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STRESZCZENIE 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania nad elektrycznie 

regulowanymi powierzchniami pracy (ang. electric height-adjustable 

worksurfaces – EHAW), przeprowadzonymi w dwóch miejscach pracy. 

Badano grupę 33 osób pracujących przy komputerze na biurkach o stałej 

wysokości (ang. fixed-height worksurfaces – FHW), którym dostarczono 

EHAW na okres 4 do 6 tygodni. Uczestnicy badania wypełnili 

szczegółową ankietę bezpośrednio po okresie pracy przy EHAW. Wyniki 

ankiety wskazują na istotny spadek natężenia dyskomfortu mięśniowo-

szkieletowego w górnych partiach ciała. Podczas pracy przy EHAW 

respondenci odczuwali mniejszy dyskomfort w godzinach 

popołudniowych oraz wyższe poziomy produktywności. Pisemne 

komentarze dotyczące EHAW były zazwyczaj pozytywne. Respondenci 

znacznie preferowali stanowiska EHAW. Artykuł porusza implikacje 

wynikające z badań. 
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1. WSTĘP 

Zmiana pozycji z siedzącej na stojącą podczas pracy ma 

dobroczynny wpływ na zdrowie oraz produktywność. Argiropoulos i 

Seidel-Fabian (2002) dokonali przeglądu potencjalnych korzyści 

płynących z pracy przy wysokim biurku wymagającym pozycji stojącej. 

Doszli do wniosku, że biurka te mogą być narzędziem pro-zdrowotnym dla 

pracowników biurowych oraz osób pracujących przy stanowisku 

demonstracyjnym. Paul et. al. przedstawili szereg korzyści związanych z 

siedzeniem, staniem i poruszaniem się podczas pracy. Paul (1995a) 

zmierzył obrzęk stóp u 6 operatorów terminali wizyjnych pracujących przy 

nieregulowanych stanowiskach pracy, po czym przez 6 tygodni 

udostępniono im regulowane meble umożliwiające pracę w pozycji 

siedzącej oraz stojącej. Operatorzy stali przez okres 15 minut, co godzinę. 

Obrzęk stóp mierzono, w przypadku zarówno regulowanego oraz 

nieregulowanego stanowiska pracy, o godzinie 8, 12, 13 oraz 17, za 

pomocą przyrządu do mierzenia objętości stóp. Pomiędzy godziną 12 a 13, 

badani chodzili przez 20 minut i siedzieli przez 40 minut. Wyniki 

wskazały, iż przeciętny obrzęk nóg w biurach z regulowanymi meblami 

był istotnie mniejszy, niż w biurach z nieregulowanymi meblami; 12.3 ml 

(1.1%) w porównaniu do 21 ml (1.8%). Wyniki sugerują, iż aktywność 

wynikająca z regulowanych stanowisk przynosi korzyści w przypadku 

osób prowadzących siedzący tryb pracy. 

Badanie pozakliniczne przeprowadzone w warunkach 

kontrolowanych przez Paul i Helander (1995a) miało za cel zmierzenie 

obciążenia mięśniowo-szkieletowego (ang. spinal shrinkage) u 13 

pracowników biurowych, z których to dziesięciu było zdrowych, a trzech 

cierpiało na schorzenia kręgosłupa. Pracownicy pracowali przy 

regulowanych meblach do pracy w pozycji stojącej i siedzącej. Mierzono 

ich posturę za pomocą wzrostomierza o godzinie 8, 12, 13 oraz 17. 

Wszyscy uczestnicy siedzieli przez 40 minut oraz chodzili przez 20 minut 

dziennie pomiędzy 12 a 13. Poproszono sześciu zdrowych uczestników, by 

stali przez 30 minut cztery razy dziennie, a czterech by stali przez 15 

minut. U uczestników, którzy stali przez 30 minut odnotowano istotnie 

mniejsze obciążenie mięśniowo-szkieletowe, niż u tych, którzy stali przez 

15 minut. Osoby cierpiące na zwyrodnienia kręgosłupa także stały przez 

15 minut osiem razy dziennie; wyniki pomiarów w przypadku tych osób 

wskazywały na większą niestałość. W podobnym badaniu prowadzonym 

przez Paul i Helander (1995b) mierzono obciążenie mięśniowo-

szkieletowe u 18 pracowników biurowych (operatorów terminali 
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wizyjnych), z siedzącym trybem pracy (n=14), oraz niesiedzącym trybem 

pracy (n=4). Jedenastu z 14stu operatorów o siedzącym trybie pracy było 

zdrowych, natomiast trzech cierpiało na schorzenia kręgosłupa. Osoby o 

niesiedzącym trybie pracy chodziły przez średnio 4.25 godzin podczas 

dnia pracy. Mierzono ich posturę za pomocą wzrostomierza o godzinie 8, 

12, 13 i 17. Pomiędzy 12 a 13 wszyscy uczestnicy siedzieli przez 40 minut 

i chodzili przez 20 minut. Osoby o siedzącym trybie pracy wykazywały 

znaczne obciążenie mięśniowo-szkieletowe, odczuwalne podczas całego 

dnia pracy. U osób niezdrowych obciążenie ustabilizowało się podczas 

pierwszych czterech tygodni pracy. Pracownicy o niesiedzącym trybie 

pracy wykazywały znacznie mniejsze obciążenie, niż osoby o siedzącym 

trybie pracy. 

Benyon i Keilly (2001) śledzili postępy 10ciu uczestniczek, które 

przez 4 godziny symulowały czynności pielęgniarskie podczas dwóch 

odrębnych badań. Oba badania były identycznie z tą różnicą, iż podczas 

pierwszego badania uczestniczki siedziały podczas 20stominutowej 

przerwy, a podczas drugiego badania – stały. Mierzono puls, dyskomfort, 

subiektywne odczucie zmęczenia oraz obciążenie mięśniowo-szkieletowe 

o różnych porach dnia. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe było istotnie 

mniejsze podczas pierwszego badania (gdy to uczestniczki siedziały 

podczas przerwy) – p<0.05. Siedząca przerwa podczas zmiany 

potencjalnie zmniejsza ryzyko wystąpienia dyskomfortu mięśniowo-

szkieletowego w wyniku przeciążenia kręgosłupa. 

Dainoff (2002) przeprowadził badanie laboratoryjne w celu 

zbadania efektów pracy przy klawiaturze umieszczonej na regulowanej 

podstawce, umożliwiającej pracę w pozycji siedzącej oraz stojącej. 

Uczestnicy stali przez średnio 2,5 razy dziennie, po średnio 6 minut za 

każdym razem. Osoby, które zarówno siedziały jak i stały podczas dnia 

pracy wychodziły rzadziej na przerwę, ich przerwy trwały krócej, a ich 

produktywność była lepsza. Nerhood i Thompson (1994) badali skutki 

wprowadzenia przez firmę United Parcel Services (UPS) stanowisk 

biurowych do pracy w pozycji siedzącej oraz stającej. Wszyscy 

pracownicy pracowali przy komputerze w pełnym wymiarze godzin. 

Uczestniczyli w szkoleniach na temat ergonomii, na których dowiedzieli 

się, w jaki sposób prawidłowo korzystać z nowych biurek, krzeseł oraz 

akcesoriów. Dokonano analizy danych wyjściowych dotyczących 

poziomów produkcji, dni nieobecności w pracy oraz urazów i chorób. 

Przeprowadzono także ankietę dotyczącą dyskomfortu – zanim 

wprowadzono regulowane stanowiska pracy. Identyczne dane zebrano po 

wprowadzeniu nowych urządzeń. Badania wykazały, iż pracownicy 



Prof. Alan Hedge, 18 Wrzesień, 2004  

 

6 

 

zmieniali pozycję z siedzącej na stojącą średnio 3,6 razy dziennie, i 

spędzali 23% dziennie w pozycji stojącej. Poziom dyskomfortu był niższy 

o 62%, a odsetek urazów oraz chorób był niższy o ponad połowę. Nie 

odnotowano różnicy w liczbie dni nieobecności w pracy. Opinie 

pracowników dotyczące nowych stanowisk pracy były bardzo pozytywne. 

Paul (1995b) przeprowadził badanie obejmujące 12 osób; ich praca 

polegała na intensywnym korzystaniu z komputera. Wstępnie pracowali w 

zamkniętych pomieszczeniach, przy nieregulowanych biurkach. Następnie 

udostępniono im otwarte pomieszczenia biurowe, z trzema ścianami, oraz 

terminale wizyjne umożliwiające pracę w pozycji siedzącej oraz stojącej. 

Rezultaty zmian poddano ewaluacji po trzech miesiącach. Podczas owych 

trzech miesięcy pracownicy stali przez dwie godziny dziennie. Wyniki 

sugerują, iż zmiana konfiguracji biura (tzn. z zamkniętej na otwartą), 

prowadzi do większej liczby interakcji i poprawia komunikację między 

pracownikami, jednak znacząco zmniejsza poczucie prywatności i 

zwiększa liczbę wizualnych i słyszanych czynników rozpraszających. 

Osoby pracujące przy biurkach do pracy w pozycji siedzącej oraz stojącej 

odczuwali wyższe poziomy energii i byli mniej zmęczeni pod koniec dnia 

pracy. Roelofs i Straker (2002) badali dyskomfort i preferencje 30stu 

pełnoetatowych kasjerów bankowych, pracujących w pozycji stojącej, w 

trzech sytuacjach: gdy cały dzień siedzieli na wysokim krześle, gdy cały 

dzień stali, oraz gdy zmieniali pozycję z stojącej na siedzącej. Osoby te 

odczuwali największy dyskomfort górnych kończyn gdy pracowali w 

pozycji siedzącej a największy dyskomfort kończyn dolnych gdy 

pracowali w pozycji stojącej. Zmienna pozycja pracy (na przemian stojąca 

i siedzącej) powodowała najmniejszy odczuwalny dyskomfort; aż 70% 

respondentów preferowało ten tryb pracy. 

Korzystanie z regulowanych mebli potencjalnie pozwala 

pracownikom na zmianę pozycji z siedzącej na stojącą podczas dnia pracy, 

oraz na regulację stanowiska pracy tak, by zapewnić sobie wygodę, bez 

względu na wybraną pozycję. Meble ruchome były początkowo 

regulowane za pomocą ręcznej korbki. Jednak owe wcześniejsze modele z 

korbką miały swoje ograniczenia – korbki były umieszczone w 

niewygodnym miejscu, regulacja wymagała sporego wysiłku, szczególnie 

jeżeli na blacie znajdował się ciężki sprzęt, a w rezultacie obniżenie i 

podwyższenie blatu wymagało czasu. W latach 1990 pojawiły się 

elektrycznie regulowane meble; regulacja zajmowała mniej czasu i była 

łatwiejsza, jednak modele te były drogie. Obecny postęp w dziedzinie 

mechanizmów regulacji znacznie zmniejszył owe koszty, a regulowane 

meble (EHA) stały się realistyczną opcją wyposażenia biur. Istnieje wiele 
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dowodów wskazujących na korzyści dla zdrowia i wydajności 

pracowników biurowych płynących z pracy przy regulowanych meblach. 

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania efektów mebli 

EHA w środowisku biurowym.  
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2. METODY 

2.1 Respondenci 

 

W badaniu uczestniczyły dwa ośrodki; ośrodek nowych technologii 

mieszczący się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz firma 

ubezpieczeniowa mieszcząca się na środkowym zachodzie. Łącznie do 

badania zgłosiło się 53 osób; 35 z ośrodka technologicznego oraz 18 z 

firmy ubezpieczeniowej. Wszyscy uczestnicy byli zatrudnieni w pełnym 

wymiarze godzin oraz intensywnie korzystali z komputera podczas pracy. 

Początkowo, osoby te pracowały przy nieregulowanych biurkach (FHW), 

po czym dla 45 osób udostępniono biurka regulowane elektrycznie 

(EHAW). Niektóre osoby z przyczyn losowych nie ukończyły badania, 

natomiast niektórzy respondenci nie wypełnili obu kwestionariuszy, przed 

i po badaniu. Pod koniec badań komplet danych uzyskano od 33 

uczestników.  

 

2.2 Procedura 

 

Wszyscy uczestnicy wypełnili kwestionariusz wyjściowy na temat 

trybu pracy oraz odczuwanym podczas pracy dyskomforcie mięśniowo-

szkieletowym. Uczestnicy z firmy ubezpieczeniowej wypełnili także 

kwestionariusz przed-testowy. Następnie losowo wybrano uczestników 

grupy kontrolnej – osoby te nie otrzymały nowych stanowisk pracy; druga 

grupa stanowiła grupę badawczą – osoby te otrzymały meble EHAW. Po 

miesiącu obie grupy ponownie wypełniły kwestionariusz na temat swoich 

doświadczeń z EHAW. Pierwsza faza badania została przeprowadzona w 

identyczny sposób w firmie technologicznej, jednak po tym pierwszym 

okresie zamieniono grupę kontrolną oraz badawczą; zabrano kontrolne 

stanowiska pracy i zamieniono je na EHAW, natomiast EHAW 

zamieniono na oryginalne stanowiska pracy (FHW). Po 4-6 tygodniach 

ponownie przeprowadzono ankietę za pomocą zmodyfikowanego 

kwestionariusza – wówczas zapytano nową grupę badawczą o ich 

doświadczenia z EHAW. W ten sposób wszyscy uczestnicy mogli 

pracować przy FHW przez okres przynajmniej 1 miesiąca oraz przy 

EHAW także przez okres przynajmniej 1 miesiąca.  

Pod koniec badania zgromadzono dane od grupy kontrolnej składającej 

się z pracowników firmy ubezpieczeniowej oraz obu grup z firmy 

technologicznej. Dane poddano analizie. Ankiety przed-testowe zostały 

wypełnione jesieniom 2003r.; meble EHAW zostały zainstalowane w obu 

firmach w Sierpniu/Październiku 2003r.; meble zamieniono w firmie 
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technologicznej w Listopadzie 2003r.; gromadzenie danych zakończono w 

Styczniu 2004r.  

Napotkano podczas badania szereg przeszkód: nastąpiło wiele zmian 

wśród uczestników z powodu zmian w kadrze; zaistniała dysproporcja 

pomiędzy prawo i leworęcznymi biurkami w obu grupach; pracowników 

nie szkolono jak korzystać z EHAW; początkowo niektóre stanowiska nie 

funkcjonowały prawidłowo, co zakłóciło normalny rytm pracy i w 

rezultacie parę negatywnych opinii. Poza tymi wstępnymi przeszkodami, 

zaistniała konieczność nieznacznej modyfikacji badania gdyż trzech z 

uczestników z firmy technologicznej odnotowało taką poprawę zdrowia, 

że zatrzymali meble EHAW po pierwszej fazie badań, zatem zabrakło 

trzech stanowisk podczas zamiany. 

 

2.3 Analiza Danych 

 

Kwestionariusze zostały zakodowane komputerowo. Dane z obu 

ośrodków scalono w jeden plik zawierający odpowiedzi na pytania 

kwestionariuszowe wypełnione po miesiącu pracy przy FHW, 

bezpośrednio przed wprowadzeniem EHAW, oraz odpowiedzi na pytania 

po miesiącu pracy przy EHAW. Dane z przed oraz po-badaniowych 

kwestionariuszy przepisano osobno do każdego uczestnika, zatem 

uzyskano 33 pary ankiet – z miesiąca kontrolnego oraz z miesiąca pracy 

przy EHAW. Dane poddano analizie za pomocą pakietu statystycznego 

SPSS V12. Porównano wyniki pracy przy FHW oraz EHAW za pomocą 

Testu Wilicoxona dla par obserwacji lub testu T dla prób zależnych. 

Przyjęty został poziom istotności 5% a wszelkie wartości p były 

dwustronne.  
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3.0 WYNIKI 

3.1 Tryb pracy 

 

Respondenci odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących 

codziennych nawyków w pracy. Wyniki porównania FHW i EHAW są 

przedstawione poniżej. Nie wykazano istotnych zmian w nawykach 

korzystania z klawiatury (57,6% a 59,5%) ani myszki komputerowej 

(64.3% a 62.2%). Analiza wyników związanych z korzystaniem z 

klawiatury (Rysunek 1) oraz myszki komputerowej (Rysunek 2) wskazała, 

że 30% uczestników korzystała z klawiatury oraz 50% uczestników z 

myszki przez ponad 75% dnia, zarówno podczas fazy kontrolnej jak i fazy 

eksperymentalnej. Uczestnicy wykazali, że spędzają ponad 60% dnia 

korzystając z myszki oraz ponad 50% dnia korzystając z klawiatury 

podczas zarówno podczas fazy kontrolnej jak i fazy eksperymentalnej 

(Tabela 1). 

 

Rysunek 1.  Dzienne korzystanie z klawiatury podczas pracy 

przy FHW oraz EHAW. 

 
% dnia korzystania z klawiatury 

 

 

Rysunek 2.  Dzienne korzystanie z myszki komputerowej 

podczas pracy przy FHW oraz EHAW. 
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% dnia korzystania z klawiatury 

 

Tabela 1.  Tryb pracy przy FHW oraz EHAW – średnia (w %) 

 FHW EHAW Z DF P 

% dnia korzystania z myszki 64,3 62,2   ns 

% dnia korzystania z klawiatury 57,6 59,5   ns 

% dnia spędzony na omawianiu 

pracy z współpracownikami 

przy własnym stanowisku pracy 19,7 13,8 

    - 

1,92 30 0.055 

% dnia spędzony na omawianiu 

pracy z współpracownikami 

przy ich stanowiskach pracy 

bądź w sali konferencyjnej 16,4 14,2   ns 

% dnia spędzony na stojąco 

przy własnym stanowisku pracy 8,3 21,2 

      - 

3,202 31 0.001 

% dnia spędzony na siedząco 

przy własnym stanowisku pracy 87,7 71,4 

      - 

4,023 31 0.000 
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Odnotowano marginalnie istotny spadek czasu spędzanego na 

omawianiu pracy z współpracownikami przy własnym stanowisku pracy 

w przypadku korzystania z EHAW ale średni odsetek czasu spędzony na 

omawianiu pracy przy stanowiskach współpracowników bądź w Sali 

konferencyjnej pozostał bez zmian.  

Odnotowano istotny wzrost czasu spędzanego w pozycji stojącej 

wśród osób korzystających z EHAW (8,3% a 21,2%: Z(31)=-3,20, 

p=0,001), oraz istotny spadek czasu spędzanego w pozycji siedzącej 

(87,7% a 71,4%: Z(31)=-4,02, p=0,000). Osoby korzystające z EHAW 

regulowały meble dostosowując je do aktualnej pozycji i wzrostu 

(podzbiór 17 Ss) przeciętnie 28 razy podczas wstępnej fazy badania (ok. 

1,5 regulacji dziennie). Wykryto istotną korelację pomiędzy średnią 

częstotliwością regulacji a oceną częstości regulacji deklarowaną przez 

uczestników (r=0,47, p=0.028; jednostronne wartości p). 

Nie wykryto istotnego wzrostu w ocenie częstotliwości wstawania 

by pracować w pozycji stojącej. Faktyczny rozkład częstotliwości 

wynikający z odpowiedzi został przedstawiony na Tabeli 2, a odsetek 

odpowiedzi na Rys. 3. Uczestnicy także deklarowali, że częściej robili 

sobie krótkie przerwy od pracy na komputerze, gdy korzystali z EHAW. 

Rysunek 3.  Odsetek uczestników a częstotliwość zmiany 

pozycji na stojącej podczas pracy przy FHW i EHAW.  
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Tabela 2.  Częstotliwość stania podczas dnia 

 0 1-2 3-4 5-6 7-8 <8 

FHW 13 12 5 1 0 2 

EHAW 6 12 9 3 1 2 

 

3.2 Natężenie dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego 

 

 Uczestnicy odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących natężenia 

dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego, odczuwanego przez minionych 

czterech tygodni, w różnych partiach ciała. Odpowiedzi w przypadku 

zarówno EHAW jak i FHW zostały porównane w Tabeli 3. Odkryto 

istotny spadek w częstotliwości występowania dyskomfortu mięśniowo-

szkieletowego (brak a nieznaczne/umiarkowane/nasilone dolegliwości) w 

przypadku lewego oka, prawej strony szyi, lewej i prawej strony górnego 

odcinka pleców, lewej i prawej strony dolnego odcinka pleców, lewego 

uda, lewego oraz prawego barku, górnej części prawego ramienia, 

prawego łokcia, lewego i prawego przedramienia, lewego i prawego 

nadgarstka, lewej i prawej dłoni. Rys. 4 ilustruje odsetek dolegliwości 

mięśniowo-szkieletowych dla każdej badanej części ciała. 

 

3.3 Częstość występowania dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego 

 

 Uczestnicy odpowiedzieli na szereg pytań na temat częstotliwości 

występowania dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego w różnych 

rejonach ciała. Wyniki porównania FHW oraz EHAW są przedstawione 

poniżej na Tabeli 4 oraz Rys. 5. Zaistniał nieznaczny lecz statystycznie 

istotny spadek częstotliwości występowania dolegliwości w prawym i 

lewym oku, lewej stronie szyi, prawej stronie szyi, lewej górnej części 

pleców, prawej górnej części pleców, lewej dolnej części pleców, prawej 

dolnej części pleców, prawym udzie, lewym barku, prawym barku, 

prawej górnej części ramienia, lewym łokciu, prawym łokciu, lewym 

przedramieniu, prawym przedramieniu, lewym nadgarstku, prawym 

nadgarstku, lewej dłoni oraz prawej dłoni. Odnotowano także 

marginalnie istotny statystycznie spadek częstotliwości występowania 

dolegliwości w lewej stopie. Poza powyższymi, nie odnotowano więcej 

statystycznie istotnych zmian.   
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3.4 Wskaźnik dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego 

 

 Stworzono wskaźnik dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego 

poprzez pomnożenie wyniku częstotliwości występowania dyskomfortu 

przez wynik natężenia dyskomfortu (dla każdej dolegliwości i dla 

każdego uczestnika), a następnie sumując iloraz dla każdej części ciała i  

końcu obliczając średnią dla każdego uczestnika. Wskaźnik uśrednionego 

dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego wynosił 43,1 w przypadku FHW 

oraz 35,1 w przypadku EHAW; oznacza to spadek o niemalże 20%, a 

różnica jest istotna statystycznie (t(31)=2,319, p=0.027). 

3.5 Zmiany w natężeniu dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego 

 Poproszono uczestników o wskazanie w jaki sposób regulowane 

stanowiska pracy wpłynęły na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe 

związane z pracą. Praktycznie żaden z uczestników nie odnotował, by 

jego kondycja się znacznie pogorszyła podczas pracy przy EHAW. 

Bardzo niewielu uczestników zaznaczyło, że ich dolegliwości się 

pogorszyły podczas pracy przy EHAW, natomiast wiele uczestników 

zaznaczyło, że ich dolegliwości uległy poprawie podczas pracy przy 

stanowiskach EHAW (patrz: Tabela 5 oraz Rys 6). 
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Tabela 3. Odsetek dolegliwości mięśniowo-szkieletowych 

ocenianych jako nieznacznie, umiarkowanie oraz znacznie 

nasilonych podczas korzystania z FHW oraz EHAW 

 FHW EHAW Z Df P 

Lewe oko 54,5 30,3 -2,066 33 0,039 

Prawe oko 57,6 36,4 ns 33 ns 

Lewa strona szyi 66,7 54,5 -1,882 33 0,06 

Prawa strona szyi 69,7 60,6 -2,556 33 0,011 

Lewa górna część pleców 63,6 57,6 -2,056 33 0,04 

Prawa górna część pleców 69,7 54,5 -2,623 33 0,009 

Lewa dolna część pleców 72,7 57,6 -2,588 33 0,01 

Prawa dolna część pleców 75,8 57,6 -3,216 33 0,001 

Lewe biodro 33,3 24,2 ns 33 ns 

Prawe biodro 36,4 21,2 ns 33 ns 

Lewe udo 27,3 9,1 -2,565 33 0,01 

Prawe udo 18,2 9,1 ns 33 ns 

Lewa dolna część nogi 21,2 15,2 ns 33 ns 

Prawa dolna część nogi 21,2 18,2 ns 33 ns 

Lewa stopa 30,3 21,2 -1,897 33 0,058 

Prawa stopa 30,3 21,2 ns 33 ns 

Lewy bark 63,6 42,4 -2,964 33 0,007 

Prawy bark 60,6 54,5 -2,627 33 0,009 

Lewa górna część ramienia 42,4 33,3 ns 33 ns 

Prawa górna część ramienia 36,4 42,4 ns 33 ns 

Lewy łokieć 33,3 27,3 ns 33 ns 

Prawy łokieć 42,4 36,4 -2,153 33 0,031 

Lewe przedramię 48,5 24,2 -2,84 33 0,005 

Prawe przedramię 57,6 39,4 -2,501 33 0,012 

Lewy nadgarstek 60,6 36,4 -3,116 33 0,002 

Prawy nadgarstek 69,7 51,5 -3,343 33 0,001 

Lewa dłoń 57,6 33,3 -2,879 33 0,004 

Prawa dłoń 66,7 51,5 -2,362 33 0,018 

 

Wartości pisane czcionką pochyłą są marginalnie istotne. 

Wszelkie analizy statystyczne zostały przeprowadzone na pełnej 4-

punktowej skali. Tabela zawiera agregat danych w kategoriach 

natężenia: nieznaczny, umiarkowany, znacznie nasilony.   
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Rysunek 4.  Odsetek uczestników, który doświadczyli 

nieznacznych, umiarkowanych oraz znacznie nasilonych dolegliwości 

mięśniowo-szkieletowych podczas korzystania z FHW oraz EHAW 
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Tabela 4. Odsetek występowania dyskomforty mięśniowo-

szkieletowego, występującego; co miesiąc/tydzień/codziennie w 

przypadku pracy przy FHW oraz EHAW 

 FHW EHAW Z Df P 

Lewe oko 51,5 30,3 -2,056 33 0.04 

Prawe oko 54,5 36,4   ns 

Lewa strona szyi 63,6 60,6   ns 

Prawa strona szyi 69,7 60,6   ns 

Lewa górna część pleców 60,6 54,5   ns 

Prawa górna część pleców 69,7 54,5   ns 

Lewa dolna część pleców 63,6 51,5   ns 

Prawa dolna część pleców 72,7 60,6   ns 

Lewe biodro 30,3 18,2   ns 

Prawe biodro 34,4 18,2 -2,461 32 0,014 

Lewe udo 21,2 12,1   ns 

Prawe udo 15,2 12,1   ns 

Lewa dolna część nogi 15,2 21,2   ns 

Prawa dolna część nogi 15,2 21,2   ns 

Lewa stopa 12,1 24,2   ns 

Prawa stopa 18,2 27,3   ns 

Lewy bark 57,6 51,5   ns 

Prawy bark 63,6 54,5   ns 

Lewa górna część ramienia 33,3 36,4   ns 

Prawa górna część ramienia 36,4 48,5 -2,743 33 0,006 

Lewy łokieć 30,3 36,4   ns 

Prawy łokieć 42,4 39,4   ns 

Lewe przedramię 39,4 30,3   ns 

Prawe przedramię 54,6 48,5   ns 

Lewy nadgarstek 57,6 42,5   ns 

Prawy nadgarstek 66,7 57,6   ns 

Lewa dłoń 54,6 45,5   ns 

Prawa dłoń 66,7 51,5 -2,362 33 0,018 
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Rysunek 5.  Odsetek uczestników, którzy odczuwali dyskomfort 

mięśniowo-szkieletowy; co miesiąc, co tydzień lub codziennie 

podczas pracy przy FHW i EHAW
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Tabela 5.  Zmiany w częstotliwości występowania dyskomfortu 

mięśniowo-szkieletowego wg. części ciała u uczestników, po 

korzystaniu z EHAW – w porównaniu z FHW 

 % Gorzej % Bez 

zmian 

% Lepiej 

Lewe oko 4 76 20 

Prawe oko 4 84 12 

Lewa strona szyi 8 68 24 

Prawa strona szyi 11,5 61,5 27 

Lewa górna część pleców 8 60 32 

Prawa górna część pleców 3,8 69,2 27 

Lewa dolna część pleców 8 72 20 

Prawa dolna część pleców 11,5 73,1 15,4 

Lewe biodro  92 8 

Prawe biodro  92 8 

Lewe udo  88 12 

Prawe udo  88 12 

Lewa dolna część nogi  88 12 

Prawa dolna część nogi  88 12 

Lewa stopa  84 16 

Prawa stopa 3,8 80,8 15,4 

Lewy bark 8 68 24 

Prawy bark 11,5 65,4 23,1 

Lewa górna część ramienia 8 72 20 

Prawa górna część ramienia 7,6 65,4 27 

Lewy łokieć 4 80 16 

Prawy łokieć 4 72 24 

Lewe przedramię 12 72 16 

Prawe przedramię 7,6 73,1 19,3 

Lewy nadgarstek 8 76 16 

Prawy nadgarstek 7,6 73,1 19,3 

Lewa dłoń 12 72 16 

Prawa dłoń 11,5 69,2 19,3 
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Rysunek 6.  Procent respondentów, którzy zgłosili negatywne 

lub pozytywne zmiany w poziomie odczuwanego dyskomfortu 

mięśniowo-szkieletowego po korzystaniu z EHAW 
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3.6 Zmiany w poziomie odczuwanego dyskomfortu o danej porze 

dnia 

Uczestnicy oceniali stopień dyskomfortu mięśniowo-

szkieletowego, na skali od zera (brak dyskomfortu) do 10 

(maksymalny dyskomfort) o różnych porach dnia, podczas typowego 

dnia pracy. Nie wykryto istotnych różnic pomiędzy oceną poziomu 

dyskomfortu na początku dnia a późnym porankiem. Oceny 

dyskomfortu były istotnie niższe w przypadku EHAW o środkowym 

poranku, po południu oraz wieczorem.  

 

Tabela 6.  Pora dnia a średnia ocena dyskomfortu 

 FHW EHAW df Para-t P 

W domu o poranku 1,6 1,3 17  ns 

Początek dnia pracy 1,8 1,0 17  ns 

Środkowy poranek 2,8 1,9 17 2,12 0,049 

Późny poranek 3,4 2,9 17  ns 

Wczesne popołudnie 4,0 3,1 17 2,20 0,042 

Środkowe popołudnie 5,2 3,8 17 3,08 0,007 

Koniec dnia pracy 5,7 4,2 17 3,62 0,002 

W domu wieczorem 4,6 3,5 17 2,60 0,019 

 

3.7 Ocena komfortu 

 

Poproszono uczestników, by ocenili wygodę pracy przy 

klawiaturze, myszce komputerowej, krześle oraz stanowisku pracy 

EHAW oraz FHW podczas minionych 4 tygodni na skali od 1 do 6 

(1=bardzo wygodnie, 2=dość wygodnie, 3=trochę wygodnie, 4=trochę 

niewygodnie, 5=dość niewygodnie, 6=bardzo niewygodnie); rezultaty 

pokazano na Tabeli 7. Nie wykazano istotnych zmian oceny wygody 

w przypadku klawiatury, myszki, krzesła i stanowiska pracy, a 

komfort oceniano wyżej w przypadku EHAW. Rysunki 7, 8, 9 i 10 

obrazują, odpowiednio: wygodę korzystania z klawiatury, myszki, 

krzesła i stanowiska pracy.  

 

Tabela 7.  Średnia ocena wygody elementów stanowiska pracy 

 FHW EHAW Z df P 

Klawiatura 3,4 4,6 -2,90 30 0,004 

Myszka 3,2 4,2 -2,88 30 0,004 

Krzesło 3,2 4,4 -2,70 30 0,007 

Stanowisko pracy 3,2 4,9 -3,92 31 0,000 
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Rysunek 7.  Ocena wygody korzystania z klawiatury podczas 

pracy przy EHAW i FHW 

 
 

 

 

 

Rysunek 8.  Ocena wygody korzystania z myszki komputerowej 

podczas pracy przy EHAW i FHW 
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Rysunek 9. Ocena wygody korzystania z krzesła podczas pracy 

przy EHAW i FHW 
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Rysunek 10. Ocena wygody stanowiska pracy EHAW oraz FHW 
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3.8 Ocena produktywności 

 

 Poproszono uczestników, by ocenili na ile ich stanowisko 

pracy wpływało na produktywność poprzez okres minionych 4 

tygodni. Wyniki przedstawiono Na Rys. 11. Oceny produktywności 

na poziomach „Trochę/ zdecydowanie pomogło” były istotnie wyższe 

w przypadku EHAW niż FHW (57,5% a 20,0%: Z(30) =-3.23, 

p=0.001). Większość uczestników (82,4%) preferowało stanowisko 

EHAW a 64,7% zaznaczyło, że zdecydowanie preferuje EHAW. 

 

Rysunek 11. Samoocena produktywności podczas pracy przy 

EHAW i FHW 
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3.9 Ocena łatwości w użyciu 

 

 Proszono uczestników, by ocenili, z jaką łatwością 

przychodziło im korzystanie z trzech funkcji umieszczonych na 

panelu sterowania EHAW; wyniki zostały zobrazowane na Tabeli 9. 

Każdy uczestnik zaznaczył, że korzystanie z przycisków zmiany 

wysokości było łatwe. Większość uczestników (64,6) twierdziło, że 

korzystanie z przycisków pamięci wysokości było łatwe, choć jedna 

piąta nie korzystała z tej funkcji. Zdecydowana większość (90,4%) 

respondentów zaznaczyła, że odczyt wysokości na czytniku 

przychodził im z łatwością.  
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Tabela 9. Łatwość korzystania z panelu sterowania (% 

odpowiedzi) 

 Nadzwyczaj 

łatwo 

Bardzo 

łatwo 

Dość 

łatwo 

Ani łatwo, 

ani trudno 

Dość 

trudno 

Nadzwyczaj 

trudno 

Nie 

korzystałem 

Przyciski góra/dół 48,1 33,3 18,5     

Przycisk pamięci 18,5 22,2 33,3  3,7 3,7 18,5 

Czytnik wysokości 40,7 37,0 14,8 3,7   3,7 

 

3.10 Wygoda umiejscowienia 

 

 Spytano uczestników o określenie, na ile oceniają wygodę 

umiejscowienia każdej z czterech funkcji EHAW; wyniki 

przedstawiono na Tabeli 10. Dwie trzecie uczestników (68,2%) 

wskazali, że umiejscowienie panelu sterowania było wygodne, choć 

niektórzy wskazali, że umiejscowienie te nie spełniało ich potrzeb. 

Większość uczestników (72,7%) wskazało, że przyciski zmiany 

wysokości położenia oraz czytnik wysokości były wygodnie 

umiejscowione a 63,6% wskazało, że przyciski pamięci były 

wygodnie umiejscowione. 

 

Tabela 10.  Wygoda umiejscowienia poszczególnych funkcji 

EHAW (% odpowiedzi) 

 Bardzo nie-

wygodnie 

Dość nie-

wygodnie 

Trochę 

nie-

wygodnie 

Ani wygodnie 

ani nie-

wygodnie 

Trochę 

wygodnie 

Dość 

wygodnie 

Bardzo 

wygodnie 

Panel sterowania 7,4 11,1 11,1  11,1 25,9 33,3 

Przyciski 

góra/dół 

3,7 3,7 3,7 14,8 11,1 25,9 37,0 

Przycisk pamięci 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 20,0 36,0 

Czytnik 

wysokości 

3,7 3,7 3,7 14,8 7,4 25,9 40,7 

 

3.11 Ocena preferencji 

 

 Pod koniec badania poproszono uczestników o ocenę 

preferencji stanowiska pracy. Wyniki pokazano na Tabeli 9. Tylko 

jeden uczestnik zaznaczył, że preferuje pracę przy FWH, głównie 

dlatego, że doświadczył problemów ze stabilnością EHAW i 

niezbędna w jego przypadku była regulacja całego stanowiska pracy, a 

nie jedynie narożnika, który został mu zainstalowany. Znaczna 

większość uczestników preferowała pracę przy EHAW (82,4%), a 

64,7% znacznie preferowała EHAW. 
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Tabela 9.  Preferencje dotyczące stanowiska pracy 

 

Zdecydowanie preferuję FHW 3,7 

Trochę preferuję FHW 7,4 

Nie mam preferencji 11,1 

Trochę preferuję EHAW 3,7 

Raczej preferuję EHAW 7,4 

Zdecydowanie preferuję EHAW 66,7 

 

 

3.12 Efekt placebo 

 

 Zamieniono meble w przypadku jedenastu uczestników 

(FHW1-EHAW-FHW2) a wyniki przeanalizowano pod kątem 

ewaluacji efektu placebo (Rysunek 12). Wykryto istotny spadek 

dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w prawym przedramieniu 

(Z(10)= -2,06, p=0,039) oraz prawym nadgarstku (Z(10)= -2,07, 

p=0,038) pomiędzy FHW1 i EHAW, ale brak innych istotnych różnic. 

Nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy EHAW a FHW2, choć 

tendencje były zgodne z oczekiwaniami. Próby wykrycia efektu 

placebo nie przyniosły rezultatów. Niezbędne są dalsze badania w tym 

kierunku.  
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Rysunek 12 – Natężenie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w 

warunkach FHW1-EHAW-FHW2

 
 

 

% odpowiedzi 

Prawa dłoń 

Lewa dłoń 

Prawy nadgarstek 

Lewy nadgarstek 

Prawe przedramię 

Lewe przedramię 

Prawy łokieć 

Lewy łokieć 

Prawa górna część ramienia 

Lewa górna część ramienia 

Prawy bark 

Lewy bark 

Prawa stopa 

Lewa stopa 

Prawa dolna część nogi 

Lewa dolna część nogi 

Prawe udo 

Lewe udo 

Prawe biodro 

Lewe biodro 

Prawa dolna część pleców 

Lewa dolna część pleców 

Prawa górna część pleców 

Lewa górna część pleców 

Prawa strona szyi 

Lewa strona szyi 

Prawe oko 

Lewe oko 

 

Lewe oko 
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3.13 Komentarze uczestników 

 

 Tabela 10 zawiera komentarze uczestników. Większość 

komentarzy dotyczących EHAW było pozytywnych. 

 

Tabela 10.  Komentarze uczestników dotyczące EHAW 

Pracując przy stanowisku o stałej wysokości miałem więcej miejsca na półki oraz nieprzerwaną powierzchnię 

pracy. 

Nie spędzałem zbyt wiele czasu przy regulowanym stanowisku. 

Podobała mi się konfiguracja regulowanego biurka, gdyż miałem możliwość stania oraz podczas pracy na 

klawiaturze. Konfiguracja ułatwiała także pracę, w przypadku dwóch osób piszących na klawiaturze 

równocześnie. 

Nie odczuwałem szczególnych dolegliwości przed przystąpieniem do badania, zatem owa ankieta nie pozwala 

mi określić, jak bardzo jestem zrelaksowany oraz jak bardzo wygodnie jest mi pracować przy regulowanym 

stanowisku. Wcześniej nie odczuwałem bólu, ale teraz czuje, że mam świetną posturę podczas pracy. 

Wcześniej kręciłem się na krześle w okolicach południa – obecnie, gdy pracuję przy regulowanym stanowisku 

już tego nie robię. Jest mi przykro, że muszę je oddać. 

Zdecydowanie preferuję regulowane stanowisko pracy. Niemniej jednak miałem mechaniczne/elektryczne 

problemy ze sprzętem. Podczas pierwszego tygodnia biurko utkwiło w pozycji podniesionej i nie chciało się 

obniżyć. Chyba silnik przestał działać. Dostawca naprawiał usterkę przez tydzień. Przez cały tydzień byłem 

zmuszony stać, cały dzień. Wpłynęło to negatywnie na moją produktywność. Po tygodniu, gdy naprawiono 

biurko, mogłem je regulować według potrzeb. Mój łokieć, przedramię oraz nadgarstek mniej mi dokuczają. 

Gdy tylko odczuwałem ból zmieniałem pozycję biurka, a ból albo minął albo się zmniejszał. Jest to bardzo 

konieczne przy długich godzinach pracy. Niezbędna jest mi możliwość regulacji stanowiska pracy podczas 

dnia. 

Regulowane stanowisko pracy sprawiło, że bardziej komfortowo się czułem podczas wykonywania 

obowiązków. Gdy wstawałem 3-4 razy dziennie (zwykle po 20-30 minut) moja szyja i plecy mniej mi 

dokuczały. Pozwalało to mi się rozciągnąć, równocześnie nie przerywając pracy. Nadal wychodzę na parę 

przerw podczas dnia, ale by pozwolić oczom odpocząć od monitora. Początkowo nie wiedziałem jak ustalić 

wysokość stanowiska; w końcu wpadłem na to, ale zajęło mi kilka minut (instrukcja obsługi była nieklarowna). 

Korzyści: szerszy otwór przed biurkiem, w którym mieści się krzesło wraz z podłokietnikami, zatem można 

krzesło przesunąć bliżej biurka. Regulowana wysokość jest wygodna podczas omawiania projektów na ekranie 

komputerowym. Pozwala mi także wstać i się rozciągnąć, o czym często zwykle zapominam. Wady: wysokość 

podpórki pod biurkiem jest trochę zbyt niska. Zatem mój procesor HP Unix nie mógł stać na podłodze. Musiał 

stać na biurku, a strasznie hałasował i zajmował dużo miejsca. Regulowane biuro umożliwiało mi zmianę 

wysokości, by być w trochę bardziej wygodnej pozycji w przypadku pojawienia się bólu lub pod koniec dnia 

pracy, dzięki czemu odczuwałem później większy ból. 

Regulowana wysokość zdecydowanie pozwoliła mi uniknąć urazów na skutek chronicznego przeciążenia 

mięśni i ścięgien.  

Mój regulowany stół miał jedną poważną wadę: jest niestabilny. Gdy był podniesiony, cały stół się trząsł, gdy 

pisałem na klawiaturze; miałem od tego zawroty głowy. Zdecydowanie wolę stać podczas pracy, ale zmienię 

stanowisko na FHW.  

Dziękuję za regulowane biurko. Zdecydowanie zmieniło sposób, w jakim pracuję. Chciałbym je zatrzymać na 

zawsze. 

Chciałbym je zatrzymać. O wiele lepiej się czuję pracując przy nim. Odczuwałem intensywny ból szyi, ale 

teraz dzięki EHAW czuję się dużo lepiej. Proszę – pozwólcie nam je zatrzymać. 
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4.0 DYSKUSJA 

 

Wyniki są spójne z rezultatami wcześniejszych badań, które 

wykazały korzyści płynące z EHAW. Uczestnicy deklarowali, że stali 

przez 21% dnia; wynik ten jest spójny z wynikami badań Nerhood i 

Thompson (1994) – 23%. Korzystanie z EHAW znacznie zmniejszyło 

natężenie dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego w przypadku 

większości górnych partii ciała. Respondenci deklarowali niższy 

stopień dyskomfortu pod koniec dnia; jest to także spójne z 

wcześniejszymi badaniami (Paul, 1995b). Respondenci deklarowali 

istotnie wyższy poziom komfortu pracy przy stanowiskach EHAW 

oraz polepszenie produktywności oraz jakości ich pracy. Uczestnicy 

niemal jednomyślnie preferowali EHAW w stosunku do FHW. W 

ankietach przeważały pozytywne komentarze dotyczące EHAW, a 3 

uczestników odmówiło oddania stanowisk EHAW podczas badania.  

Stanowiska EHAW stosunkowo nieznacznie wpłynęły na 

częstotliwość występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. 

Mogło to być spowodowane stosunkowo krótkim okresem trwania 

badania (4-6 tygodni). 

 

5. WNIOSKI 

 

 Wyniki sugerują, iż praca przy stanowiskach EHAW może 

nieść szereg korzyści. Poza paroma przypadkami nieznacznego 

nasilenia się częstotliwości objawów dyskomfortu mięśniowo-

szkieletowego, w przypadku większości uczestników, dyskomfort ten, 

w górnych partiach ciała, był znacznie mniejszy podczas pracy przy 

EHAW. Zmiany te miały miejsce po stosunkowo krótkim okresie (4-6 

tygodni), co sugeruje, że dobroczynny wpływ stanowisk byłby jeszcze 

większy po dłuższym okresie. Respondenci deklarowali istotnie 

wyższy poziom komfortu pracy przy stanowiskach EHAW, oraz 

preferowali owe stanowiska niemalże jednomyślnie. Znajduje to 

poparcie w komentarzach pisanych przez respondentów. Istnieje 

konieczność zbadania długoterminowego wpływu stanowisk EHAW 

na dyskomfort mięśniowo-szkieletowy. 
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PODZIĘKOWANIA 

 

 Badanie te było możliwe dzięki podarunkowi od firmy LINAK. 

Chcielibyśmy podziękować Pani Ann Hall z firmy LINAK za 

dostarczenie nam mechanizmów do regulacji wysokości. Chcielibyśmy 

podziękować firmie WorkRite za dostarczenie blatów wykorzystanych 

podczas badania oraz Panu Steve Owles za organizację prac 

montażowych w ośrodkach badań. Nasze przedsięwzięcie byłoby 

niemożliwe bez pomocy kadry firmy Intel, a szczególnie Pana Earnesta 

Ray’a, firmowego ergonomisty. Pragniemy także podziękować Pani 

Lodinie Slawecki (LTDs) za jej wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość; 

Pani Lynn Olson (LTDs) za pomoc z ankietami oraz za dopilnowanie 

szczegółów; Pani Anne Merrill (CS Planning), za wsparcie logistyczne 

oraz pomoc po zakończeniu badania; oraz dla pracowników firm EC, 

ACS i I.I. Pragniemy także podziękować Panu Benowi Atkinson z firmy 

CNA Insurance za pomoc podczas badania. Na koniec pragniemy 

podziękować wszystkim uczestnikom za udział w projekcie.  


