
 
 
Nie siedź w pracy – wstań i żyj dłu żej 
Badania wskazują, że siedzenie na gluteus-maximus przez długi okres czasu 
może zagrażać zdrowiu 
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Siedzisz właśnie przy biurku?? Jeżeli tak, wstań! 

Siedzenie zbyt długo podczas pracy wpływa ujemnie na produktywność, a może także 
doprowadzić do przedwczesnej śmierci.  

Z raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Rakowego (American Cancer Society) wynika, iż 
kobiety i mężczyźni, którzy siedzą przez sześć lub więcej godzin dziennie są narażeni na 
wcześniejszą śmierć; ryzyko istnieje pomimo aktywności fizycznej. Ryzyko jest wyższe w 
przypadku kobiet.  

„Spędzanie mniej czasu w pozycji siedzącej niesie wiele oczywistych korzyści dla zdrowia,” 
twierdzi Alpa Patel, przewodnicząca badaniom. Może także korzystnie wpływać na 
koncentracje oraz produktywność, dodaje.   

„Meble z regulacją wysokości są zwykle droższe”, mówi Jonathan Webb, wiceprezes KI, 
firmy produkującej regulowane meble, których koszt zaczyna się od 1000 USD za sztukę. 
Powiedział także, że firma odnotowała sprzedaż regulowanych biurek niższą o 10-15% z 
powodu spowolnienia gospodarczego.  

„Musimy uświadomić klientom jak bardzo opłacalny jest zakup biurka z regulowaną 
wysokością blatu, w przeciwieństwie do biurek stacjonarnych,” powiedział Webb. „Biurka te 
mogą przełożyć się na mniejszy odpływ pracowników oraz zwiększoną produktywność. W 
dzisiejszych czasach pracodawcy usiłują zrobić więcej, za mniej.” 

Niektórzy pracodawcy już załapali powyższą regułą i uważają, że zyski związane z większą 
produktywnością oraz większą satysfakcją pracowników przewyższają koszty.  

Don Montanaro, prezes firmy TradeKing, przed przeprowadzką do nowej siedziby w Fort 
Lauderdale w stanie Floryda, spytał swoich 100 pracowników czy chcieliby jakiś sprzęt do 
nowego biura. Dziesięciu z nich poprosiło o biurka do pracy w pozycji stojącej.  

„Koszt tych biurek był o parę tysięcy wyższy, ale to mała inwestycja by uszczęśliwi ć 
pracowników i poprawić im zdrowie,” powiedział Montanaro, który sam korzysta z takiego 
biurka od 15 lat. „Uśmiechają się więcej, mówią mi, że lepiej się wysypiają w nocy.” 



Czasami pracownicy biorą sprawę we własne ręce. 

Richard Dirmyer, 25, uszkodził kręgosłup w zeszłym roku. Po powrocie do pracy odkrył, iż 
nie potrafi wytrzymać w pozycji siedzącej więcej niż kilka minut z powodu bólu. Musiał się 
kłaść by ulżyć cierpieniu.  

Jako, że Dirmyer właśnie przyjął posadę jako badacz w Narodowym Instytucie Technicznym 
ds. Głuchych (National Technical Institute for the Deaf) przy Instytucie Technologii 
Rochester, nie chciał pracować z domu ani iść na zwolnienie, więc wziął kilka pustych 
kartonów po komputerach i na nich ułożył swój komputer, klawiaturę oraz monitor, by móc 
wygodnie pracować w pozycji stojącej. „Była to dla mnie najwygodniejsza pozycja,” mówi. 

Niestety gdy dyrektor ośrodka zobaczył prowizoryczną konstrukcję w biurze, kazał 
Dirmyerowi ją zlikwidować, gdyż była niestabilna i mogłoby dojść do uszkodzenia sprzętu. 

W końcu pracodawca podjął decyzję by zakupić biurko z regulowaną wysokością za 900 
dolarów. „Koszt nie stanowił problemu,” mówi Dirmyer, „Mój pracodawca w pełni mnie 
popierał.” 

W niektórych przypadkach zakup regulowanego biurka bądź udzielanie pracownikom 
regularnych przerw, by mogli postać, jest wymogiem prawnym regulowanym przez Ustawę o 
Niepełnosprawnych Amerykanach (Americans With Disabilities Act), o ile takie środki są 
konieczne, by osoba wykonywała swoje obowiązki w pracy.  

Jednak takie środki lub zmiana warunków pracy są wymagane przez prawo tylko, jeżeli nie 
stwarzają „znaczących trudności lub kosztów dla pracodawcy”. 

Pracodawca Dirmyera nie zastanawiał się nad zakupem biurka. 

„Nie chodzi tylko o prawo, ani o dobroczynność,” stwierdził James DeCaro, Prezes 
tymczasowy Instytutu ds. Głuchych. „Po prostu tak należy postąpić; ma to sens.” 

Pracownicy pracują lepiej, gdy stoją 

Badanie prowadzone przez Ośrodek Badań nad Ergonomią (Center for Ergonomic Research) 
przy Uniwersytecie w Miami wykazało, iż osoby, które siedzą w pracy przez długie okresy 
czasu przebywają na przerwie o 47% dłużej, niż osoby pracujące w pozycji stojącej. 

Owe przerwy także trwają dłużej.  

Niektóre firmy wykorzystują regulowane biurka jako narzędzie rekrutacyjne, powiedział 
Donovan McNutt, prezes firmy GeekDesk, która sprzedaje regulowane biurka za cenę 
detaliczną poniżej 800 USD.  

Pomimo spowolnienia gospodarczego, McNutt twierdzi, że zainteresowanie takimi biurkami 
wciąż rośnie. „Nie jest to już przedmiot luksusowy,” dodaje.  

Najwięcej biurek kupują firmy tworzące kompleksy technologiczne, np. w San Francisco, ale 
także w mniejszych kompleksach w Denver oraz Austin, twierdzi McNutt. Odnotował także 
rosnące zainteresowanie ze strony urzędów oraz placówek edukacyjnych. W większości 
przypadków, biurka są kupowane przy okazji przeprowadzek do nowej siedziby, w 
przeciwieństwie do wymiany starych biurek.  



Jak siedzenie Cię zabija 

Korzyści dla zdrowia płynące z pracy w pozycji stojącej są ogromne. Badanie prowadzone 
przez Stowarzyszenie Rakowe, w którym udział wzięło prawie 125,000 respondentów, 
wykazały, że: 

Kobiety, które zaznaczyły, że siedzą przez więcej niż sześć godzin dziennie, były o 37% 
bardziej narażone na przedwczesną śmierć, niż kobiety, które zaznaczyły, że siedzą mniej niż 
3 godziny dziennie.  

Mężczyźni, którzy zaznaczyli, że siedzą przez więcej niż sześć godzin dziennie, byli o 18% 
bardziej narażeni na przedwczesną śmierć, niż ci, którzy zaznaczyli, że siedzą mniej niż 3 
godziny dziennie.  

Poziom aktywności fizycznej nie wpływała na śmiertelność.  

Zdaniem Alpa Patel, przewodniczącej badań dla Stowarzyszenia Rakowego, nadmierne 
przebywanie w pozycji siedzącej, pomimo aktywności fizycznej, ma znaczące konsekwencje 
dla metabolizmu i może prowadzić do otyłości, problemów z układem krążenia oraz innych 
przewlekłych chorób.  

Oczywistym rozwiązaniem, popieranym przez Patel, jest wyposażenie miejsca pracy w 
regulowane biurka, by pracownicy sami decydowali, kiedy będą pracowali w pozycji 
siedzącej, a kiedy w stojącej. Trudno jest jednak pracodawców namówić na owe rozwiązanie. 
Z powodu spowolnienia gospodarczego firmy nie nadwyrężają budżetu, a pracownicy są 
szczęśliwi, że w ogóle mają biurka.  
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