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Nie znosisz siedzieć zbyt długo? Jest 
na to sposób 
Autor: FARHAD MANJOO 
 

Nie jest łatwo stanąć na własnych nogach w miejscu pracy. Nie chodzi mi tu o 

nadstawianie głowy, dążenie do władzy ani o nic dramatycznego. Mam na myśli, 

dosłownie: trudno jest znaleźć sposób by pracować stojąc, a nie siedząc, przy biurku.  

Wiem o tym gdyż przez parę tygodni usiłowałem znaleźć sposób by pracować przy 

biurku na komputerze bez krzesła. Poszukiwania nie były niczym przygoda Don 

Kichota; stanie jest obecnie w modzie. Naukowcy odkryli, iż osoby, które stoją 

podczas pracy są na ogół zdrowsze niż osoby, które siedzą. Istnieje cała subkultura 

fanatyków pozycji stojącej podczas pracy; osoby te przysięgają, iż pozbycie się krzesła 

zmieniło ich życie.  

Jednak mi nie chodziło jedynie o poprawę zdrowia; miałem nadzieję, że pozycja 

stojąca wpłynie pozytywnie na moją pracę.  

Wiele lat temu czytałem, że autor Philip Roth pisze na komputerze opartym o 

mównicę. Korzystam okazjonalnie z tej metody w ramach terapii na zanik inwencji 

twórczej. Kładę laptop na blat kuchenny i wiszę nad nim niczym dyrygent przed 

orkiestrą. Metoda ta wydaje się być skuteczna. Pozycja stojąca pomaga przezwyciężyć 

nadmiar energii i pomaga mi się skupić na pracy.  

Jednak blat kuchenny nie jest przeznaczony do pracy, i po chwili czuję ból szyi od 

patrzenia się w dół na ekran. 

I tu wkracza „stojące biurko”. W przeciągu ostatnich paru lat wiele firm z 

asortymentem biurowym dodało do swojej oferty biurka, które są na tyle wysokie, by 

ekran komputerowy stał na wysokości wzroku gdy osoba przy nim stoi. Jednak trochę 

obawiałem się zakupu mebla przy którym musiałbym stać na okrągło: te biurka 

wydawały się wymuszać dyscyplinę spotykaną jedynie w wojskowych koszarach.  

Potrzebowałem bardziej elastycznego rozwiązania. Wówczas odkryłem biurka o 

regulowanej wysokości. Owe biurka do pracy w pozycji zarówno siedzącej jak i 

stojącej są wyposażone w elektryczny silnik, dzięki któremu użytkownik może zmienić 

wysokość biurka za pomocą jednego przycisku. Niestety, biurka te uważane są za 

meble specjalistyczne; są drogie, trudnodostępne, i niełatwo jest je osobiście 

przetestować przed zakupem. A szkoda. Dorwałem takie biurko parę dni temu, i nie 

mogę przestać go wychwalać.  
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Model, który wypróbowałem jest produkowany przez internetową firmę GeekDesk, 

założoną przez Donovana McNutta, programistę. Donovan przeżył wypadek gdy był 

młody, wskutek czego czterdziestoczterolatek ma obecnie problemy z kręgosłupem. 

Tysiące godzin spędzonych przed komputerem jedynie pogłębiły problem. Przez wiele 

lat McNutt wypróbował rozmaitych ergonomicznych rozwiązań polecanych przez 

ekspertów – ustawiał monitor oraz krzesło na odpowiedniej wysokości, trzymał 

kolana oraz łokcie w zalecanej pozycji – jednak metody te nie rozwiązały problemu.  

„To, co podpowiadało mi ciało było o wiele prostsze: Rusz się! Zmień pozycję co jakiś 

czas!” napisał McNutt w emailu. „Ból pleców spowodował, że wsłuchałem się w 

‘mowę’ ciała”.  

McNutt zbudował parę prototypów i potwierdził swoją podstawową hipotezę. Choć 

stanie na nogach przez cały dzień służyło jego plecom lepiej, niż siedzenie, największą 

przyjemność czerpał z możliwości zmiany pozycji w przeciągu dnia. Ruchome biurko 

umożliwia taką zmianę: za każdym razem, gdy jego ciało sztywnieje z powodu zbyt 

długiego przebywania w jednej pozycji, po prostu wstaje lub siada. W przeciągu 

jednego dnia, McNutt przez około 20 do 40 procent czasu pracuje w pozycji stojącej.  

Wypróbowałem mniejszego z dwóch podstawowych modeli biurek GeekDesk – 

czterdziestopięciocalowego biurka za 749 USD. (Siedemdziesięciodziewięciocalowy 

kosztuje 799 USD). Dostawa do 48 stanów to koszt od 110 USD; biurko jest do 

samodzielnego montażu. Przyznaję, że trwało to kilka dni zanim się przyzwyczaiłem. 

Początkowo nie mogłem zdecydować, kiedy usiąść a kiedy stanąć. Zapominałem 

także, że miałem możliwość zmiany pozycji. Dopiero pod koniec dnia pracy 

przypominałem sobie, że biurko jest ruchome.  

Choć zmiana pozycji z siedzącej na stojącą odbywała się bez wysiłku – za pomocą 

jednego przycisku – w górę lub w dół – ustawienie odpowiedniej wysokości względem 

wzrostu wymagała odrobinę wprawy. Odkryłem, że sztuczka polega na tym, by górna 

krawędź monitora była na tej samej wysokości co czubek głowy: dzięki temu mogłem 

patrzeć prosto na ekran, niezależnie od tego, czy obecnie stałem czy też siedziałem.  

Po paru dniach rozgrzewki wpadłem w przyjemną rutynę siadania/stania. Jako, że 

niewygodnie mi było jeść śniadanie i pić kawę stojąc przy biurku, zwykle 

rozpoczynałem dzień siedząc. Po godzinie zmieniałem pozycję na stojącą. Jeżeli 

musiałem danego dnia napisać artykuł, stałem przez większość dnia. Jeżeli w planach 

miałem zadania które wymagały mniej kreatywności oraz skupienia – serfowanie po 

Internecie, wykonywanie telefonów, oglądanie filmów – zwykle ponownie siadałem w 

okolicach drugiego śniadania.  

Nichole Stutzman, Dyrektor Kreatywny w firmie Anthro, produkującej ergonomiczne 

meble, w tym szeroki wybór biurek o regulowanej wysokości, zauważyła podobne 

nawyki w swoim biurze; pracownicy zwykle zmieniają pozycję na stojącą, gdy mają 

przed sobą ważne zadanie. 
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„Mamy w firmie sporo projektantów. Gdy szkicują lub wykonują zadanie wymagające 

kreatywności, słyszę, jak biurka się podnoszą”, twierdzi Stutzman. 

Myślę, że to dlatego, iż stojąc człowiek czuje się odseparowany od biurka. Jeżeli pisząc 

nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa lub mam kłopot ze zdaniem, trzęsę rękoma, 

podskakuję lub odchodzę na trochę od biurka – takich czynności nie mogłabym 

wykonywać siedząc. Często owe ruchy odprężają mój umysł na tyle, że potrafię 

przeskoczyć przeszkodę.  

Jest jeszcze jedna sprawa związana ze staniem przez dłuższy okres czasu: bywam 

bardziej głodny, niż wówczas, gdy siedzę niezdarnie na krześle. Potwierdza to być 

może teorię adwokatów pracy w pozycji stojącej, że spala się wówczas więcej kalorii. Z 

tego powodu mam nadzieję, że biurka o regulowanej wysokości staną się 

ogólnodostępne, a firmy masowo produkujące meble stworzą tańsze wersje.  

Wszystkim się przyda trochę czasu na nogach. 


