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Zagro¿enia dla zdrowia 
w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym 
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W bran¿y handlowej w Polsce pracuje 3,6 mln osób, czyli 26% ogó³u pracuj¹cych. Blisko 
dwie trzecie pracowników handlu stanowi¹ kobiety. Sektor oferuje równie¿ wiele miejsc 
pracy dla osób m³odych, dopiero wchodz¹cych na rynek pracy, oraz dla osób o ni¿szych 
kwalifikacjach.
Zawód sprzedawcy nale¿y do grupy zawodów us³ugowych. Obci¹¿enie pracownika zatrud-
nionego na stanowisku sprzedawcy w handlu detalicznym zale¿y zarówno od bran¿y sklepu, 

W du¿ych placówkach istnieje podzia³ zadañ pomiêdzy poszczególnych pracowników. 

-

ruchów oraz towarzysz¹cy pracy stres s¹ przyczyn¹ wielu zmian   chorobowych, zw³aszcza 

uci¹¿liwe, zagro¿enia zdrowotne

In Poland, 3.6 million people work in the trade sector, that is 26% of the total employment. Nearly 
two thirds of them are women. This sector also offers many jobs for young people who are entering 
the labour market, and for people with lower qualifications. A sales assistant is a service occupation, 
in which work load depends on the range of goods sold, duties, working conditions, and the size 
of the store. In large stores, tasks are divided between employees. In smaller ones, one worker 
must be able to perform all or most activities. Typical for sales assistants types of workload, such 
as manual materials handling, forced posture, repetitive motions and accompanying stress, cause 
many health problems, especially those of  musculoskeletal, cardiovascular and nervous systems. 

Wstêp
Handel jest wa¿nym sektorem gospodarki 

narodowej. Firmy handlowe w Polsce s¹ od-

z handlem – o dodatkowe 12%, co w rezultacie 

w gospodarce [1]. Rozwój handlu detalicznego 

spo³eczeñstw. Wed³ug danych GUS dochody 
polskich gospodarstw domowych w ci¹gu 
dekady 2005-2015 prawie siê podwoi³y, a tylko 
w 2015 r. wzros³y o 3,4% [2]. Wraz z dochoda-
mi rosn¹ te¿ wydatki, szczególnie na produkty 
niespo¿ywcze. To z kolei przyci¹ga na polski 
rynek rokrocznie ok. 20-30 nowych marek.

W 2014 r. na polskim rynku detalicznym 
funkcjonowa³o 355 tys. sklepów i placówek 

-
sce utrzymuje siê dominuj¹cy udzia³ sklepów 
ma³ych, tj. o powierzchni do 100 m2 [3].

Handel to równie¿ trzeci najwiêkszy sektor 
zatrudnienia w Unii Europejskiej pod wzglêdem 
liczby miejsc pracy. W samej Polsce to prawie 
2 mln miejsc pracy, a w sektorach powi¹zanych 
kolejne 1,6 mln, co ³¹cznie stanowi 3,6 mln 
zatrudnionych, czyli 26% ogó³u pracuj¹cych 
[1]. Blisko 2/3 pracowników handlu stanowi¹ 
kobiety. Sektor ten oferuje równie¿ wiele miejsc 
pracy dla osób m³odych, dopiero wchodz¹cych 
na rynek pracy oraz dla osób o relatywnie 
niskich kwalifikacjach.

W artykule opisano zagro¿enia dla zdrowia, 
jakie zwi¹zane s¹ z prac¹ na stanowisku sprze-
dawcy w handlu detalicznym.

dzielimy na detaliczny i hurtowy. Ten pierwszy 
polega na sprzeda¿y towarów oraz us³ug 

-
ducentów.

Sprzeda¿ detaliczna stanowi ostatnie ogni-
wo ³añcucha producent – nabywca i odbywa 
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siê w punktach sprzeda¿y detalicznej, a wiêc 
sklepach (obecnie równie¿ tych, które ofe-

w efekcie zakupu ), kioskach lub na tar-
gowiskach [4].

Kryterium asortymentu umo¿liwia podzia³ 
sklepów detalicznych na wielobran¿owe, 
jednobran¿owe i wyspecjalizowane. Z kolei 
podzia³ wg powierzchni wyró¿nia handel wiel-
koformatowy, tj. sklepy, których powierzchnia 
sprzeda¿y przekracza 300 m2 oraz ma³ofor-
matowe, czyli te o powierzchni sprzeda¿y 
do 300 m2 [5]. 

Do sklepów wielkoformatowych zaliczyæ 
mo¿na:

• supermarkety, a wiêc sklepy o powierzchni 
sprzeda¿owej od 400 do 2499 m2, prowadz¹ce 
sprzeda¿ g³ównie w systemie samoobs³ugo-
wym, oferuj¹ce szeroki asortyment artyku³ów 

czêstego zakupu; zwykle s¹ to sklepy z parkin-
giem samochodowym

• hipermarkety, tj. sklepy o powierzchni 
sprzeda¿owej od 2500 m2 wzwy¿ i z parkingiem 
samochodowym, prowadz¹ce sprzeda¿ g³ów-
nie w systemie samoobs³ugowym, oferuj¹ce 
bardzo szeroki asortyment artyku³ów ¿ywno-

• dyskonty, czyli samoobs³ugowe sklepy 
-

dukty w relatywnie niskich cenach, co ma przy-
ci¹gn¹æ klientów.

Do sklepów ma³oformatowych zalicza 
siê m. in. osiedlowe sklepy spo¿ywcze, sklepy 

chemiczne i chemiczno-kosmetyczne oraz 
sklepy specjalistyczne.

G³ównym dzia³em handlu detalicznego 
w Polsce jest handel artyku³ami spo¿ywczymi 
[6]. W 2014 roku na polskim rynku detalicznym 
funkcjonowa³o 108 tys. sklepów spo¿ywczych. 

stanowi³y sklepy o ma³ej powierzchni (sklepy 
ma³oformatowe i specjalistyczne). Sklepów 
o du¿ej powierzchni (wielkoformatowych), 
bêd¹cych prawie wy³¹cznie sieciami handlo-
wymi, by³o ok. 6 tysiêcy.

Handel detaliczny jest bardzo rozleg³y, 
zró¿nicowany, stale siê rozrasta i oferuje liczne 

które stanowi¹ 70% ogó³u zatrudnionych 
w tym sektorze [7]. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e w za-
sadzie ka¿dy poziom wykszta³cenia kwalifikuje 
do pracy w tej bran¿y.

Analiza internetowych ofert pracy na porta-
lu pracuj.pl wykazuje, ¿e do obszarów, w któ-

szeroko rozumiana sprzeda¿, a sprzedawcy 
s¹ bardzo czêsto poszukiwanymi pracowni-
kami.

Zawód sprzedawcy nale¿y do grupy za-
wodów us³ugowych. Sprzedawca detaliczny 
(ekspedient) jest osob¹ zajmuj¹ca siê handlem 
detalicznym, a wiêc sprzeda¿¹ towaru w ma-

sprzeda¿y detalicznej (sklepy, kioski, stacje 

paliw itp.), [8]. Sprzeda¿ odbywa siê w odnie-
sieniu do odbiorcy finalnego (konsumenta), 
w celu zaspokojenia jego osobistej, nie komer-
cyjnej potrzeby.

Praca sprzedawcy ma charakter indywi-
dualny i wymaga kontaktu z innymi osobami. 

pracodawca powinien pamiêtaæ, ¿e wp³yw 

jednostki handlowej, metody obs³ugi i ofero-
wany asortyment. Ze wzglêdu na asortyment 
mo¿emy wyró¿niæ takie stanowiska pracy, 
jak: sprzedawca artyku³ów przemys³owych, 
sprzedawca artyku³ów spo¿ywczych, sprze-
dawca dzie³ sztuki i inne. W du¿ych przedsiê-
biorstwach wystêpuje specjalizacja stanowisk 
pracy. W ma³ych firmach, zatrudniaj¹cych 
niewielk¹ liczbê pracowników, zakres obowi¹z-

Na rysunku przedstawiono podstawowe 
obowi¹zki sprzedawcy [9].

-
wodowych sprzedawcy nale¿y wymieniæ czyn-

i przyjmowanie towarów), dzia³ania marketin-
gowe (stosowanie narzêdzi aktywizuj¹cych 
sprzeda¿), prace administracyjno-biurowe 
(dokumentowanie obrotu towarowego, roz-
liczanie i zabezpieczanie utargu) oraz pomoc-

i estetykê miejsca sprzeda¿y).

na stoj¹co lub chodz¹c. Jego miejscem pracy 

przygotowanie stanowiska pracy

przygotowanie towarów do sprzeda¿y, 
np. wystawienie ich na pó³ki, witryny odpowiednie wyeksponowanie towarów 

w celu ich zareklamowania

obs³uga klienta (w tym pakowanie 

bie¿¹ce uzupe³nianie towarów na pó³kach

zabezpieczenie towarów przed 
uszkodzeniem, kradzie¿¹

przyjmowanie reklamacji

udzielanie klientom dodatkowych 
informacji na temat sprzedawanych 

produktów

Rys. Podstawowe obowi¹zki sprzedawcy
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s¹ sklepy, hurtownie, magazyny czy np. stacje 
paliw, a praca wykonywana jest z regu³y 
w sta³ych godzinach, ale nierzadko w systemie 
zmianowym (czasami nawet 3-zmianowym) 

Czynniki zagro¿eñ na stanowisku 
sprzedawcy w handlu detalicznym

-
stêpuj¹ ró¿ne czynniki mog¹ce powodowaæ 
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia pracowników. 
Ze wzglêdu na ich oddzia³ywanie na organizm, 

czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uci¹¿liwe 
[11]. Analiza wyników badañ, prowadzonych 
w jednostkach handlu detalicznego, wykazuje, 
¿e wiêkszy wp³yw na obci¹¿enie pracowni-
ków wywiera zespó³ czynników wspólnych 

z konkretn¹ z nich. 
Jako czynniki niebezpieczne 

te, których oddzia³ywanie mo¿e prowadziæ 
do urazu lub innego istotnego natychmiasto-
wego pogorszenia stanu zdrowia cz³owieka 

-
ników, na które mog¹ byæ nara¿eni pracownicy 
w handlu detalicznym, nale¿¹:

pracy
• spadaj¹ce przedmioty
• ostre narzêdzia i krawêdzie wyposa¿enia

-

-
dzeñ

• pr¹d elektryczny.
Praca w handlu tylko pozornie mo¿e byæ 

uwa¿ana za bezpieczn¹. Jej charakter w punk-
tach sprzeda¿y detalicznej oraz zatrudnianie 
ludzi m³odych, czêsto nieposiadaj¹cych odpo-
wiednich kwalifikacji, to g³ówne przyczyny wy-

W 2013 roku w placówkach handlowych dosz³o 
do a¿ 11,3 tys. wypadków przy pracy, z których 
po³owa dotyczy³a sprzedawców i kasjerów, 

wypadkom pracownicy handlu, to:
• podnoszenie i przenoszenie towarów 

i opakowañ
• wk³adanie i zdejmowanie towarów z wy-

sokich rega³ów
• otwieranie opakowañ towarów
• przechodzenie po p³aszczyznach pozio-

mych lub schodzenie z drabin albo schodów.
Z kolei za czynniki szkodliwe uwa¿a siê 

te, których oddzia³ywanie mo¿e prowadziæ 
do pogorszenia siê stanu zdrowia cz³owieka. 
Do czynników szkodliwych, z którymi mog¹ siê 
zetkn¹æ pracownicy sklepów, nale¿y zaliczyæ: 

owoce i warzywa), fizyczne (zbyt wysoka lub 

 
(drobnoustroje przenoszone przez klientów 
i wspó³pracowników)

Czynnikami uci¹¿liwymi nazywamy te, 
które wprawdzie nie stanowi¹ zagro¿enia dla 
¿ycia lub zdrowia cz³owieka, lecz utrudniaj¹ 
mu pracê lub przyczyniaj¹ siê w inny, istotny 

-
-

cownika [13].

przede wszystkim towarzysz¹cy jej wysi³ek 
fizyczny, na który sk³adaj¹ siê 3 elementy: 

• obci¹¿enie dynamiczne (np. chodzenie, 

• obci¹¿enie statyczne (np. pozycja stoj¹ca)
-

rzanie tych samych ruchów). 
Oprócz znacznego wysi³ku fizycznego 

pracownicy zatrudnieni w handlu s¹ nara¿eni 
na znaczne obci¹¿enia psychiczne. Uci¹¿li-

emocjonalne, powodowane m.in. kontaktami 
z klientami, poczuciem zagro¿enia zwi¹zanym 

-
trolami. Czynnikami generuj¹cymi stres mo¿e 

w porze nocnej i w dni wolne, godziny nadlicz-
bowe, a tak¿e konflikty z innymi pracownikami. 

pracownicy sklepów nara¿eni s¹ na nadmierne 
obci¹¿enie prac¹, wykonywan¹ pod presj¹ cza-
su. Musz¹ byæ wtedy „dyspozycyjni”, pracowaæ 
d³u¿ej ni¿ 8 godzin dziennie lub wieczorami, 
a tak¿e w weekendy. Mo¿e to prowadziæ 
do zak³ócenia równowagi miêdzy prac¹ a ¿y-
ciem osobistym.

Wszystkie wymienione wy¿ej czynniki 
decyduj¹ o tym, ¿e w ocenie pracowników 
handlu, a zw³aszcza kobiet, ich praca zaliczana 

Obci¹¿enie pracownika zatrudnionego 
na stanowisku sprzedawcy w handlu detalicz-
nym zale¿y zarówno od bran¿y sklepu, wyko-

pracy. W du¿ych placówkach istnieje podzia³ 
zadañ pomiêdzy poszczególnych pracow-
ników; w mniejszych jeden pracownik musi 

zagro¿enia i profilaktycznie zmniejszyæ ryzyko 
ich wystêpowania.

Typowe dla pracy sprzedawców rodzaje 
obci¹¿eñ, a wiêc podnoszenie i przenoszenie 
ciê¿arów, wykonywanie pracy w wymuszonej 

s¹ przyczynami wielu zmian chorobowych, 

-
-szkieletowego, kr¹¿enia i nerwowego [14]. 
Praca, w której podnoszenie i przenoszenie 

tym mo¿e powodowaæ nadmierne zmêczenie 
fizyczne. Rêczne przemieszczanie ciê¿arów 
mo¿e powodowaæ:

• skumulowane zaburzenia wynikaj¹ce 
ze stopniowego i postêpuj¹cego pogarszania 

• nag³e urazy, takie jak zranienia lub z³ama-
nia, powsta³e np. wskutek wypadku.

w pañstwach UE (23,8%) problem zdrowotny 
zwi¹zany z prac¹, przy czym dotyka on znacz-

w nowych pañstwach cz³onkowskich (38,9%), 
[15]. Najbardziej nara¿eni na te zmiany s¹ pra-
cownicy super- i hipermarketów. Szacuje siê, 
¿e w ci¹gu niespe³na 6 godzin pracy przez rêce 
takiego pracownika przechodzi prawie 3 tys. 
produktów o ³¹cznej masie ponad 2 ton [14].

Czêste i d³ugotrwa³e przebywanie w nie-
wygodnej pozycji, na przyk³ad w czasie wy-
k³adania towaru na niskie pó³ki, a tak¿e 
wykonywania obowi¹zków wsparcia dla 
personelu przy kasie, powoduje powstanie 
obci¹¿eñ statycznych, dzia³aj¹cych na uk³ad 

-

ramion, r¹k i nóg. Sprzedawcy pracuj¹cy przez 

na problemy natury ortopedycznej, takie jak: 
bóle nóg, krêgos³upa (zw³aszcza odcinka lê-

w pozycji stoj¹cej ca³y ciê¿ar cia³a przenosz¹ 
na stopy. Z czasem zmniejszaj¹ siê ³uki pod³u¿-
ne i poprzeczny, na skutek czego pojawiaj¹ siê 

Pracy stoj¹cej towarzysz¹ równie¿ proble-
my natury naczyniowej. Podczas d³ugotrwa³e-

w koñczynach dolnych, co mo¿e skutkowaæ 
nie tylko zmniejszeniem ukrwienia ca³ego orga-
nizmu i omdleniami, ale równie¿ zastojem krwi 

¿ylnej. Objawami choroby s¹ obrzêki, ¿ylaki, 
uczucie ciê¿kich nóg, nocne skurcze ³ydek [16].

Charakter pracy w sieciach handlowych 

to prowadziæ do powstawania tzw. zespo³ów 
przeci¹¿eniowych narz¹du ruchu, w tym 

wynikiem d³ugotrwa³ego ucisku na nerw po-

doprowadza do zaburzenia ich od¿ywiania, 
co powoduje obrzêk i wyst¹pienie takich do-

lub mrowienia w okolicy nadgarstka i palców, 
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zaburzenia lub brak czucia w palcach lub ca³ej 
d³oni, os³abienie si³y chwytu.

Oprócz wymienionych obci¹¿eñ natury 
fizycznej, sprzedawcy zatrudnieni w handlu 
detalicznym nara¿eni s¹ na znaczne obci¹¿enie 

-
twa, a ca³kowite wyeliminowanie tego nieko-

Stres w pracy sprzedawcy wynika m.in. 
-
-

mi [18]. Nastêpstwa przewlek³ego stresu mog¹ 
manifestowaæ siê zarówno objawami fizjolo-
gicznymi, jak i psychologicznymi. Przewlek³y 
stres mo¿e powodowaæ zmêczenie i zmniej-

W konsekwencji prowadzi to do zwiêkszenia 
liczby b³êdów pope³nianych w pracy, os³abienia 
motywacji do jej wykonywania i z³ej oceny 
stanu bezpieczeñstwa.

Do czynników stresogennych w miejscu 
pracy sprzedawcy zaliczyæ mo¿na równie¿ 

wysok¹ temperaturê otoczenia (lub gwa³tow-
ne jej zmiany), a tak¿e ha³as. Czynniki te mog¹ 
przyczyniaæ siê do zaburzenia pracy uk³adu 
nerwowego, a nawet trwa³ego uszkodzenia 
organów zmys³owych i – w konsekwencji – 
zaburzenia funkcji poznawczych.

-
dzaju obci¹¿eñ wystêpuj¹cych w pracy osób 
zatrudnionych w handlu detalicznym na sta-
nowiskach pracy fizycznej jest bardzo ma³o. 
Jedne z nielicznych badañ dotycz¹ce tej grupy 
pracowników zosta³y przeprowadzone przez 
pracowników Zak³adu Fizjologii Pracy i Ergono-
mii Instytutu Medycyny Pracy w £odzi.

Badaniami objêto grupê osób reprezen-
tuj¹cych wszystkie stanowiska wystêpuj¹ce 
w placówkach handlowych [19]. Byli to sprze-
dawcy, pracownicy dzia³ów zajmuj¹cych siê 
wyrobem lub przygotowywaniem produktów 
do sprzeda¿y, pakowacze, kasjerzy, magazy-

na 31 stanowiskach, na których zatrudnione 
by³y kobiety, i na 42 stanowiskach, na których 

zebrano metod¹ badañ ankietowych. Analizê 
przeprowadzono na podstawie obserwacji 
i chronometra¿u czasu pracy, zapisów wideo, 
pomiaru wydatku energetycznego metod¹ 
pomiaru wentylacji minutowej p³uc.

Na wszystkich badanych stanowiskach 
oceniono ponadto stopieñ obci¹¿enia wysi³-

-

Z przeprowadzonych badañ wynika³o, ¿e do-

problem zdrowotny u pracowników hiper- 
i supermarketów. Przeprowadzone dwukrotnie 
w odstêpie dwóch lat badanie wykaza³o, 

w badaniu drugim, by³y bardziej nasilone i czê-

porady lekarza.
W grupie kobiet najwiêcej nowych przy-

i ramion, kolan oraz stóp. Kobiety, u których 

krêgos³upa, skar¿y³y siê na obci¹¿enie zwi¹zane 

-
nie¿ z wysokim poziomem stresu i zmêczeniem 
przewlek³ym. Z kolei bóle bioder i stóp dotyczy³y 
kobiet, które podczas pracy du¿o chodzi³y.

Analizuj¹c, jakie czynniki zwi¹zane z prac¹ 
sprzedawcy maj¹ najwiêkszy wp³yw na wystê-

-

pochylania siê oraz stres.

-
permarketów wymaga uwagi zarówno pra-
codawców, jak i lekarzy sprawuj¹cych opiekê 
profilaktyczn¹ nad t¹ grup¹ zawodow¹. Fakt, 

niepokoj¹cy, zw³aszcza ¿e badana grupa by³a 

Podsumowanie
Przedstawiona w artykule analiza zagro¿eñ 

w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym 
wskazuje, ¿e ta grupa pracowników ekspo-
nowana jest na ró¿nego rodzaju wydarzenia 
wypadkowe, zarówno urazowe, jak i nieurazo-
we, a praca jest wyczerpuj¹ca i wymaga du¿ej 

fizyczne i psychiczne osób zatrudnionych 
w handlu detalicznym jest jednym z podsta-

oraz istotn¹ przyczyn¹ du¿ej fluktuacji kadr.

zagro¿enia s¹ identyczne. W mniejszych 
sklepach zwykle zagro¿eñ jest wiêcej, nato-
miast w du¿ych marketach, gdzie zadania 
podzielone s¹ miêdzy wielu pracowników, 

dla niektórych stanowisk. Bardzo wa¿nym 

czynnikiem zapobiegaj¹cym zagro¿eniom 
jest w takim przypadku organizacja pracy – 

stresu, ale równie¿ zmniejszaj¹cy nara¿enie 
na zagro¿enia fizyczne.

Bardzo wa¿ne s¹ te¿ odpowiednie szkole-
nia. Niedostosowanie programu szkoleñ bhp 
do problematyki zagro¿eñ specyficznych dla 

jest niedopasowana do wymogów firmy. Tym 
-

niego dzia³ania w celu ograniczenia nara¿enia 
na czynniki  mog¹ce powodowaæ zagro¿enie 
dla ¿ycia i zdrowia pracowników.
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