
SPRZEDAWCA – opis zawodu 522301 

1.  Informacje ogólne 

Zadaniem sprzedawcy jest detaliczna sprzedaż różnych artykułów indywidualnym klientom. 

Sprzedawca może sprzedawać różne produkty. Wyróżnia się więc np. sprzedawców 

artykułów mięsno-wędliniarskich, produktów spożywczych, artykułów owocowo-

warzywnych, przetworów rybnych, dzieł sztuki, artykułów przemysłowych itp. Do 

obowiązków sprzedawcy należy: 

 przygotowanie stanowiska pracy  

 przygotowanie towarów do sprzedaży, np. wystawienie ich na półki, witryny  

  odpowiednie wyeksponowanie towarów w celu ich zareklamowania  

 bieżące uzupełnianie towarów na pólkach  

 zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem, kradzieżą  

 udzielanie klientom dodatkowych informacji na temat sprzedawanych produktów  

 obsługa klienta (w tym pakowanie towarów, przyjmowanie należności itp.)  

 przyjmowanie reklamacji  

 dbanie o czystość i bezpieczeństwo miejsca pracy  

Ponadto sprzedawca może:  

 odbierać zamówiony towar (sprawdzać, czy jakość i ilość zamówionego towaru jest 

odpowiednia)  

  prowadzić ewidencję popytu na poszczególne towary  

 zamawiać towar  

  pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży  

 prowadzić rozliczenia punktu sprzedaży 

Praca sprzedawcy ma charakter usługowy. Sprzedawca detaliczny może pracować w dużym 

lub małym sklepie. Może być także właścicielem punktu sprzedaży, zatrudniać pracowników 

lub sam wykonywać wszystkie wymienione wcześniej czynności. Sprzedawca w handlu 

hurtowym ma za zadanie przygotować i zrealizować zamówienie hurtowe na towar 

znajdujący się w magazynie czy hurtowni. Taki sprzedawca jest pośrednikiem pomiędzy 

producentem a ostatecznym nabywcą towaru. Do jego zadań należy wynegocjowanie jak 

najniższej ceny kupna towaru i jego sprzedaż po cenie jak najwyższej. Musi być na bieżąco 

zorientowany, na co jest popyt na rynku. W swojej pracy często używa technik negocjacji. 

Kontaktuje się bezpośrednio lub pośrednio (telefon, e-mail, chat itp.) z przedstawicielem 

handlu detalicznego, udziela niezbędnych informacji nt. sprzedawanego towaru. Po 

dokonaniu transakcji podlicza i wystawia fakturę VAT. Ta czynność jest związana z obsługą 

komputera oraz sprzętu biurowego. Ponadto sporządza raporty sprzedaży oraz prowadzi 

ewidencję towarów, przyjmuje reklamacje od klientów. Sprzedawca może też pracować na 

stacji paliw. Pracownik taki nie tylko sprzedaje paliwa, artykuły samochodowe, czy np. 

spożywcze, ale także doradza klientom. Może także pomóc wlać paliwo do baku. Obsługuje 

komputer, kasę, drukarkę, czytnik kart itp., oblicza i przyjmuje należności, wystawia faktury. 



Pracownik stacji benzynowej przyjmuje także dostawy paliw i innych towarów, pobiera ich 

próbki, dba o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Sprzedawca może pracować w stałych 

godzinach, w systemie zmianowym, także w systemie 3-zmianowym, oraz w niedziele i 

święta. Jego miejscem pracy są sklepy, hurtownie, magazyny, stacje paliw.  Zazwyczaj 

warunki pracy nie są zbyt uciążliwe. Wyjątek stanowią magazyny czy stacje paliw, gdzie 

często występują zróżnicowane warunki środowiskowe. Większość czynności, poza np. 

wypełnianiem dokumentów, sprzedawca wykonuje na stojąco lub chodząc. 

Praca sprzedawcy ma charakter indywidualny, wymaga  kontaktu z innymi osobami. Część 

czynności ma charakter rutynowy. W dużych placówkach (magazynach, sklepach, 

hurtowniach) istnieje podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników. W mniejszych 

sklepach jeden pracownik musi umieć wykonywać wszystkie lub większość czynności. Praca 

sprzedawcy jest zaliczana do prac lekkich lub średnio ciężkich. 

2.   Wymagania 

W zawodzie sprzedawcy kontakty z innymi ludźmi są bardzo intensywne, dlatego przy 

bezpośredniej obsłudze klientów powinny pracować osoby komunikatywne, łatwo 

nawiązujące relacje interpersonalne. Ważne są również takie cechy, jak umiejętność słuchania 

i cierpliwość, umiejętność postępowania z ludźmi, a także odporność emocjonalna. Bardzo 

ważna jest podzielność uwagi, ponieważ sprzedawca często wykonuje kilka czynności w 

krótkich odstępach czasu lub jednocześnie. Ze względu na usługowy charakter tego zawodu 

przydatne są zainteresowania społeczne oraz menedżerskie. Specyfika zawodu wymaga dużej 

samodzielności w organizowaniu sobie stanowiska pracy, poczucia odpowiedzialności za 

wykonywane czynności i powierzony majątek, zdyscyplinowania w utrzymaniu czystości i 

porządku w punkcie sprzedaży. Praca sprzedawcy jest zaliczana do zajęć samodzielnych, 

jednak niezbędna jest umiejętność pracy w zespole i współdziałania. Przydatne w tym 

zawodzie są dobra pamięć oraz uzdolnienia rachunkowe – do szybkiego i sprawnego 

wykonania obliczeń finansowych. Wymagana jest też duża sprawność układu kostno-

stawowego i mięśniowego, gdyż praca odbywa się zazwyczaj w ruchu lub na stojąco. W 

wykonywaniu zawodu sprzedawcy istotna jest duża sprawność narządu wzroku, zwłaszcza w 

przypadku osób, które pracują przy komputerze (np. kasjer-sprzedawca, fakturzysta), oraz 

dobry słuch. W tym zawodzie przydatny jest dobry wzrok (prawidłowa ostrość widzenia, 

prawidłowe rozróżnianie barw oraz widzenie stereoskopowe). W sklepach ze stoiskami 

spożywczymi wymagane są badania lekarskie dotyczące nosicielstwa chorób zakaźnych i 

pasożytniczych. 

3.Kwalifikacje w zawodzie 

 

Absolwent szkoły Branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu 

kwalifikacji AU.20. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec (w Szkole Branżowej II stopnia) po 

potwierdzeniu kwalifikacji AU.25. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie 

technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji AU.24. Prowadzenie działalności 

https://www.kwalifikacjezawodowe.info/s/3506/74628-Kwalifikacje-zawodowe/107717-AU20-Prowadzenie-sprzedazy.htm
https://www.kwalifikacjezawodowe.info/s/3506/74628-Kwalifikacje-zawodowe/107721-AU25-Prowadzenie-dzialalnosci-handlowej.htm
https://www.kwalifikacjezawodowe.info/s/3506/74628-Kwalifikacje-zawodowe/107720-AU24-Prowadzenie-dzialalnosci-informacyjno-bibliograficznej.htm


informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego. 

 


