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Niektóre osoby nie znoszą pracy. Mark 
Ramirez nie znosi siedzieć pracując.  
 
Nie jest kelnerem ani pracownikiem w fabryce 
– jest szefem zespołu w firmie AOL. Ramirez 
mógłby, gdyby chciał, skulić się na najlepszym 
skórzanym fotelu z katalogu Staples. To nie 
dla niego. Woli stać przez większość dnia, z 
blatem na wysokości brzucha.  
 
„Stoję z ugiętymi kolanami; czuję, że żyję,” 
mówi Ramirez. „Pozycja stojąca wydaje się 
być bardziej naturalna. Nie wróciłbym do 
siedzenia w pracy.” 
 
W przeciągu ostatnich paru lat, zapanowała 
moda na siedzenie wśród 10% pracowników 
AOL w siedzibie w Dulles. Jest to niczym 
owacja na stojąco. Udział w niej biorą 
księgowi, programiści, urzędnicy, 
telemarketerzy, oraz inne osoby w całym kraju. 
Firma GeekDesk, oferująca regulowane biurka 
za poniżej 800 USD, twierdzi, że sprzedaż w 
tym roku wzrosła trzykrotnie.  
 
Firma sprzedała regulowane biurka dla 
Tajnych Służb oraz dla Amerykańskiej 
Agencji Geologicznej. Wiele firm oraz 
agencji zakupuje regulowane biurka z powodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

przepisów dotyczących mebli zawartych w 
umowach. 
 
Osoby, które pracują w pozycji stojącej, robią to 
z wielu przyczyn. Są bardziej skupieni, nie czują 
zmęczenia, czują się niczym generał nawet jeżeli 
zajmują się tylko papierkową robotą. (Były 
Sekretarz Obrony, Donald H. Rumsfeld, pracuje 
na stojąco; podobno jak pisarz Philip Roth.) 
Jednak są nieświadomi faktu, że wśród 
specjalistów ds. ergonomii oraz badaczy 
zajmujących się zdrowiem publicznym toczy się 
debata, czy wszyscy pracownicy biurowi nie 
powinni być zachęcani do stania w miejscu pracy 
– by przedłużyć życie.  
 
W kręgach naukowych powstają artykuły o 
tytułach takich jak: „Twoje krzesło: wygodne 
lecz śmiercionośne”. Lekarze informują o 
nowych zaskakujących badaniach, z których 
wynika, że ryzyko cukrzycy, nadwagi, chorób 
serca, lub nawet przedwczesnej śmierci jest 
wyższe u osób, które siedzą w pracy przez długie 
godziny. Badanie, które ukazało się w American 
Journal of Epidemiology wykazało, że wśród 
123,000 osób, których postęp był śledzony przez 
okres 14 lat, osoby, które spędzały więcej niż 
sześć godzin dziennie w pozycji siedzącej są 
przynajmniej o 18% bardziej narażone na 
przedwczesną śmierć niż osoby, które spędzają 
w tej pozycji mniej niż trzy godziny dziennie.  
 
„Każde nasze kolejne odkrycie jest bardziej 
zadziwiające,” mówi Marc Hamilton, 
przewodniczący badaniom nad fizjologią braku 
aktywności w Centrum Badań Biomedycznych 
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Pennington w stanie Louisiana. „Siedzenie 
jest szkodliwe dla zdrowia. Jest 
niebezpieczne. Stoimy na krawędzi wielkiej 
rewolucji, która zmieni nasze spojrzenie na 
zdrowe nawyki w miejscu pracy.” Nazywa 
siedzenie „odpowiednikiem palenia”.  
 
Nie tak szybko, mówią inni eksperci. 
Nadmierne przebywanie w pozycji siedzącej 
doprowadzi do przewlekłych problemów z 
kręgosłupem – spytajcie pracowników w 
fabrykach. Zwiększy się częstotliwość 
występowania żylaków u kobiet. Serce 
będzie nadwyrężone, silniej pompując krew. 
Alan Hedge, renomowany badacz ergonomii 
z Cornell University nawet powiedział, że 
stanie w pracy jest „jednym z najgłupszych 
rozwiązań. To tak, jak wysokie obcasy w 
postaci mebli.”  
 
Każdy jednak zgodnie potwierdza, że nie 
jesteśmy zbudowani, by siedzieć. 
„Stworzono nas do stania, poruszania się, 
chodzenia,” mówi James Levine, 
endokrynolog w Mayo Clinic, który na tyle 
fanatycznie popiera pozycję stojącą w 
miejscu pracy, że chodzi na bieżni przy 
prędkości 1 mili na godzinę przy biurku.  
 
Jest autorem wcześniej wspomnianego 
artykułu „Wygodne lecz śmiercionośne”. W 
artykule dostarcza niesamowitych 
wskazówek historycznych, tłumaczących w 
 
 
 

 
 

jaki sposób staliśmy się narodem 
„siedzącym”. Ze zbieracko-łowieckiego 
trybu życia przeistoczyliśmy się w rolników, 
a rewolucja przemysłowa spowodowała, że 
zaczęliśmy pracować w fabrykach. 
Natomiast rewolucja technologiczna 
posadziła nas za biurkiem. I tu się obecnie 
znajdujemy, dziobiąc na klawiaturze. 
Dzisiejsi pracownicy biurowi potrzebują tylu 
danych, że dwa monitory komputerowe na 
jednym biurku stały się standardem.  
 
„Wystarczy odrobina kreatywności, a 
przeciętna osoba zdoła jeść, pracować, 
rozmnożyć się, bawić się, robić zakupy i 
spać, nie ruszając się o krok,”, pisze Levine. 
„Poznawszy wygodę krzesła, nie ruszamy się 
z niego. W pracy i w domu: siedzimy.” 
 
Jednak gdy siedzimy, zdaniem badaczy, 
ważne biologiczne procesy działają na 
spowolnionych obrotach. Enzym, który 
oczyszcza krew z niebezpiecznych dla 
zdrowia tłuszczy działa prawidłowo jedynie, 
gdy ciało znajduje się w pozycji pionowej. 
Pozycja stojąca także wydaje się obniżać 
ryzyko zachorowania na choroby serca, 
pozwala nam spalać więcej kalorii, insulina 
wydajniej obniża poziom glukozy, a 
organizm wytwarza „dobry” cholesterol. 
Procesy te, w większości, są niezależne od 
tego, ile czasu poświęcamy na ćwiczenia 
fizyczne.  
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Istoty ludzkie muszą stać. 

 
„Ważę 160 funtów, wielki mechanizm 
trzyma mnie w pozycji pionowej. Ale ten 
mechanizm nie tylko mnie podtrzymuje,” 
mówi Levine, maszerując na biurko-bieżni. 
Ewidentnie istnieją metaboliczne 
„wł ączniki”, które się uruchamiają, gdy 
wstajemy. Ciało nie zostało stworzone, by 
siedzieć przez cały dzień.   
 
Kate Kirkpatrick stoi w pracy, ale nie 
dlatego, że wiedziała, iż taka pozycja 
wydłuży jej życie. Nie miała pojęcia. Jako 
menedżer w firmie Gensler, 
międzynarodowej firmie projekcyjnej i 
architektonicznej w Waszyngton, D.C., 
zaczęła stać podczas pracy po wypadku, w 
wyniku którego odczuwała ból, gdy 
siedziała.  
 
Uraz minął, ale Kirkpatrick nie spoczęła już 
na krześle. Posiada klawiaturę doczepioną 
do biurka, która podnosi się wraz z blatem. 
Pracuje przez większość dnia w pozycji 
siedzącej, w wygodnych adidasach. Jej 
niegdyś ulubione krzesło Aeron, rekwizyt 
pracy w biurze, stoi w kącie. Czuje się 
świetnie.  
 
„Nie mam już ochoty na drzemkę w środku 
dnia,” mówi Kirkpatrick. „Czuję, że moje 
ciało jest zdrowsze. Bardziej czujne. Sztyw- 
 
 
 
  

 
 

 
-ność szyi po całym dniu pracy już mnie nie 
dotyczy. Jest mi wygodniej teraz.” 
 
Eric Friedman, szef biura ds. ochrony 
konsumentów w Hrabstwie Montgomery zaczął 
stać w pracy niemal 10 lat temu, gdyż „stres 
zbierał się mojej szyi i miewałem częste bóle 
głowy.” Nie wie, w jakim stanie byłby obecnie, 
jeżeli nadal siedziałby w pracy, gdyż „mam 
wrażenie, że przez cały dzień przeczesuję 
emaile.” 
 
Podobnie jak inni adwokacji pozycji stojącej, nie 
chce ponownie wrócić do krzeseł.  
 
Hedge, profesor z Cornell, nie jest fanem stania. 
„Głupotą jest kazać ludziom stać przez cały 
dzień,” twierdzi. „Stanie zwiększa aktywność 
mięśni torsu oraz nacisk na kręgi, zwiększa 
ryzyko wystąpienia żylaków, zwiększa ryzyko 
chorób tętnicy szyjnej oraz obciąża serce.”  
 
Najbardziej sensowną oraz oszczędną strategią, 
jak twierdzi, jest siedzenie w pozycji neutralnej, 
lekko pochylonym do tyłu, z klawiaturą powyżej 
kolan. W tej pozycji krew najlepiej krąży. 
Pracownicy powinni od czasu do czasu wstać i 
przejść się, rozciągnąć mięśnie i unikać długich 
godzin przy biurku. To ruch jest kluczem; nie 
pozycja stojąca.  
 
„Stanie przez cały dzień przysporzy więcej 
problemów, niż siedzenie przez cały dzień,” 
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Twierdzi. 
 
Zwolennicy stania w miejscu pracy zgadzają się, że 
nie są w stanie określić, ile czasu spędzonego w 
pozycji stojącej prowadzi do korzyści kojarzonych z 
tą pozycją. Prowadzone są w kwestii badania. Przez 
jaki okres czasu należy wykonywać X by rezultatem 
był Y? 
 
„Nie mamy obecnie odpowiedzi na te pytania, ale 
będziemy ich szukać,” mówi Hamilton, badacz z 
Pennington. 
 
„Nie chodzi o nadmierne, nieracjonalne lub szalone 
podejście do kwestii stania; brzytwa ma dwa ostrza,” 
twierdzi Levine z Mayo Clinic. „Siedzenie przez 
cały dzień jest równie wielkim absurdem, jeżeli 
chodzi o konstrukcje naszego ciała. Dowód? 
Siedzenie przez cały dzień jest szkodliwe dla 
zdrowia.”  

 
Na wpół żartując, podsumował swoje podejście do 
sprawy: „Niech osoby siedzące się zjednoczą. Czas 
powstać.”  
 
 
 
 
Obejrzyj komentarze do artykułu. 
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