
Nie ma co się oszukiwać – przed komputerami spędzamy dziś 

bardzo dużo czasu . Czasem alarmująco dużo. I choć łatwo jest 

zbagatelizować, czy wręcz negować istnienie problemu, to jednak 

długie godziny przed komputerem poświęcane na pracę, naukę i 

zabawę  nie są obojętne  dla naszego organizmu. 

 

Polecam:  bardo fajny i  krótki filmik i dotyka sedna problemu. 

https://youtu.be/ZLwIP8cBaWA 

 

 

Jak można się dowiedzieć z broszurek 
informacyjnych Państwowego Inspektoratu Pracy, praca 
przy komputerze powoduje m.in: 

 Statyczne obciążenie mięśni stabilizujących kręgosłup       
w pozycji siedzącej, 

 Statyczne obciążenie mięśni barków i rąk obsługujących 
klawiaturę, 

 Statyczne obciążenie mięśni karku utrzymujących głowę 
podczas obserwacji monitora 

Jeśli wszystko to, co napisane wyżej, nadal was nie przekonuje, 
że poprawna postawa podczas pracy przed komputerem to 
ważna rzecz, to wystarczy rzucić okiem na listę potencjalnych, 
długotrwałych urazów: oprócz wspomnianego CTS i RSI mamy 
tu także zwyrodnienia i zapalenia stawów i ścięgien. Nie brzmi 
przyjemnie, prawda? 

Na szczęście zadbanie o poprawną ergonomię pracy przy 
komputerze jest stosunkowo proste i sprowadza się tak 
naprawdę do trzymania się kilku podstawowych zasad. 

Naucz się siedzieć! 

Brzmi dziwnie, ale to prawda – nie potrafimy siedzieć. Pozycje, 
jakie zajmujemy przed komputerem często bywają jeszcze 

https://youtu.be/ZLwIP8cBaWA
http://www.umed.pl/pl/doc/bhp/2013/Ergonomia-zdrowa-praca-biurowa.pdf


bardziej dziwaczne i ekstremalne niż te, które przyjmujemy w 
łóżku w trakcie snu. W przeciwieństwie do snu, mamy jednak 
wpływ na to, jak siedzimy. I na czym siedzimy. Niestety, zwykłe, 
drewniane krzesło lub taboret to bardzo złe pomysły. Nie 
oznacza to jednak, że trzeba od razu inwestować w drogie fotele 
ergonomiczne. 

Uwaga na ustawienie monitora 

Nawet jeżeli nasz monitor ma matową, nieodbijającą promieni 
słonecznych powłokę, to w dalszym ciągu nie jest wskazane, 
żeby ustawić biurko tak, że w monitorze będzie się odbijało 
słońce zza okna. Jeszcze gorzej jest wtedy, gdy promienie 
atakują nas z boku, gdyż drażnią one wtedy nasze widzenie 
peryferyjne i mogą na dłuższą metę powodować nawet migreny. 

 

Wystarczy zadbać o to, by fotel oferował: 

 regulację na wysokość w zakresie umożliwiającym ułożenie 
nóg pod kątem 90 stopni, 

 regulację wysokości i pochylenia oparcia, a jeśli nie, to 
przynajmniej oparcie maksymalnie wyprostowane, 

 wyprofilowaną podstawę siedziska, z długością 
umożliwiającą swobodne ułożenie nóg, 

 podłokietniki (jeśli możliwe, również z regulacją). 

Jakie powinno być dobre biurko? 

 Mieć odpowiednio dużo miejsca na fotel i nogi. 
 Powinno być na tyle szeroki i głębokie, żeby zmieściły się 

na nim podstawowe akcesoria (klawiatura, myszka, monitor 
w odpowiedniej odległości). 

 Jeśli blat jest wysoki, biurko powinno posiadać półkę na 
klawiaturę. 

 Jeśli blat jest niski, a my wysocy, niewskazana jest półka na 
klawiaturę (będzie się tylko obijać o nasze kolana). 



 Podstawka na monitor nie może znajdować się w rogu 
biurka. 

 

Materiał przygotowany na podstawie artykułu: Kręgosłup nie sługa, czyli 

jak pracować przy komputerze, żeby nie zrobić sobie krzywdy 

Link do całego artykułu: https://www.spidersweb.pl/2015/12/ergonomia-

miejsca-pracy.html 

 

 

https://www.spidersweb.pl/2015/12/ergonomia-miejsca-pracy.html
https://www.spidersweb.pl/2015/12/ergonomia-miejsca-pracy.html

