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– Pañstwowy Instytut Badawczy
5YX^KU^$OVVK]*MSYZZV
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Zagro¿enia dla zdrowia
w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym
Fot. Kzenon/Bigstockphoto

Wstêp

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 zatrudnionego na stanowisku sprzedawcy w handlu detalicznym zale¿y zarówno od bran¿y sklepu,
dKU\O]_acUYXcaKXcMRMdcXXYļMSaK\_XU¸aZ\KMcTKUSaSOVUYļMSTONXY]^USRKXNVYaOT
W du¿ych placówkach istnieje podzia³ zadañ pomiêdzy poszczególnych pracowników.
AWXSOT]dcMR]UVOZKMRTONOXZ\KMYaXSUW_]S_WSOëacUYXcaKëa]dc]^USOV_LaSýU]dYļë
MdcXXYļMS>cZYaONVKZ\KMc]Z\dONKaM¸a\YNdKTOYLMSéŜOħKaSýMZYNXY]dOXSOSZ\dOXY]dOXSON_ŜcMRMSýŜK\¸aacUYXcaKXSOZ\KMcaacW_]dYXOTZYdcMTSMSKĥKZYa^K\dKVXYļë
ruchów oraz towarzysz¹cy pracy stres s¹ przyczyn¹ wielu zmian chorobowych, zw³aszcza
aYL\ýLSO_UĥKN_WSýļXSYaY]dUSOVO^YaOQY_UĥKN_U\éŜOXSKS_UĥKN_XO\aYaOQY
=ĥYaK UV_MdYaO$ RKXNOV NO^KVSMdXc ]Z\dONKaMK MdcXXSUS XSOLOdZSOMdXO ]dUYNVSaO
uci¹¿liwe, zagro¿enia zdrowotne

2OKV^R\S]U]YPK]KVO]K]]S]^KX^K^aY\U
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.
5OcaY\N]$\O^KSV^\KNO]KVO]K]]S]^KX^RKdK\NY_]RK\WP_VPKM^Y\]ROKV^R\S]U]
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Handel jest wa¿nym sektorem gospodarki
narodowej. Firmy handlowe w Polsce s¹ odZYaSONdSKVXO dK Z\dc\Y]^ aK\^YļMS NYNKXOT
L\_^^YY!K]OU^Y\cZYļ\ONXSYZYaSédKXO
z handlem – o dodatkowe 12%, co w rezultacie
Z\dOUĥKNK ]Sý XK KŜ # aK\^YļMS NYNKXOT
w gospodarce [1]. Rozwój handlu detalicznego
daSédKXc TO]^ dO ]^KVO \Y]XéMé dKWYŜXYļMSé
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 dochodami 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
RKXNVYacMR:YNadQVýNOWVSMdOLXYļMSa:YVsce 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 sprzedawcy w handlu detalicznym.

<YNdKTOZVKM¸aOURKXNVYacMR
DO adQVýN_ XK \YNdKT NdSKĥKVXYļMS RKXNOV
dzielimy na detaliczny i hurtowy. Ten pierwszy
polega na sprzeda¿y towarów oraz us³ug
aXSOaSOVUSMRSVYļMSKMRKN\_QSpXKdKU_ZSO
N_ŜcMRZK\^SSZ\YN_U^¸aLOdZYļ\ONXSYYNZ\Yducentów.
Sprzeda¿ detaliczna stanowi ostatnie ogniwo ³añcucha producent – nabywca i odbywa

Fot. peart/Bigstockphoto

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

odpowiednie wyeksponowanie towarów
w celu ich zareklamowania

obs³uga klienta (w tym pakowanie
^YaK\¸aZ\dcTWYaKXSOXKVOŜXYļMSS^Z

przygotowanie stanowiska pracy

bie¿¹ce uzupe³nianie towarów na pó³kach

udzielanie klientom dodatkowych
informacji na temat sprzedawanych
produktów

zabezpieczenie towarów przed
uszkodzeniem, kradzie¿¹

przyjmowanie reklamacji

Rys. Podstawowe obowi¹zki sprzedawcy
0SQ7KSXN_^SO]YPK]KVO]K]]S]^KX^

siê w punktach sprzeda¿y detalicznej, a wiêc
sklepach (obecnie równie¿ tych, które ofe\_TéNY]^Kaý^YaK\_LOdZYļ\ONXSYNYNYW_
w efekcie zakupu YXVSXO), kioskach lub na targowiskach [4].
Kryterium asortymentu umo¿liwia podzia³
sklepów detalicznych na wielobran¿owe,
jednobran¿owe i wyspecjalizowane. Z kolei
podzia³ wg powierzchni wyró¿nia handel wielkoformatowy, tj. sklepy, których powierzchnia
sprzeda¿y przekracza 300 m2 oraz ma³oformatowe, 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 samoobs³ugowym, oferuj¹ce szeroki asortyment artyku³ów
ŜcaXYļMSYacMRY\KdK\^cU_ĥcXSOŜcaXYļMSYaO
czêstego zakupu; zwykle s¹ to sklepy z parkingiem samochodowym
• hipermarkety, tj. sklepy o powierzchni
sprzeda¿owej od 2500 m2 wzwy¿ i z parkingiem
samochodowym, prowadz¹ce sprzeda¿ g³ównie w systemie samoobs³ugowym, oferuj¹ce
bardzo szeroki asortyment artyku³ów ¿ywnoļMSYacMRSXSOŜcaXYļMSYacMRMdý]^OQYdKU_Z_
• dyskonty, czyli samoobs³ugowe sklepy
ļ\ONXSOTaSOVUYļMSU^¸\OYPO\_TéacL\KXOZ\Ydukty w relatywnie niskich cenach, co ma przyci¹gn¹æ 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.
DNOMcNYaKXéaSýU]dYļëdXSMRLYKŜ^c]
stanowi³y sklepy o ma³ej powierzchni (sklepy
ma³oformatowe i specjalistyczne). Sklepów
o du¿ej powierzchni (wielkoformatowych),
bêd¹cych prawie wy³¹cznie sieciami handlowymi, by³o ok. 6 tysiêcy.

9LYaSédUS]Z\dONKaMc
Handel detaliczny jest bardzo rozleg³y,
zró¿nicowany, stale siê rozrasta i oferuje liczne
WSOT]MKZ\KMcASýU]dYļëdXSMRdKTW_TéUYLSO^c
które stanowi¹ 70% ogó³u zatrudnionych
w tym sektorze [7]. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e w zasadzie ka¿dy poziom wykszta³cenia kwalifikuje
do pracy w tej bran¿y.
Analiza internetowych ofert pracy na portalu pracuj.pl wykazuje, ¿e do obszarów, w któ\cMR WYŜXK XKTĥK^aSOT dXKVOŚë Z\KMý XKVOŜc
szeroko rozumiana sprzeda¿, a sprzedawcy
s¹ bardzo czêsto poszukiwanymi pracownikami.
Zawód sprzedawcy nale¿y do grupy zawodów us³ugowych. Sprzedawca detaliczny
(ekspedient) jest osob¹ zajmuj¹ca siê handlem
detalicznym, a wiêc sprzeda¿¹ towaru w maĥcMR SVYļMSKMR YNLcaKTéMé ]Sý a Z_XU^KMR
sprzeda¿y detalicznej (sklepy, kioski, stacje

paliw itp.), [8]. Sprzeda¿ odbywa siê w odniesieniu do odbiorcy finalnego (konsumenta),
w celu zaspokojenia jego osobistej, nie komercyjnej potrzeby.
Praca sprzedawcy ma charakter indywidualny i wymaga kontaktu z innymi osobami.
9U\OļVKTéM dKU\O] YLYaSédU¸a ]Z\dONKaMc
pracodawca powinien pamiêtaæ, ¿e wp³yw
XK^YWKZ\dONOa]dc]^USW\YNdKTSaSOVUYļë
jednostki handlowej, metody obs³ugi i oferowany asortyment. Ze wzglêdu na asortyment
mo¿emy wyró¿niæ takie stanowiska pracy,
jak: sprzedawca artyku³ów przemys³owych,
sprzedawca artyku³ów spo¿ywczych, sprzedawca dzie³ sztuki i inne. W du¿ych przedsiêbiorstwach wystêpuje specjalizacja stanowisk
pracy. W ma³ych firmach, zatrudniaj¹cych
niewielk¹ liczbê pracowników, zakres obowi¹zU¸a]Z\dONKaMcTO]^dXKMdXSO]dO\]dcKMdýļë
MdcXXYļMSWKMRK\KU^O\\_^cXYac
Na rysunku przedstawiono podstawowe
obowi¹zki sprzedawcy [9].
9Z\¸MdYL]ĥ_QSUVSOX^¸aaļ\¸NdKNKħdKwodowych sprzedawcy nale¿y wymieniæ czynXYļMSdaSédKXOddKYZK^\dOXSOWdKWKaSKXSO
i przyjmowanie towarów), dzia³ania marketingowe (stosowanie narzêdzi aktywizuj¹cych
sprzeda¿), prace administracyjno-biurowe
(dokumentowanie obrotu towarowego, rozliczanie i zabezpieczanie utargu) oraz pomocXSMdOXZNLKXSOYLOdZSOMdOħ]^aYMdc]^Yļë
i estetykê miejsca sprzeda¿y).
ASýU]dYļëMdcXXYļMS]Z\dONKaMKacUYX_TO
na stoj¹co lub chodz¹c. Jego miejscem pracy
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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)
Y\KdaXSONdSOVOSļaSý^KEG

Czynniki zagro¿eñ na stanowisku
sprzedawcy w handlu detalicznym
A WK^O\SKVXcW ļ\YNYaS]U_ Z\KMc acstêpuj¹ ró¿ne czynniki mog¹ce powodowaæ
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia pracowników.
Ze wzglêdu na ich oddzia³ywanie na organizm,
TKU S XK SMR aĥKļMSaYļMS WYŜOWc ac\¸ŜXSë
czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uci¹¿liwe
[11]. Analiza wyników badañ, prowadzonych
w jednostkach handlu detalicznego, wykazuje,
¿e wiêkszy wp³yw na obci¹¿enie pracowników wywiera zespó³ czynników wspólnych
NVK a]dc]^USMR L\KXŜ XSŜ ļMSļVO daSédKXcMR
z konkretn¹ z nich.
Jako czynniki niebezpieczne YU\OļVKWc
te, których oddzia³ywanie mo¿e prowadziæ
do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia cz³owieka
LéNŚXKaO^ļWSO\MS.YXSOLOdZSOMdXcMRMdcXników, na które mog¹ byæ nara¿eni pracownicy
w handlu detalicznym, nale¿¹:
ÉļVS]USOXSO\¸aXOZYaSO\dMRXSOļ\YNYaS]UK
pracy
• spadaj¹ce przedmioty
• ostre narzêdzia i krawêdzie wyposa¿enia
ÉYQ\KXSMdYXOZ\dO]^\dOXSONYTļMSKZ\dOTļMSKNY]^ýZc
É \_MRYWO Qĥ¸aXSO aS\_TéMO MdýļMS _\dédzeñ
Éļ\YNUS^\KX]ZY\^_
• pr¹d elektryczny.
Praca w handlu tylko pozornie mo¿e byæ
uwa¿ana za bezpieczn¹. Jej charakter w punktach sprzeda¿y detalicznej oraz zatrudnianie
ludzi m³odych, czêsto nieposiadaj¹cych odpowiednich kwalifikacji, to g³ówne przyczyny wy]YUSOQYZYdSYW_acZKNUYaYļMSa^OTL\KXŜc
W 2013 roku w placówkach handlowych dosz³o
do a¿ 11,3 tys. wypadków przy pracy, z których
po³owa dotyczy³a sprzedawców i kasjerów,
K dKUYħMdcĥY]SýļWSO\MSéEG
-dcXXYļMSZ\dcU^¸\cMRXKTMdýļMSOT_VOQKTé
wypadkom pracownicy handlu, to:
• podnoszenie i przenoszenie towarów
i opakowañ
• wk³adanie i zdejmowanie towarów z wysokich rega³ów
• otwieranie opakowañ towarów
• przechodzenie po p³aszczyznach poziomych 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:
MROWSMdXO ^YU]cMdXO ļ\YNUS NY daKVMdKXSK
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YaKN¸a S Q\cdYXS ļ\YNUS UYX]O\a_TéMO
owoce i warzywa), fizyczne (zbyt wysoka lub
XS]UK^OWZO\K^_\KY^YMdOXSKaSVQY^XYļëY\Kd
XSOaĥKļMSaO YļaSO^VOXSO Y\Kd LSYVYQSMdXO
(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
]ZY]¸LNYYLXSŜOXSKTOQYdNYVXYļMSNYTOTacUYXcaKXSKLéNŚdWXSOT]dKTéacNKTXYļëZ\Kcownika [13].
8K _MSéŜVSaYļë Z\KMc a RKXNV_ aZĥcaK
przede wszystkim towarzysz¹cy jej wysi³ek
fizyczny, na który sk³adaj¹ siê 3 elementy:
• obci¹¿enie dynamiczne (np. chodzenie,
NŚaSQKXSOMSýŜK\¸a
• obci¹¿enie statyczne (np. pozycja stoj¹ca)
ÉWYXY^cZYaYļëXZaSOVYU\Y^XOZYa^Krzanie tych samych ruchów).
Oprócz znacznego wysi³ku fizycznego
pracownicy zatrudnieni w handlu s¹ nara¿eni
na znaczne obci¹¿enia psychiczne. Uci¹¿liaYļë Z\KMc ZYQĥýLSKTé _ XSMR ]^KĥO XKZSýMSK
emocjonalne, powodowane m.in. kontaktami
z klientami, poczuciem zagro¿enia zwi¹zanym
dYNZYaSONdSKVXYļMSéWK^O\SKVXéSVSMdXcWSUYXtrolami. Czynnikami generuj¹cymi stres mo¿e
Lcë\¸aXSOŜUYXSOMdXYļëacUYXcaKXSKZ\KMc
w porze nocnej i w dni wolne, godziny nadliczbowe, a tak¿e konflikty z innymi pracownikami.
DaĥK]dMdKa^da]OdYXSOXZZ\dONļaSý^KWS
pracownicy sklepów nara¿eni s¹ na nadmierne
obci¹¿enie prac¹, wykonywan¹ pod presj¹ czasu. 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 ¿yciem osobistym.
Wszystkie wymienione wy¿ej czynniki
decyduj¹ o tym, ¿e w ocenie pracowników
handlu, a zw³aszcza kobiet, ich praca zaliczana
TO]^NYiļ\ONXSYMSýŜUSMRnKXKaO^iMSýŜUSMRn

8KMYMRY\_Té]Z\dONKaMc)
Obci¹¿enie pracownika zatrudnionego
na stanowisku sprzedawcy w handlu detalicznym zale¿y zarówno od bran¿y sklepu, wykoXcaKXcMR MdcXXYļMS \YLYMdcMR S aK\_XU¸a
pracy. W du¿ych placówkach istnieje podzia³
zadañ pomiêdzy poszczególnych pracowników; w mniejszych jeden pracownik musi
_WSOë acUYXcaKë a]dc]^USO V_L aSýU]dYļë
MdcXXYļMS8KTaKŜXSOT]dO^YZYdXKëWYŜVSaO
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
ZYdcMTSMSKĥKZYa^K\dKVXYļë\_MR¸aY\Kd]^\O]
s¹ przyczynami wielu zmian chorobowych,

daĥK]dMdK a YL\ýLSO _UĥKN¸a$ WSýļXSYaY-szkieletowego, kr¹¿enia i nerwowego [14].
Praca, w której podnoszenie i przenoszenie
MSýŜK\¸aTO]^Mdý]^éMdcXXYļMSédMdK]OW]^KTO
]SýMY\KdWXSOTacNKTXK^\KMSXKTKUYļMSKZYdK
tym mo¿e powodowaæ nadmierne zmêczenie
fizyczne. Rêczne przemieszczanie ciê¿arów
mo¿e powodowaæ:
• skumulowane zaburzenia wynikaj¹ce
ze stopniowego i postêpuj¹cego pogarszania
]Sý ]^KX_ _UĥKN_ WSýļXSYaY]dUSOVO^YaOQY
XZL¸VOVýNŚaSYaOQYYNMSXUKU\ýQY]ĥ_ZK
• nag³e urazy, takie jak zranienia lub z³amania, powsta³e np. wskutek wypadku.
,¸VO U\ýQY]ĥ_ZK ^Y XKTMdýļMSOT dQĥK]dKXc
w pañstwach UE (23,8%) problem zdrowotny
zwi¹zany z prac¹, przy czym dotyka on znaczXSO aSýU]dOT XSŜ ļ\ONXSK VSMdLc Z\KMYaXSU¸a
w nowych pañstwach cz³onkowskich (38,9%),
[15]. Najbardziej nara¿eni na te zmiany s¹ pracownicy 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 niewygodnej pozycji, na przyk³ad w czasie wyk³adania towaru na niskie pó³ki, a tak¿e
wykonywania obowi¹zków wsparcia dla
personelu przy kasie, powoduje powstanie
obci¹¿eñ statycznych, dzia³aj¹cych na uk³ad
WSýļXSYaY]dUSOVO^Yac =U_^U_TO ^Y ac]^ýZYaKXSOW NYVOQVSaYļMS L¸VYacMR ZVOM¸a
ramion, r¹k i nóg. Sprzedawcy pracuj¹cy przez
aSýU]dYļë NXSK a ZYdcMTS ]^YTéMOT XK\dOUKTé
na problemy natury ortopedycznej, takie jak:
bóle nóg, krêgos³upa (zw³aszcza odcinka lêNŚaSYaOQYV_LUK\U_9]YLcZ\KM_TéMONĥ_QY
w pozycji stoj¹cej ca³y ciê¿ar cia³a przenosz¹
na stopy. Z czasem zmniejszaj¹ siê ³uki pod³u¿ne i poprzeczny, na skutek czego pojawiaj¹ siê
LYVO]XOYNMS]USL¸VOļ\¸N]^YZSKY\KdRKVV_U]c
Pracy stoj¹cej towarzysz¹ równie¿ problemy natury naczyniowej. Podczas d³ugotrwa³eQY]^KXSKMdýļëU\aSQ\YWKNdS]Sý
w koñczynach dolnych, co mo¿e skutkowaæ
nie tylko zmniejszeniem ukrwienia ca³ego organizmu i omdleniami, ale równie¿ zastojem krwi
ŜcVXOT S \YdaYTOW Z\dOaVOUĥOT XSOacNYVXYļMS
¿ylnej. Objawami choroby s¹ obrzêki, ¿ylaki,
uczucie ciê¿kich nóg, nocne skurcze ³ydek [16].
Charakter pracy w sieciach handlowych
MRK\KU^O\cd_TO\¸aXSOŜ^daWYXY^cZYaYļë
MdcVSZYa^K\dKVXYļë\_MR¸a\YLYMdcMR7YŜO
to prowadziæ do powstawania tzw. zespo³ów
przeci¹¿eniowych narz¹du ruchu, w tym
^da dO]ZYĥ_ MSOļXS XKNQK\]^UK E!G 4O]^ YX
wynikiem d³ugotrwa³ego ucisku na nerw poļ\YNUYac _]c^_YaKXc WSýNdc aSýdKNĥKWS
SUYļëWSXKNQK\]^UK?MS]UXKaĥ¸UXKXO\a_
doprowadza do zaburzenia ich od¿ywiania,
co powoduje obrzêk i wyst¹pienie takich doVOQVSaYļMS TKU L¸V Uĥ_MSO _Md_MSO N\ý^aSOXSK
lub mrowienia w okolicy nadgarstka i palców,

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
Z]cMRSMdXO6YUKVSdKMTKŚ\¸NOĥ]^\O]_XSOTO]^ĥKtwa, a ca³kowite wyeliminowanie tego nieko\dc]^XOQYdTKaS]UKXKTMdýļMSOTTO]^XSOWYŜVSaO
Stres w pracy sprzedawcy wynika m.in.
dZY^\dOLcMSéQĥOTQY^YaYļMSNYZ\KMcYNZYaSONdSKVXYļMSWK^O\SKVXOTSUYXPVSU^¸adUVSOX^Kmi [18]. Nastêpstwa przewlek³ego stresu mog¹
manifestowaæ siê zarówno objawami fizjologicznymi, jak i psychologicznymi. Przewlek³y
stres mo¿e powodowaæ zmêczenie i zmniej]dOXSO ]Z\KaXYļMS _Wc]ĥYaOT dWXSOT]dOXSO
YNZY\XYļMSXKMRY\YLcXO\aSMOZYQY\]dOXSO
]Z\KaXYļMS XK\déN¸a dWc]ĥ¸a ad\YU_
]ĥ_MR_ Y\Kd Z\OMcdTS MdcXXYļMS WKX_KVXcMR
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¿
XSOaĥKļMSaO YļaSO^VOXSO dLc^ XS]Ué V_L dLc^
wysok¹ temperaturê otoczenia (lub gwa³towne 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.

,KNKXSKNY^cMdéMOaSOVUYļMSS\YNdKT_
YLMSéŜOħaļ\¸NZ\KMYaXSU¸aRKXNV_
,KNKħ NY^cMdéMcMR YMOXc aSOVUYļMS S \Ydzaju obci¹¿eñ wystêpuj¹cych w pracy osób
zatrudnionych w handlu detalicznym na stanowiskach pracy fizycznej jest bardzo ma³o.
Jedne z nielicznych badañ dotycz¹ce tej grupy
pracowników zosta³y przeprowadzone przez
pracowników Zak³adu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w £odzi.
Badaniami objêto grupê osób reprezentuj¹cych wszystkie stanowiska wystêpuj¹ce
w placówkach handlowych [19]. Byli to sprzedawcy, pracownicy dzia³ów zajmuj¹cych siê
wyrobem lub przygotowywaniem produktów
do sprzeda¿y, pakowacze, kasjerzy, magazyXSO\dcSSXXSĤéMdXSOMSýŜUYļëZ\KMcYU\OļVYXY
na 31 stanowiskach, na których zatrudnione
by³y kobiety, i na 42 stanowiskach, na których
Z\KMYaKVSWýŜMdcŚXS3XPY\WKMTOYYLMSéŜOXS_
Z\KMéSNYVOQVSaYļMSKMRaYL\ýLSO_UĥKN_\_MR_
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 wysi³USOW ]^K^cMdXcW Y\Kd _MSéŜVSaYļë acXSUK-

TéMé d WYXY^cZYaYļMS \_MR¸a \YLYMdcMR
Z przeprowadzonych badañ wynika³o, ¿e doVOQVSaYļMS _UĥKN_ \_MR_ ]^KXYaSé ZYaKŜXc
problem zdrowotny u pracowników hiperi supermarketów. Przeprowadzone dwukrotnie
w odstêpie dwóch lat badanie wykaza³o,
ŜONYVOQVSaYļMSZYTKaSKĥc]SýS]^Y^XSOMdýļMSOT
w badaniu drugim, by³y bardziej nasilone i czêļMSOT ]UĥKXSKĥc Y]YLc LKNKXO NY dK]SýQXSýMSK
porady lekarza.
W grupie kobiet najwiêcej nowych przyZKNU¸aNYVOQVSaYļMSNY^cMdcĥY]dcS!Y\Kd
YUYVSMcVýNŚaSYaYU\dcŜYaOTLK\U¸aS\KWSYX
ZY3]^Y^Xcad\Y]^Mdý]^YļMSac]^ýZYaKXSK
NYVOQVSaYļMS_UYLSO^NY^cMdcĥYNMSXUK]dcTXOQY
SVýNŚaSYaYU\dcŜYaOQYU\ýQY]ĥ_ZKLK\U¸a
i ramion, kolan oraz stóp. Kobiety, u których
ZYTKaSĥc ]Sý NYVOQVSaYļMS YNMSXUK ]dcTXOQY
krêgos³upa, skar¿y³y siê na obci¹¿enie zwi¹zane
d ac]SĥUSOW PSdcMdXcW .YVOQVSaYļMS YNMSXUK
VýNŚaSYaYU\dcŜYaOQY]UY\OVYaKXOLcĥc\¸anie¿ 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 wystêZYaKXSONYVOQVSaYļMS]^aSO\NdYXYŜOaļ\¸N
UYLSO^ Lcĥc ^Y$ UYXSOMdXYļë MRYNdOXSK d MSýŜK\OW V_L p Nĥ_QY^\aKVO LOd UYXSOMdXYļë
pochylania siê oraz stres.
,KNKXSKa]UKd_TéŜOZ\YLVOWNYVOQVSaYļMS
_UĥKN_\_MR_aļ\¸NZ\KMYaXSU¸aRSZO\S]_permarketów wymaga uwagi zarówno pracodawców, jak i lekarzy sprawuj¹cych opiekê
profilaktyczn¹ nad t¹ grup¹ zawodow¹. Fakt,
ŜO ac]^ýZYaKXSO TKUSMRUYVaSOU NYVOQVSaYļMS
dQĥK]dKĥYKŜ"UYLSO^KMdý]^cMRNYVOQVSaYļMS
MY ^cNdSOħ V_L MdýļMSOT p  TO]^ LK\NdY
niepokoj¹cy, zw³aszcza ¿e badana grupa by³a
\OVK^caXSO WĥYNK ļ\ONXSY  VK^ 7YŜXK
YMdOUSaKë ŜO d aSOUSOW Mdý]^Yļë S XK]SVOXSO
NYVOQVSaYļMSLýNéad\K]^Kë

Podsumowanie
Przedstawiona w artykule analiza zagro¿eñ
w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym
wskazuje, ¿e ta grupa pracowników eksponowana jest na ró¿nego rodzaju wydarzenia
wypadkowe, zarówno urazowe, jak i nieurazowe, a praca jest wyczerpuj¹ca i wymaga du¿ej
YNZY\XYļMS XK ]^\O] 8KNWSO\XO YLMSéŜOXSO
fizyczne i psychiczne osób zatrudnionych
w handlu detalicznym jest jednym z podstaaYacMR Ś\¸NOĥ SMR XSOdKNYaYVOXSK d Z\KMc
oraz istotn¹ przyczyn¹ du¿ej fluktuacji kadr.
9MdcaSļMSO XSO a UKŜNcW Z\dcZKNU_
zagro¿enia s¹ identyczne. W mniejszych
sklepach zwykle zagro¿eñ jest wiêcej, natomiast w du¿ych marketach, gdzie zadania
podzielone s¹ miêdzy wielu pracowników,
Mdýļë dKQ\YŜOħ TO]^ ]ZOMcPSMdXK acĥéMdXSO
dla niektórych stanowisk. Bardzo wa¿nym

czynnikiem zapobiegaj¹cym zagro¿eniom
jest w takim przypadku organizacja pracy –
TO]^^Yļ\YNOUdKZYLSOQKTéMcUYX]OUaOXMTYW
stresu, ale równie¿ zmniejszaj¹cy nara¿enie
na zagro¿enia fizyczne.
Bardzo wa¿ne s¹ te¿ odpowiednie szkolenia. Niedostosowanie programu szkoleñ bhp
do problematyki zagro¿eñ specyficznych dla
UYXU\O^XOQY ]UVOZ_ ZYaYN_TO ŜO SMR ^\Oļë
jest niedopasowana do wymogów firmy. Tym
]KWcW\YļXSO\cdcUYXSOZYNTýMSKYNZYaSONniego dzia³ania w celu ograniczenia nara¿enia
na czynniki mog¹ce powodowaæ zagro¿enie
dla ¿ycia i zdrowia pracowników.
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