
 

 

Temat: Zasady ergonomicznej organizacji stanowiska pracy i nauki. 

 

Dzisiejszy temat zajęć poświęcimy zasadom ergonomii pracy i nauki. Jest to idealny temat do 

zrealizowania, szczególnie ze względu na warunki w jakich obecnie żyjemy. Większość z nas spędza 

bardzo dużo czasu siedząc przy komputerze, pracując lub ucząc się zdalnie. Dlatego właśnie warto 

poznać zasady odpowiedniej ergonomii pracy przy biurku.  

Ergonomia miejsca pracy to zapewnienie warunków dostosowanych do możliwości psychofizycznych 
pracownika. Samo pozostawanie w pozycji siedzącej przez wiele godzin stwarza zagrożenie dla 
zdrowia. Jakich zasad przestrzegać, aby zapobiegać występowaniu chorób zawodowych? 

Choć obowiązuje wiele praw i przepisów dotyczących warunków pracy przy komputerze, a na rynku 
dostępny jest szeroki wybór ergonomicznych produktów, dużo stanowisk pracy nadal nie odpowiada 
zasadom dobrej ergonomii. Niniejszy artykuł jest swego rodzaju skróconym przewodnikiem 
pokazującym, jak stworzyć wygodniejsze, bardziej ergonomiczne miejsce pracy. W tym celu warto 
zastosować się do poniższych sugestii i wskazówek. 

Narzędzia, organizacja stanowiska pracy i warunki zewnętrzne stanowiska 

Biurko 
 
Biurko powinno być na tyle szerokie i głębokie, aby można było ustawić elementy wyposażenia 
stanowiska pracy w odpowiedniej odległości od siebie. Celem jest zapobieganie przyjmowaniu 
wymuszonych pozycji. 
Wysokość biurka powinna być regulowana w zakresie co najmniej 60-82 cm, a w przypadku biurek 
typu sit-stand w zakresie 60-125 cm (minimum 62-120 cm). Blat biurka powinien się znajdować na 
wysokości łokci lub nieco poniżej. W miarę możliwości wskazane jest korzystanie z biurka typu sit-
stand, czyli takiego, przy którym można pracować zarówno na stojąco, jak i na siedząco.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Krzesło 

Podstawą kształtowania odpowiedniej pozycji jest właściwy dobór i regulacja użytkowanego krzesła. 
Fotel (krzesło) powinien posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska oraz wysokości i kąta 
nachylenia oparcia względem siedziska. Samo oparcie powinno być dostosowane do naturalnej 
krzywizny kręgosłupa. Siedzisko należy ustawić na takiej wysokości, aby nogi były ugięte w kolanach 
pod kątem prostym a stopy były ułożone swobodnie i płasko na podłodze. W celu zapewnienia 
wygodnego ułożenia rąk podłokietniki należy ustawić w taki sposób, aby ramiona były swobodnie 
opuszczone, łokcie były oparte na podłokietnikach i znajdywały się na wysokości blatu stołu. Dla 
zapewnienia właściwego ułożenia kręgosłupa oparcie należy ustawić tak by podpierało ono kręgosłup 
na odcinku lędźwiowym oraz na wysokości łopatek Warto też zadbać by krzesło dawało możliwość 
oparcia głowy, zmniejszy obciążenie kręgosłupa na odcinku szyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnóżek 

Podnóżki muszą być zgodne ze standardem 
DIN 4556 (powierzchnia oparcia co 
najmniej 45 x 35 cm, zakres regulacji co 
najmniej 11 cm, kąt regulacji 5-15°). Należy 
z nich korzystać w przypadku, gdy 
wysokości powierzchni roboczej nie da się 
regulować lub zakres regulacji jest 
niewystarczający.  

 



Prawidłowe ustawienie monitora 

Ustaw monitor na biurku w odległości 40-75 cm od oczu, zapewniając, by kąt obserwacji ekranu 
wynosił 20°-50° w dół od linii poziomej prowadzonej na wysokości oczu. Taka organizacja stanowiska 
pracy pozwoli na zminimalizowanie obciążenia oczu i karku. Ekran należy ustawić tak, aby znajdował 
się pod kątem 10-20o w stosunku do linii wzroku użytkownika. 
W tym układzie oczy lepiej odbierają obrazy i łatwiej zbiegają się w jednym punkcie, co pomaga 
ograniczyć zmęczenie wzroku. Taka pozycja monitora zmniejsza niewygodę i bóle szyi, nie 
nadwyrężając mięśni.  

 

 

Ułożenie rąk 

Ustaw wysokość stołu, krzesła i podłokietników, w taki sposób, aby zapewnić naturalne położenie rąk 
przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i 
przedramieniem. Pozwoli to na odciążenie mięśni. Klawiatura powinna znajdować się, co najmniej 10 
cm od krawędzi blatu biurka tak, aby istniała możliwość oparcia nadgarstków, co zapobiegnie 
nadmiernemu napięciu mięśni. Należy zadbać by myszka była dostosowana do wielkości dłoni. Cała 
dłoń od kciuka po końce palców powinna leżeć wygodnie na myszy. Część myszki, na której leży ręka 
powinna być wypukła a przednia część musi być niższa od tylnej. Podczas pracy z nie należy 
przyjmować statycznej, nienaturalnej pozycji, np. wyciągać lub skręcać nadgarstka czy przedramienia. 

 

 

 

 

 

 



Oświetlenie 

Najlepsze jest światło naturalne, bo przy nim czujesz się dobrze i pracujesz efektywnie. Jeśli jesteś 
praworęcznym ustaw biurko tak, by okno mieć po lewej stronie. Pracując przy komputerze zadbaj, by 
światło nie odbijało się od monitora i cię nie raziło. Światła sztucznego lepiej nie mieszać 
z naturalnym. Nie ma większego znaczenia, czy zastosujesz halogeny, świetlówki czy inne źródło 
światła. Najlepiej czyta się przy świetle o temperaturze koloru 3500K - 4100K i CRI (Color Rendering 
Index)* co najmniej 70. Dobrze, żebyś miał oświetlenie górne i lampkę na biurku (podobnie, jeśli 
jesteś praworęczny, umieść ją po swojej lewej stronie). 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

Badania wykazują, że najlepszą temperaturą jest taka, która optymalnie pasuje każdemu. Do pracy 
umysłowej optymalna temperatura to 20 - 22 °C, a wilgotność między 50 a 65%.  
Gdy jest zbyt ciepło i wilgotno, czas skupienia uwagi bywa o połowę krótszy od standardowych 25 
min., poza tym jest wtedy po prostu duszno. Zbyt suche powietrze (np. zimą) również sprawia, że 
czujesz się źle. Aby zwiększyć wilgotność zadbaj o roślinki czy nawilżacze powietrza. Możesz też 
postawić na kaloryferze miseczkę z wodą. Wietrz pokój! W przeciwnym razie w powietrzu wzrośnie 
stężenie dwutlenku węgla, a zmaleje zawartość tlenu. W konsekwencji twój mózg nie będzie 
odpowiednio dotleniony, a ty szybko się zmęczysz. Najlepiej uchylaj lekko okno i drzwi, żeby 
powietrze mogło się swobodnie przemieszczać. Jeśli jest zimno, wietrz podczas przerw w nauce (one 
też są istotne!) 

 

 

 

 

 

 

 



Redukcja zmęczenia i stresu 

Zmęczenie sprawia, że pracujemy wolniej i zaczynamy 
popełniać błędy. Szukajmy efektywniejszych metod 
działania. Czynnikiem, który męczy pracownika, jest np. 
niewłaściwe oświetlenie w miejscu pracy. Poinformujmy 
przełożonego, jeśli światło jest zbyt mocne lub za słabe. 
Długotrwały i silny stres wpływa destrukcyjnie na 
organizm. Im więcej czasu poświęcamy jednorazowo na 
daną czynność, tym nasza efektywność jest mniejsza. 
Dlatego konieczne jest robienie przerw. Po każdej godzinie 
pracy przy komputerze starajmy się poświęcić 5 minut na 
odpoczynek. Dobrym pomysłem jest wykonywanie 
ćwiczeń rozluźniających i rozciągających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chociaż praca przy komputerze nie wymaga podnoszenia, przenoszenia, pchania lub ciągnięcia 

ciężarów, także ona jest przyczyną dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego osób ją 

wykonujących. Zwrócenie uwagi na ten problem jest o tyle ważne, że liczba osób obsługujących 

monitory ekranowe podczas pracy stale rośnie i nie wydaje się możliwe, aby trend ten uległ 

odwróceniu w najbliższych latach. W przypadku wysiłku dynamicznego, który występuje np.: przy 

ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów, włókna mięśniowe ulegają naprzemiennemu 

rozciąganiu i kurczeniu się (napinaniu i rozluźnianiu). Dzięki temu mięśnie są dobrze ukrwione - 

dopływa do nich wystarczająca ilość tlenu i środków odżywczych, a toksyczne produkty przemiany 

materii mogą być z nich usuwane. Z tego powodu prace w których przeważa wysiłek dynamiczny, 

oczywiście przy zachowaniu norm i zasad bezpiecznego podnoszenia ciężarów, mogą trwać 

stosunkowo długo nie wywołując urazów oraz objawów zmęczenia. Odwrotnie jest w sytuacji wysiłku 

statycznego, dominującego np.: podczas pracy przy komputerze. Podczas wysiłku statycznego 

mięśnie ulegają skurczeniu oraz utrzymywane są w stanie długotrwałego napięcia. Powoduje to ich 

ucisk na naczynia krwionośne i nerwy obwodowe. Z tego powodu zmniejszeniu ulega dopływ krwi do 

napiętych mięśni, ich utlenowienie i odżywianie. Gromadzące się w mięśniach toksyczne produkty 

przemiany materii nie są usuwane. Jest to nienaturalne, sprzeczne z fizjologią człowieka zjawisko, 

które powoduje występowanie szybszego zmęczenia mięśniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam do indywidualnego rozszerzenia tematu:  

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/83377/2-Z-25-Ergonomiczne-stanowisko-pracy-z-

komputerem-J_Kaminska.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=9YcDZx1rMxw&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=ytUDv6A-1wg&feature=emb_title  

 

W razie pytań proszę o kontakt przez e-dziennik. 

Pozdrawiam, 

Artur Paterek 
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