Najwiêksze zagro¿enie wystêpuje
wród wykwalifikowanych pracowników
rolnictwa i rybo³ówstwa (83,3% populacji
pracowników). Najwiêksze zagro¿enie prac¹
monotypow¹ wystêpuje natomiast w grupach
operatorów maszyn (58,2%) i pracowników
niewykwalifikowanych (55,8%).
Wród pracowników zatrudnionych w rolnictwie i rybo³ówstwie wystêpuje równie¿
najwiêksze nara¿enie na czynniki ryzyka,
dochodz¹ce w przypadku niewygodnych
pozycji cia³a i powtarzalnych ruchów ramion
do 83%. Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e a¿ oko³o
50% populacji urzêdników oraz legislatorów,
funkcjonariuszy i mened¿erów nara¿onych jest
na wykonywanie czynnoci pracy, przy których
wystêpuj¹ powtarzalne ruchy ramion i r¹k.

Szacowana liczba osób
nara¿onych na czynniki ryzyka
rozwoju dolegliwoci
miêniowo-szkieletowych w Polsce
Bior¹c pod uwagê procent pracowników
nara¿onych na wystêpowanie czynników
ryzyka w Polsce oraz rednio w 27 krajach Unii
Europejskiej (EU27) (rys. 2.), a tak¿e procent
pracowników nara¿onych w wybranych sektorach gospodarki w krajach Unii Europejskiej
(rys. 5.), oszacowano liczbê pracowników nara¿onych na wystêpowanie czynników ryzyka
w ró¿nych sektorach gospodarki w Polsce.
Na rys. 7. (str. 20.) podano oszacowan¹
liczbê pracowników nara¿onych na czynniki
ryzyka dolegliwoci miêniowo-szkieletowych
w ró¿nych sektorach gospodarki w Polsce.
Liczba osób nara¿onych na wystêpowanie
czynników ryzyka w poszczególnych sektorach
gospodarki wynika z liczby zatrudnionych
pracowników, a tak¿e z odsetka pracowników

Przyczyny powstawania MSDs s¹ wieloczynnikowe, a czynniki ryzyka dolegliwoci
miêniowo-szkieletowych mog¹ byæ zarówno biomechaniczne, jak i psychiczne (np.
przeci¹¿enie ilociowe i jakociowe prac¹,
niedoci¹¿enie jakociowe, zakres kontroli,
niejasnoæ i konfliktowoæ roli, brak wsparcia
spo³ecznego), przy wystêpowaniu czynników
indywidualnych. Czynniki te mog¹ wzmacniaæ
wzajemne oddzia³ywanie, przy czym mog¹
mieæ tak¿e wp³yw czynniki kulturowe.
W podsumowaniu mo¿na stwierdziæ,
¿e czynniki ryzyka wystêpuj¹ w wiêkszoci
sektorów gospodarki i oddzia³uj¹ na znacz¹c¹
liczbê pracowników, przy zró¿nicowaniu w nara¿eniu poszczególnych grup zawodowych
pracowników.
Wystêpuje zró¿nicowanie na ekspozycjê
w ró¿nych grupach populacji w zale¿noci od
p³ci i wieku (tabela – str. 20.). Dane wskazuj¹,
¿e mê¿czyni w wiêkszym stopniu ni¿ kobiety
s¹ nara¿eni na ekspozycjê na mêcz¹ce lub
powoduj¹ce dolegliwoci pozycje cia³a oraz
podnoszenie i przenoszenie ³adunków. Na wystêpowanie w pracy czynnoci powtarzalnych
oraz podnoszenie i przenoszenie ³adunków
bardziej s¹ nara¿eni pracownicy w wieku
poni¿ej 24 lat, podczas gdy na wystêpowanie
mêcz¹cych i bolesnych pozycji cia³a grupa pracowników pomiêdzy 40. a 54. rokiem ¿ycia.
Nara¿enie na czynniki ryzyka wystêpuje
w najwiêkszym stopniu wród pracowników
rolnictwa i rybo³ówstwa oraz budownictwa
(tabela).
Wiêkszoæ badañ dotycz¹cych MSDs koncentruje siê na czynnikach fizycznych, jednak¿e
obecnie psychospo³eczna charakterystyka
pracy jest uwa¿ana za wa¿ne czynniki ryzyka.
Przegl¹d wyników badañ ostatnich lat wska-
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zuje na zwi¹zek miêdzy MSDs a czynnikami
psychospo³ecznymi, a ³¹czne wystêpowanie
tych czynników jest obecne w wiêkszoci
sektorów gospodarki i dotyka znacz¹c¹ liczbê
pracowników.
Modyfikacja stanowisk pracy pod k¹tem
biomechanicznych i psychospo³ecznych
czynników ryzyka mog³aby zmniejszyæ nara¿enie na te czynniki ryzyka oraz na symptomy
dolegliwoci miêniowo-szkieletowych u pracowników.
Dzia³ania, których celem jest ograniczenie
nara¿enia na czynniki ryzyka dolegliwoci
miêniowo-szkieletowych wymagaj¹ implementacji zasad ergonomii na stanowiskach
pracy. W celu zwiêkszenia efektywnoci takich
dzia³añ zasadne jest wprowadzenie zasad
ergonomii partycypacyjnej. Oznacza to, ¿e
w celu zapewnienia efektywnoci programów
interwencji nale¿y zapewniæ zaanga¿owanie
zarówno pracowników, jak i pracodawców.
Wskazany jest tak¿e rozwój zintegrowanych
programów interwencji ukierunkowanej
na projektowanie wyposa¿enia stanowiska
pracy, procesu pracy i charakterystyki organizacyjnej. Interwencja na stanowisku pracy,
wprowadzaj¹ca modyfikacjê ró¿nych fizycznych i psychicznych czynników ryzyka, mo¿e
znacz¹co zmniejszyæ czêstoæ wystêpowania
dolegliwoci miêniowo-szkieletowych.
Szczególnej uwagi i stosownych dzia³añ
wymagaj¹ sektory gospodarki, w których
wystêpuje najwiêksze nara¿enie na wiêkszoæ
sporód wystêpuj¹cych czynników ryzyka,
czyli rolnictwo i rybo³ówstwo, budownictwo
oraz hotelarstwo.

PIMIENNICTWO

Rys. 7. Szacowana liczba osób nara¿onych na poszczególne czynniki ryzyka rozwoju dolegliwoci miêniowo-szkieletowych w poszczególnych sektorach gospodarki w Polsce (liczby podane w tys.)
Fig. 7. Estimated number of workers exposed to risk factors for musculoskeletal disorders by sector in the population
of Polish workers (in thousands)
Tabela
GRUPY WIEKOWE I P£EÆ, W KTÓRYCH NAJWIÊKSZY ODSETEK PRACOWNIKÓW JEST NARA¯ONY NA
WYSTÊPOWANIE NAJBARDZIEJ POWSZECHNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA MSDs W EU27
Age and gender groups in which the highest percentage of workers is exposed to the most common risk factors
for MSDs in EU27
Wyszczególnienie
P³eæ
Wiek
Sektory
gospodarki

20

Powtarzalne ruchy
ramion i r¹k
kobiety i mê¿czyni
<=24
rolnictwo
i rybo³ówstwo
hotelarstwo
budownictwo

Niewygodne pozycje
cia³a
mê¿czyni
40-54
rolnictwo
i rybo³ówstwo
budownictwo
hotelarstwo

Przenoszenie
ciê¿kich
przedmiotów
mê¿czyni
<=24
rolnictwo
i rybo³ówstwo
budownictwo
hotelarstwo

Praca
monotypowa
kobiety
<=24
rolnictwo
i rybo³ówstwo
budownictwo
przemys³
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