
[W] - KATEGORIE PRACOWNIKÓW

groups of personsW1 kategorie pracowników

employeesWa2 pracownik

apprenticesWab3 praktykant

new entrantsWac4 nowy pracownik

supervisorsWaf5 kierownik

executivesWag6 kierownictwo

itinerant workersWai7 pracownik zmieniający miejsca pracy

blue-collar workersWal8 pracownik fizyczny

male workersWam9 pracownicy płci męskiej

older workersWap10 starsi pracownicy

retired workersWar11 emeryt

unemploymentWat12 bezrobocie

aircraft pilotsWatp13 piloci samolotów

voluntary workersWav14 wolontariusz

white-collar workersWaw15 pracownik umysłowy

medical confidentialityWawm16 tajemnica lekarska

subcontractorsWb17 podwykonawca

women, children, young personsWe18 kobiety, dzieci i osoby młode

We119 młodociani

womenWef20 kobiety

expectant mothersWefe21 kobiety w ciąży

nursing mothersWefo22 matki karmiące

childrenWek23 dzieci
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child labourWekw24 praca dzieci

young personsWem25 młode osoby

informal sectorWf26 sektor nieformalny

sex workersWfs27 prostytutka

individual variablesWi28 odrębność osobnicza

age-linked differencesWia29 różnice związane z wiekiem

sex-linked differencesWie30 różnice związane z płcią

hereditary variablesWih31 odrębność dziedziczna

race-linked differencesWir32 różnice związane z rasą

individual susceptibilityWis33 wrażliwość osobnicza

hypersensitivityWish34 nadwrażliwość

collective variablesWj35 odrębność zbiorowa

cultural variablesWjc36 odrębność kulturowa

linguistic differencesWjca37 różnice językowe

geographical variablesWjg38 odrębność geograficzna

high-risk groupsWjh39 grupy wysokiego ryzyka

national variablesWjn40 odrębność narodowa

handicapped workersWo41 pracownik niepełnosprawny

bearded workersWob42 brodaci pracownicy

cardiacsWoc43 chorzy na serce

pacemaker wearersWocp44 osoby ze stymulatorem serca

left-handed workersWog45 pracownik leworęczny

hearing-aid wearersWoh46 osoby z aparatem słuchowym

hearing aidsWoha47 aparaty słuchowe

blind workersWoj48 pracownik niewidomy
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one-eyed workersWok49 jednoocy pracownicy

spectacle wearersWol50 noszący okulary

contact lensesWolc51 szkła kontaktowe

mentally handicapped workersWom52 pracownik upośledzony umysłowo

genetic abnormalitiesWop53 wada genetyczna

pharmacogeneticsWope54 farmakogenetyka

ecogeneticsWopg55 ekogenetyka

occupationsWp56 zawody

technicians and associate professionalsWpc57 technicy i stowarzyszeni fachowcy

scientific and engineering techniciansWpca58 technicy naukowi i inżynieryjni

mechanical engineering techniciansWpcae59 technicy budowy maszyn

life science and related techniciansWpcf60 technicy nauk biologicznych i pokrewnych

life science techniciansWpcfa61 technicy nauk biologicznych

health associate professionalsWpcg62 personel służby zdrowia

dental assistantsWpcge63 pomoc dentystyczna

veterinary assistantsWpcgg64 asystenci weterynaryjni

clerksWpd65 urzędnicy

cashiers, tellers and related clerksWpdk66 kasjerzy, pracownicy biurowi

cashiers and ticket clerksWpdka67 kasjerzy i bileterzy

service and sales workersWpe68 pracownicy usług i sprzedaży

housekeeping and restaurant services workersWpeb69 pracownik restauracji, personel sprzątający

waiters, waitresses and bartendersWpebc70 kelner, barman

models, salespersons and demonstratorsWpei71
modelki, modele, sprzedawcy i

demonstratorzy

shop salespersons and demonstratorsWpeib72 demonstrator wyrobów

stall and market salespersonsWpeic73 sprzedawca w handlu detalicznym
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craft and related trades workersWpg74 rzemieślnik

precision workers in metal etc.Wpgi75 mechanik precyzyjny

dental techniciansWpgid76 technicy dentystyczni

textile, garment and related trades workersWpgo77 pracownik branży tekstylnej

tailors, dressmakers and hattersWpgoc78 krawcy, modystki, kapelusznicy

taxidermyWpgt79 wypychanie zwierząt

operators and assemblersWph80 operator maszyn i urządzeń

power-production and related plant operatorsWphf81 pracownik stacji energetycznej

heating, ventilation, air conditioning operatorsWphfc82
operator systemów grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

textile, fur and leather machine operatorsWphm83
operator maszyn włókienniczych, futrzarskich

i skórzanych

bleaching, dyeing and cleaning machine operatorsWphmd84
operator maszyn bielących, farbiarskich i

czyszczących

assemblersWpho85 monter

mechanical machinery assemblersWphoa86 monter maszyn i urządzeń mechanicznych

drivers of mobile equipmentWphs87 operator sprzętu jeżdżącego

lifting truck operatorsWphsd88 operator wózków widłowych

elementary occupationsWpi89 podstawowe zawody

domestic and related helpers, cleanersWpic90 pomoc domowa

Wpic191 sprzątaczka

building caretakers and related workersWpid92 pracownik ochrony

building caretakersWpida93 dozorca budynku

garbage collectors and related labourersWpif94 pracownik służb komunalnych

garbage collectorsWpifa95 śmieciarze

non-permanent workersWu96 pracownik niepełnozatrudniony

foreign workersWuf97 pracownik zagraniczny

migrant workersWum98 pracownik emigrant
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temporary workersWut99 pracownik tymczasowy

labour turnoverWux100 płynność kadr

neighbourhood populationsWy101 grupa środowiskowa
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