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Bezpieczeostwo i higiena pracy przy organizowaniu sprzedaży towarów 
 

W każdym punkcie sprzedaży detalicznej zazwyczaj wyróżniamy: 
 ‒ sala sprzedażowa,  
‒ zaplecze socjalno 
- biurowe,  
‒ magazyn dla towarów.  
Sala sprzedażowa jest przeznaczona do obsługi klientów, w której klienci zapoznają się  
z ofertą towarową i następnie dokonują zakupów.  
Zaplecze socjalno-biurowe przeznaczone jest głównie dla pracowników (szatnie, sanitariaty 
oraz miejsca spożywania posiłków przez pracowników).  
Magazyn dla towarów stanowi miejsce, w którym przyjmuje się towary od dostawców, 
magazynuje i przygotowuje do sprzedaży.  
Ważnym elementem jest wejście do punktu sprzedaży detalicznej, które powinno zapewniad 
swobodne przemieszczanie się klientów, w tym klientów niepełnosprawnych. Drzwi 
wejściowe muszą byd odpowiednio szerokie, aby zapewniały swobodny ruch klientów. 
Szerokośd drzwi musi byd dostosowana do rodzaju używanych środków transportu  
i organizacji ruchu. Ważne jest, aby podłogi były odporne na działanie przechowywanych 
wyrobów, produktów, substancji oraz na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto powinny byd 
wykonane z materiałów umożliwiających łatwe ich utrzymanie w czystości. Wszelkie 
nierówności na podłodze zazwyczaj utrudniają poruszanie się pracowników oraz klientów 
wykonujących zakupy z wózkami, koszykami. Jeśli to możliwe, podłogi powinny tworzyd jeden 
poziom, bez progów, schodów i pochylni. Ściany i sufit muszą byd odporne na działanie 
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przechowywanych towarów oraz, tak jak i podłoga, łatwe do odkurzania lub zmywania. 
Wszystkie okna wraz z oknem wystawowym powinny byd zabezpieczone przed włamaniem. 
Szyby powinny byd utrzymywane w czystości i zachęcad klientów do wejścia. Obecnie 
większośd okien wystawowych nie wymaga przysłaniania ich kratami lub żaluzjami 
antywłamaniowymi. Oprócz oświetlenia dziennego powinno byd zapewnione odpowiednie 
oświetlenie sztuczne. W miejscach przechowywania drobnych wyrobów i tam gdzie trzeba 
odczytywad etykiety należy zainstalowad dodatkowe lampy. Miejsca w punkcie sprzedaży 
detalicznej, w których mogą wystąpid potencjalne zagrożenia dla pracowników  
i klientów, powinny byd oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeostwa. 
Pracodawca ma obowiązek stosowad znaki i sygnały bezpieczeostwa wszędzie tam, gdzie nie 
można zlikwidowad zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami. 
 
 

Zadania i uprawnienia instytucji w zakresie ochrony pracy w Polsce 
 
Organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy,  
w szczególności przepisów bhp, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej, jest Paostwowa Inspekcja Pracy (PIP). 
Paostwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi. 
Paostwową Inspekcją Pracy kieruje, powołany przez Marszałka Sejmu, Główny Inspektor 
Pracy. Jednostkami organizacyjnymi są: Główny Inspektor Pracy i 16 okręgowych 
inspektoratów pracy. Każdy z inspektoratów obejmuje zakresem swojej działalności 
terytorialny obszar jednego województwa. 
Do podstawowych zadao Paostwowej Inspekcji Pracy należą: 
- nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 
bezpieczeostwa i higieny pracy, 
- kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy przy projektowaniu 
budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy, 
- kontrola legalności zatrudnienia, 
- podejmowanie działao w celu zapobiegania i eliminowaniu zagrożeo w środowisku pracy, 
- ściganie wykroczeo przeciw prawom pracownika, 
- udzielanie porad i informacji technicznej w zakresie eliminowania zagrożeo dla życia  
i zdrowia pracowników. 
Nadzorem i kontrolą Paostwowej Inspekcji Pracy są objęci wszyscy pracownicy oraz inne 
podmioty, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, bez względu na 
podstawę świadczenia tej pracy. 
Główny Inspektor Pracy w razie stwierdzenia, że stan bezpieczeostwa i higieny pracy zagraża 
pracownikowi, ma uprawnienia do nakazania zaprzestania przez zakład pracy działalności 
określonego rodzaju. 
Zgodnie z ustawą o PIP inspektor pracy ma prawo do przeprowadzenia kontroli o każdej 
porze dnia i nocy. Inspektor pracy rozpoczyna czynności kontrolne od okazania pracodawcy, 
przedsiębiorcy lub innej osobie upoważnionej do jego reprezentowania legitymacji służbowej 
oraz innego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.  
Możliwe jest też przeprowadzenie kontroli tylko na *podstawie legitymacji służbowej. Dzieje 
się to wtedy, gdy trzeba ją przeprowadzid niezwłocznie (np. istnieje zagrożenie życia lub 
zdrowia pracowników, którzy pracują na wysokości bez zabezpieczenia przed upadkiem,  



w niebezpiecznych wykopach). W takiej sytuacji Inspektor pracy też musi przedstawid 
upoważnienia ale już po rozpoczęciu kontroli. 
Obowiązki pracodawcy w trakcie kontroli polegają przede wszystkim na umożliwieniu 
inspektorowi dostępu do wszystkich pomieszczeo pracy, wglądu w dokumenty, zapewnienia 
terminowego udzielenia niezbędnych informacji od pracowników i innych pracujących na 
terenie zakładu osób itp. 
Inspektorowi należy także, w miarę możliwości, zapewnid oddzielne pomieszczenie, w którym 
będzie mógł zapoznawad się z dokumentami i informacjami, jakich zażąda od pracowników  
i innych osób. Jeśli odzież własna kontrolującego mogłaby ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu 
oraz ze względów bezpieczeostwa na czas oględzin pomieszczeo pracy i zapoznawania się  
z procesami technologicznymi należy mu przydzielid odzież roboczą lub środki ochrony 
indywidualnej. 
Inspektor pracy ma prawo przesłuchiwad pracowników, byłych pracowników oraz osoby 
zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy, a także byłych współpracowników. Może 
od nich zażądad wyjaśnieo ustnych i pisemnych. Pracodawca musi zapewnid możliwośd 
przesłuchania tych osób. 
Po zakooczeniu kontroli inspektor pracy sporządza protokół. 
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia właściwe organy PIP uprawnione są do: 
- nakazania usunięcia uchybieo w ustalonym terminie w wypadku naruszenia  przepisów bhp, 
- nakazanie wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia pracobiorców, a także skierowania do innych prac pracobiorców 
w razie wykonywania czynności o charakterze niebezpiecznym bez osiadania wymaganych 
kwalifikacji, 
- nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeo, gdy ich eksploatacja powoduje 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, 
- zakazania wykonywania prac lub działalności w miejscach powodujących bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, 
- nakazania ustalenia w określonym terminie okoliczności i przyczyn wypadku, 
- nakazanie pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego 
świadczenia przysługującego pracownikowi.  
 
 

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy w handlu 
 
Ergonomia to nauka stosowana, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, 
maszyn, urządzeo, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów 
powszechnego użytku do wymagani potrzeb fizjologicznych, psychicznych  
i społecznych człowieka. 
Wyróżniamy ergonomię: 
- korekcyjną, która zajmuje się korektą warunków pracy poprzez modernizację istniejących  
i pracujących już maszyn i urządzeo a także wprowadzenie elementów zabezpieczających 
ludzi przed niekorzystnymi wpływami środowiska pracy. 
- koncepcyjną, która wprowadza zasady ergonomii już w trakcie formułowania założeo 
 i projektowania systemów. 
Podstawowe korzyści ze stosowania zasad ergonomii to: 
- lepsza i wydajniejsza praca pracowników, 



- zmniejszenie liczby i kosztów braków oraz błędów popełnianych w pracy, 
- wzrost bezpieczeostwa pracy, 
- eliminacja chorób zawodowych, 
- lepsze wykorzystanie czasu pracy, 
- ograniczenie absencji chorobowej pracowników, 
- zwiększenie satysfakcji z pracy. 
Stosując rozwiązania ergonomiczne w handlu, stanowisko pracy organizuje się tak, aby 
ograniczyd ruch zbędne i uciążliwe. Urządzenia i narzędzia, z których korzystają sprzedawcy 
powinny minimalizowad koniecznośd natężenia uwagi, powinny byd wygodne, bezpieczne  
i estetyczne. 
 
 

Wymagania dotyczące pomieszczeo i stanowiska pracy 
 
Każdy sklep powinien byd utrzymany w czystości i dobrym stanie technicznym. Wymagania 
techniczne dla pomieszczeo i stanowisk pracy pracownika określają następujące parametry: 
 
 

 
Wyposażenie techniczne sklepu powinno umożliwiad pracownikom utrzymania lokalu oraz 
znajdujących się w nim urodzeo w czystości. W sklepach(dotyczy to szczególnie sklepów  



z żywnością) powinna byd odpowiednia liczba umywalek z zimną i ciepłą wodą, 
zaopatrzonych w środki do mycia rąk. W sprzedaży porcjowanych środków spożywczych 
powinny uczestniczyd co najmniej dwie osoby, z których jedna ma przyjmowad wyłącznie 
pieniądze. 
Zgodnie z przepisami bhp na stanowisku pracy powinny znajdowad się instrukcje dotyczące: 
- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych  
z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i urządzeo technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia, 
- udzielaniu pierwszej pomocy, 
- zasad postępowania w razie powstania nieprzewidzianych sytuacji powodujących poważne 
zagrożenia dla pracowników. 
 

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pracy 
 
Środki ochrony zbiorowej to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w 
tym pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi 
pojedynczo ;lub łącznie w środowisku pracy. Do środków ochrony zbiorowej należą 
rozwiązania techniczne stosowane w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych 
urządzeniach. Mogą nimi bydm.in. osłony, balustrady ochronne lub urządzenia, które 
ograniczają dostęp do stref niebezpiecznych. 
 
Środki ochrony indywidualnej to środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu 
ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą ich liczbą, związanymi z występowaniem 
niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy. 
Ze względu na rodzaj ochrony wyróżniamy następujące środki ochrony indywidualnej: 
 
 

 



 
 
 
 

Rodzaje zagrożeo występujące na stanowisku pracy sprzedawcy 
 
Pracownik, który wykonuje prace jest narażony na różne zagrożenia. Do najważniejszych 
zagrożeo zawodowych na stanowisku sprzedawcy należą: 
- wypadki, 
- choroby zawodowe, 
- awarie. 
Przyczyną zagrożeo w pracy sprzedawcy są czynniki niebezpieczne, szkodliwe, chemiczne, 
biologiczne, psychofizyczne i psychospołeczne. 
Przykładowe zagrożenia w pracy sprzedawcy przedstawia tabela: 
 
 
 



 

 
 
W celu ograniczenia zagrożeo podczas wykonywanej pracy sporządza się odpowiednie 
instrukcje, które określają zasady obsługi urządzeo znajdujących się w sklepie oraz sposobu 
wykonywania różnych prac zawodowych. 
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TEST: 
 
 
Imię i Nazwisko…………………………………. 
 
 

1. Sala sprzedażowa jest przeznaczona do: 
a)  obsługi klientów, w której klienci zapoznają się z ofertą towarową i następnie 

dokonują zakupów.  
b) pożywania posiłków przez pracowników.  
c) stanowi miejsce, w którym przyjmuje się towary od dostawców, magazynuje  

i przygotowuje do sprzedaży. 
2. Organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy 

jest: 
a) Paostwowa Inspekcja Pracy 
b) Paostwowa Rada Ochrony Środowiska 
c) Paostwowa Straż Pożarna 

3. Ergonomia to: 
a)  nauka stosowana, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, 

urządzeo, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz 
przedmiotów powszechnego użytku do wymagani potrzeb fizjologicznych, 
psychicznych i społecznych człowieka. 

b) nauka zajmująca się organizowaniem pracy w sklepie 
c) nauka stosowana, zmierzająca do ujednolicenia asortymentu w sklepach 

wielkopowierzchniowych 
4. Wyróżniamy ergonomię: 

a) Korekcyjną i koncepcyjną,  
b) Korekcyjna i zapobiegawcza 
c) Koncepcyjna i kontynuacyjna 

5. Środki ochrony indywidualnej to środki: 
a) noszone lub trzymane przez pracownika w celu ochrony przed jednym 

zagrożeniem lub większą ich liczbą 
b) to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi 
c) których pracownik nie ma obowiązku stosowad podczas wykonywania pracy 

zawodowej 
6. jesteś pracownikiem stoiska mięsnego w hipermarkecie. Na działanie którego 

czynnika niebezpiecznego jesteś narażony na swoim stanowisku pracy? 
a) Poparzenie 
b) Praca na drabinie 
c) Zagrożenie elementami ostrymi 

7. W celu ograniczenia zagrożeo podczas wykonywanej pracy sporządza się: 
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a) odpowiednie instrukcje, które określają zasady obsługi urządzeo znajdujących się 
w sklepie 

b) ustawia się balustrady ograniczające dostęp do miejsc niebezpiecznych 
c) pracownik podpisuje pismo o nie wnoszeniu przeciwko pracodawcy roszczeo  

w razie wypadku 


