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Czasopismo Canadian Business, 11 październik, 2010 

           
Zdrowie 
 

Wstań i stwórz zdrowsze miejsce pracy 
 
Czy poczciwe biurko biurowe może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka chorób serca? 
 
Autor: Joe Castaldo 
Joe Castaldo jest autorem artykułów dla czasopisma Canadian Business. Dołączył do redakcji 
w styczniu 2007r. i pisze na rozmaite tematy, w tym na temat zarządzania i inwestycji. Dla 
wydawnictwa Canadian Business Online Joe pisze na temat czystej technologii – o firmach, 
rozwoju technologii oraz polityce i inwestycjach związanych ze środowiskiem.  

 
Patrick Skerrett nigdy nie lubił siedzieć w miejscu. Nawet podczas spotkań na które 
uczęszcza jako redaktor dla Harvard Heart Newsletter, gazety wydawanej przez Uniwersytet 
Harwardzki, Skerrett woli stać, gdy jego koledzy z redakcji siedzą. W zeszłym roku Skerrett 
zmodyfikował swoje biurko zakupione w Ikei, by móc przy nim pracować w pozycji stojącej. 
„Jest to dla mnie o wiele bardziej wygodne rozwiązanie,” twierdzi. Obecnie stoi w pracy 
średnio przez sześć godzin w przeciągu ośmiogodzinnego dnia pracy. (Zachował zdrowy 
rozsądek; siada, gdy czuje się zmęczony.) 
 
Skerretta preferencje mogą wydawać się dziwne, jednak są korzystne. Obecnie co raz częściej 
fotele biurowe spostrzegane są jako zagrożenie dla zdrowia. Badania wykazały związek 
pomiędzy spędzaniem nadmiernej ilości czasu w pozycji siedzącej a otyłością, cukrzycą i 
chorobami serca. Naukowcy są ponadto zdziwieni, że ćwiczenia fizyczne nie niwelują 
negatywnych skutków.   
 
W zeszłym roku ukazał się artykuł w czasopiśmie Medicine & Science in Sports & Exercise, 
zawierający streszczenie badania w którym śledzono postępy 17,000 Kanadyjczyków przez 
okres 12 lat. Odkryto, iż im więcej czasu osoby te spędzały w pozycji siedzącej, tym większe 
było ryzyko śmierci wskutek chorób serca – bez względu na wiek, płeć, palenie tytoniu, 
spożycie alkoholu lub ćwiczenia fizyczne.  
 
Inne badanie dotyczyło 100,000 Amerykanów. Postępy osób śledzono przez okres 12 lat. 
Wyniki opublikowane w American Journal of Epidemiology wykazały tą samą tendencję.  
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Kobiety, które spędzały ponad sześć godzin dziennie w pozycji siedzącej były o 37% bardziej 
narażone na przedwczesną śmierć, niż kobiety, które spędzały w tej pozycji mniej niż 3 
godziny dziennie; w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosił 20%. Wysiłek fizyczny nie 
wpływał na statystyki.   
 
Badania dotyczące skutków siedzenia na zdrowie są prowadzone od niedawna. „Pozycja 
siedząca bardzo, bardzo źle wpływa z jakiś przyczyn na metabolizm,” twierdzi Marc 
Hamilton, profesor w Centrum Badań Biomedycznych Pennington w stanie Louisiana. Parę 
lat temu Hamilton badał jak brak aktywności wpływa na szczury. Odkrył, iż enzym 
odpowiedzialny za gospodarkę cholesterolu oraz tłuszczu we krwi „przestaje być aktywny 
dosłownie w ciągu paru godzin, jeżeli ciało nie znajduje się w pozycji pionowej.” Poziom 
„dobrego” cholesterolu we krwi wówczas spada; a ten „zły” się gromadzi.  
 
Hamilton powtórzył powyższe badania z udziałem ludzi i wstępne odkrycia są podobne do 
tych, z udziałem szczurów. Sam był uczestnikiem badań, i własne poziomy cholesterolu 
wielce go zaniepokoiły. „Widząc własne wyniki szybko się przekonałem, że to prawda,” 
mówi.  
 
Są to niepokojące wiadomości dla osób pracujących w „boksach” biurowych. Osoby te często 
nie mają wyboru i muszą siedzieć przez wiele godzin. I tu wkracza „stojące biurko”. Garstka 
firm oferuje biurka z regulowaną wysokością, w różnych cenach. Biurka te umożliwiają prace 
w pozycji siedzącej lub stojącej. Np. firma GeekDesk z siedzibą w Kalifornii produkuje 
biurka w cenie 799 USD. Posiadają on elektryczny silnik; blat sam się podnosi oraz opuszcza. 
Założyciel firmy, Donovan McNutt, mówi, że sprzedaż w tym roku się potroiła. „Biurka te 
przestały być produktem niszowym,” napisał w emailu. Osoby, które zmieniły tradycyjne 
biurko na biurko regulowane zwykle nigdy nie wracają do biurek tradycyjnych. Kevin Meyer, 
prezes Kalifornijskiej firmy produkującej silikonowe podzespoły kupił regulowane biurko w 
2008r. „Ludzie twierdzili, że oszalałem,” mówi. Jednak obecnie ok. 30 osób w firmie 
korzysta z tych biurek. Są one produkowane w firmowym warsztacie i dostarczane 
pracownikom za darmo. Meyer twierdzi, że pozycja stojąca wpływa korzystnie na jego 
produktywność i koncentracje. „Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile czasu 
marnowałem na rozmyślaniu lub serfując po Internecie,” mówi. „Gdy stoisz, skupiasz się na 
zadaniu.” Zastanawiał się nawet nad aranżacją sali konferencyjnej z miejscami stojącymi, by 
zebrania sprawniej przebiegały. 
 
Nie przeprowadzono jeszcze badań nad korzystnymi skutkami biurek do pracy w pozycji 
stojącej, jednak badacze podchodzą do nich z entuzjazmem. „Spędzam więcej życia na 
nogach niż na tyłku,” mówi Hamilton. Dotyczy to nie tylko pracy, ale i innych czynności, w 
tym meczów bejsbolowych z udziałem jego dzieci.  
 
Naukowcy są zgodni, że następnym krokiem jest opracowanie wytycznych dotyczących tego, 
ile czasu w pozycji siedzącej to zbyt długo. W międzyczasie, pracodawcy powinni zastanowić 
się nad rozwiązaniami, dzięki którym pracownicy nie będą zmuszeni do spędzania wielu 
godzin w tej pozycji. McNutt, założyciel firmy GeekDesk, już teraz widzi jak wiele firm 
inwestuje w regulowane biurka na prośbę pracowników. Jednak nie muszą oni inwestować w 
nowe meble. Hamilton rekomenduje, by kadra po prostu stawiała na biurka kartonowe 
pudełka, a na nich komputery – by móc pracować w pozycji stojącej. Stojąc na własnych 
nogach, wszystko wydaje się być łatwiejsze.  
 
http://www.canadianbusiness.com/shared/print.jsp?content=20101011_10031_10031... 18-11-2010 


