Geometria stanowisk pracy siedz cej, stanowiska do pracy z komputerem
dr med. Joanna Bugajska - Centralny Instytut Ochrony Pracy
(artykuł z pakietu edukacyjnego „Nauka o pracy - bezpiecze stwo, higiena, ergonomia” CIOP)

1. Wprowadzenie
Typowymi przykładami pracy wykonywanej w pozycji siedz cej s : praca operatorów, monta ystów oraz praca
biurowa, w tym coraz cz ciej praca zwi zana z obsług komputerów. Podczas pracy pozycja siedz ca jest
cz sto przedkładana nad inne pozycje ciała. Ogranicza ona aktywno ruchow pracownika, zapewnia natomiast
stabilne podparcie ciała. Stwarza wi c wi kszy komfort oraz zwi ksza precyzj manipulacji. Powoduje to, e
podczas pracy siedz cej obci enie wysiłkiem fizycznym dynamicznym jest niewielkie, pojawiaj si natomiast
uci liwo ci typowe dla obci enia statycznego i monotypowego. I tak, na przykład, podczas obsługi
komputerów wyst puj nast puj ce czynniki, które decyduj o uci liwo ci pracy:
obci enie narz du wzroku (zm czenie wzroku),
obci enie układu mi niowo-szkieletowego,
stres psychologiczny.
Uci liwo ci pracy, zwi zane z nadmiernym obci eniem wzroku i układu mi niowo-szkieletowego, mog by
zmniejszone, a nawet wyeliminowane, poprzez zapewnienie ergonomicznego stanowiska pracy, wła ciw
organizacj pracy oraz zapoznanie pracowników z wyst puj cymi na tych stanowiskach pracy czynnikami
uci liwymi i skutkami ich oddziaływania, a tak e sposobami zapobiegania. Wi e si to z wyposa eniem
stanowiska w sprz t komputerowy o odpowiednich parametrach, w odpowiedni stół i siedzisko oraz, w pewnych
przypadkach, w podnó ek, wspornik nadgarstkowy, filtr ochronny i uchwyt na dokument.
W parametrach struktury przestrzennej stanowisk pracy z komputerami powinno si uwzgl dnia wymiary
antropometryczne charakterystyczne dla 5. centyla kobiet (wymiary minimalne) oraz 95. centyla m czyzn
(wymiary maksymalne), czyli obejmuj ce 90% dorosłej populacji polskiej [1], (fol. 1 i 2).
Poza rozwi zaniem problemu struktury stanowiska pracy z komputerem i jego wyposa enia niezb dne jest
zapewnienie odpowiednich warunków rodowiska pracy. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia
odpowiedniego o wietlenia i warunków mikroklimatycznych oraz zmniejszenia ekspozycji na promieniowanie i
pola elektromagnetyczne. Istotne znaczenie ma równie wła ciwa organizacja pracy. Szczególnie wa nym jej
elementem jest odpowiednie zaplanowanie przerw w pracy. Nie powinny si one ogranicza do przerwy
niadaniowej, podczas której pracownicy jedz posiłek, nadal pozostaj c w pozycji siedz cej. Zalecane s
przerwy, na przykład, co jedn lub dwie godziny, trwaj ce około 10 minut, w zale no ci od intensywno ci
wykonywanej pracy. Przerwy te powinny by przeznaczone na aktywny odpoczynek, polegaj cy na zmianie
pozycji ciała, wykonaniu kilku wicze rozlu niaj cych, czy spacer. Niezmiernie wa ne s tzw. mikropauzy. S
to bardzo krótkie, cz sto niezauwa alne przerwy, w czasie których dochodzi do rozlu nienia napi tych mi ni.
W trakcie takich przerw pracownik powinien mie mo liwo
podłokietniku krzesła.

oparcia pleców i przedramion na oparciu oraz

2. Obci enie układu mi niowo-szkieletowego podczas pracy w pozycji siedz cej
Obci enie układu mi niowo-mi niowego podczas pracy w pozycji siedz cej jest zwi zane z równoczesnym
wyst powaniem kilku czynników. Najistotniejsze z nich to:
obci enie mi ni utrzymuj cych ciało w pozycji siedz cej.
obci enie typu statycznego (wysiłek statyczny), dotycz
charakterystyczne dla ka dego rodzaju pracy siedz cej, a
operatorów monitorów ekranowych obci enie innych grup mi

Jest to zazwyczaj długo utrzymywane
ce mi ni stabilizuj cych kr gosłup,
tak e wynikaj ce ze specyfiki pracy
ni, a mianowicie:

1

1.
2.

obci enie statyczne mi ni obr czy barkowej i przedramion, niezb dne do utrzymania
ko czyny górnej w pozycji umo liwiaj cej obsług klawiatury,
obci enie statyczne mi ni karku utrzymuj cego głow w pozycji umo liwiaj cej obserwacj
dokumentu, klawiatury lub ekranu.

jednostronne obci enie mi ni bezpo rednio wykonuj cych czynno
robocz (mi ni r k
wystukuj cych tysi ce znaków w ci gu zmiany roboczej). S to obci enia w wymiarze bezwzgl dnym
nieznacznego stopnia, ale w stosunku do mo liwo ci drobnych mi ni r k stanowi znaczne obci enie.
Ponadto s to ruchy identyczne i powtarzane z du cz stotliwo ci (praca monotypowa),
nadmierne ci nienie w dyskach mi dzykr gowych, wynikaj ce z obci enia kr gosłupa podczas długo
utrzymywanej pozycji siedz cej.
Długotrwałe jednostronne obci enie mi ni jest przyczyn zm czenia mi niowego oraz wielu dolegliwo ci
bólowych. Dolegliwo ci tego typu, wyst puj ce u pracowników wykonuj cych prace w pozycji siedz cej, s
zlokalizowane głównie w okolicy szyi, obr czy barkowej, pleców (odcinka l d wiowego) i r k.
Dolegliwo ci bólowe szyi i barków s zwi zane głównie z obci eniem mi ni utrzymuj cych głow w pozycji,
która umo liwia naprzemienn obserwacj monitora, dokumentu i klawiatury, oraz mi ni obr czy barkowej,
utrzymuj cych rami w pozycji umo liwiaj cej obsług klawiatury. Pot gowane s one dodatkowo brakiem
podłokietnika lub nieprawidłowym, wysokim ustawieniem klawiatury. Istotn przyczyn bólów dolnego
odcinka kr gosłupa jest brak podparcia pod plecy.

2.1. Wpływ warunków pracy na obci enie układu mi niowo-szkieletowego
Jest spraw oczywist , e nieodpowiednie warunki pracy odgrywaj istotn , a nawet decyduj c rol w
patomechanizmie dolegliwo ci układu mi niowo-szkieletowego. Ponadto, zapewnienie prawidłowych,
materialnych i organizacyjnych, warunków pracy jest jednym z najprostszych rodków zapobiegania problemom
zdrowotnym pracowników. Wyniki bada potwierdzaj , e poprawa materialnych warunków pracy, a wi c
wymiana krzeseł i opraw o wietleniowych czy prawidłowe ustawienie elementów stanowiska pracy, wpływa na
zmniejszenie obci enia mi ni podczas pracy. W rezultacie maleje liczba skarg operatorów monitorów
ekranowych na dolegliwo ci układu mi niowo-szkieletowego.
Typowe stanowisko pracy operatora monitorów ekranowych składa si z wielu elementów, które tworz
wyposa enie:
zasadnicze (stół, krzesło, monitor, klawiatura),
dodatkowe (np. uchwyt na dokumenty, podnó ek).
Istnieje ogólna zasada, e wszystkie te elementy powinny mie jak najwi cej mo liwo ci regulacji wysoko ci,
k tów pochylenia i wzajemnego poło enia. Umo liwia to wła ciwe ich dostosowanie do indywidualnych
potrzeb operatora i wyklucza cz sto stosowan praktyk dostosowywania si operatora do stanowiska.

3. Podstawowe wymagania dotycz ce wyposa enia stanowiska pracy z komputerem
3.1. Wyposa enie podstawowe
Poni ej przedstawiono wymagania, jakie powinien spełnia
uwzgl dnia przy doborze wyposa enia komputerowego.

sprz t komputerowy. Wymagania te nale y
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Monitor
Monitor powinien by wyposa ony w nast puj ce regulacje: pochylenia (do tyłu do 20º, do przodu do 5º), obrotu
wokół własnej osi pionowej (o 360º) oraz wysoko ci poło enia (zakres regulacji przynajmniej 15 cm). Regulacje
te pozwalaj u ytkownikowi na takie ustawienie monitora, które wyeliminuje odblaski na ekranie oraz zapewni
prawidłow pozycj głowy podczas obserwacji ekranu. Wielko ekranu i znaków na ekranie oraz rozdzielczo
ekranu powinny zapewnia łatwe rozpoznawanie znaków przy dowolnej odległo ci obserwacji z zakresu 450 ÷
750 mm.
Znaki na ekranie powinny by „ostre” i dobrze czytelne, a odległo pomi dzy znakami i poszczególnymi
liniami tekstu powinna zapewnia łatwe czytanie (bez „nachodzenia” na siebie znaków czy zbytniego ich
oddalenia). Obraz na ekranie powinien by stabilny, bez t tnienia, drgania czy płyni cia.
Zalecane s matowe obudowy monitora, pokryte odpowiedni warstw antyodbiciow . Je li to tylko mo liwe,
ekran powinien mie pozytywow polarno , gdy jasny ekran zapewnia lepsz adaptacj do otoczenia, w
którym zwykli my pracowa (nie ma cz stych zmian adaptacji oka do jasno ci i ciemno ci).
Klawiatura
Klawiatura powinna by oddzielnym elementem zestawu komputerowego (oddzielona od monitora),
przynajmniej z dwoma pozycjami regulacji pochylenia (0º ÷ 25º) tak, aby u ytkownik mógł znale wygodn
pozycj r k, nie powoduj c obci enia dłoni czy ramion. W obu przypadkach ustawienia pochylenia
klawiatury, pionowa odległo pomi dzy drugim rz dem klawiszy (tzn. z klawiszami A, S...) a podstaw
klawiatury nie powinna przekracza 30 mm.
Klawisze oraz obudowa klawiatury nie mog mie ostro zako czonych kraw dzi i naro ników. Symbole na
klawiszach powinny by łatwo zrozumiałe i jednoznaczne. Przestrze na blacie stołu przed klawiatur powinna
by na tyle du a (100 ÷ 150 mm), aby zapewniała podparcie dłoni i nadgarstków.
Stół
Wymiary stołu powinny by takie, aby pod blatem było wystarczaj co du o miejsca na nogi. Przestrze pracy
powinna by tak du a, aby zapewniała łatwe rozmieszczenie monitora, klawiatury, myszy, dokumentów i innych
elementów wyposa enia stanowiska. Minimalne zalecane wymiary stołu to: szeroko blatu - 75 cm, gł boko
blatu: pod klawiatur - 30 cm, pod monitor - 45 cm. Gł boko stołu z jednym blatem powinna wynosi co
najmniej 80 cm.
Wysoko stołu determinuje przyjmowan pozycj siedz c . Wa ne jest, aby była ona ustalona ze wzgl du na
konieczno zapewnienia: naturalnego poło enia ramion podczas pracy oraz na zapewnienie odpowiedniej
przestrzeni na nogi pod blatem. Dlatego zaleca si stół o regulowanej wysoko ci oraz oddzielne blaty pod
klawiatur i pod monitor. Regulacja stołu powinna zapewnia ustawienie wysoko ci blatu pod klawiatur w
zakresie 60 ÷ 75 cm, natomiast pod monitor 70 ÷ 95 cm. W przypadku stołu o nieregulowanej wysoko ci,
zalecana wysoko blatu powinna wynosi 70 ÷ 72 cm. Przednia kraw d blatu stołu powinna by łagodnie
kształtowana (zaokr glona).
Siedzisko
Siedzisko powinno by stabilne (5-ramienna podstawa). Ma umo liwia u ytkownikowi przyjmowanie
wygodnej pozycji podczas wykonywania ró nych zada . Wysoko płyty siedziska powinna by regulowana.
Minimalny zakres regulacji wysoko ci płyty siedziska wynosi 40 ÷ 50 cm. Mechanizm regulacji wysoko ci płyty
siedziska powinien by tak usytuowany i skonstruowany, aby mo na było wykonywa regulacje w pozycji
siedz cej. Oparcie powinno mie regulacj wysoko ci (0 ÷ 20 cm pomi dzy doln kraw dzi oparcia a płyt
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siedziska) i pochylenia (5º do przodu, 24º do tyłu). Zaleca si , aby regulacje pochylenia oparcia i płyty siedziska
były ze sob zsynchronizowane.
Siedzisko i oparcie powinny mie odpowiednie ukształtowanie, uwzgl dniaj ce naturalne wygi cie kr gosłupa
(cz ci l d wiowej) i odcinka udowego ko czyny dolnej. Zalecane jest, aby siedzisko wyposa one było w
podłokietniki.

3.2. Wyposa enie dodatkowe
Uchwyt na dokument
W celu ograniczenia cz stych ruchów głowy oraz cz stych zmian akomodacji oka, stanowisko wyposa a si w
uchwyt na dokumenty. Najkorzystniej jest, gdy dokument znajduje si na tej samej wysoko ci oraz w takiej
samej odległo ci od oka co ekran monitora. Innym dobrym rozwi zaniem jest usytuowanie dokumentu na wprost
operatora, pomi dzy ekranem monitora i klawiatur .
Podnó ek
Podnó ek jest istotnym elementem wyposa enia stanowiska, zwłaszcza dla osób niskich. Jest on niezb dny na
stanowiska ze stołem o nieregulowanej wysoko ci blatu.
Wspornik nadgarstkowy
Zapewnienie podparcia r k i nadgarstka pozwala zapobiega nadmiernemu obci eniu statycznemu mi ni
ramion i pleców oraz nadmiernemu odwodzeniu nadgarstków podczas obsługi klawiatury.

4. Rozmieszczenie elementów stanowiska pracy
Wyst puj ca obecnie na rynku ró norodno zarówno sprz tu komputerowego, jak i mebli biurowych daje
u ytkownikowi du mo liwo wyboru przy zakupie wyposa enia stanowiska z komputerem. Wybieraj c
odpowiedni stół i siedzisko, nale y uwzgl dni nast puj ce czynniki:
liczb i rozmiary zakupionego sprz tu (rodzaj jednostki centralnej: pozioma, wie a, mini wie a,
pozioma płaska, wielko monitora, rodzaj i rozmiar drukarki oraz inny drobny sprz t: mysz, skaner
itp.),
charakter planowanej do wykonywania pracy (dorywcza, ci gła, wprowadzanie danych, edycja tekstu,
prace dialogowe).
Ustawienie wysoko ci blatów stołu
Szczególn uwag na wyposa enie stanowiska nale y zwróci w wypadku planowania prac o charakterze
ci głym lub o du ym nasileniu. Najlepszym rozwi zaniem jest zakup stołu o regulacji wysoko ci i oddzielnych
blatach. Monitor ustawiamy na wprost operatora tak, aby górna kraw d obudowy monitora znajdowała si na
poziomie wysoko ci jego oczu. Wówczas linia obserwacji ekranu jest najkorzystniejsza ze wzgl du na napi cie
mi ni szyjnych i mi ni obracaj cych gałkami ocznymi. Blat pod klawiatur ustawiamy na takiej wysoko ci,
aby odpowiadała wysoko ci poło enia łokcia przy zgi tej pod k tem prostym ko czynie górnej operatora
pracuj cego w pozycji siedz cej. Przyjmuje si przy tym, e dło operatora znajduje si na wysoko ci 2. rz du
klawiszy na klawiaturze. Takie ustawienie blatu zapobiega nadmiernemu unoszeniu ramion wzgl dem ich
naturalnego poło enia oraz wyginaniu nadgarstka podczas pracy.
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Usytuowanie elementów sprz tu komputerowego na stole
W wypadku cz stego korzystania z dokumentów, wskazane jest wyposa enie stanowiska w uchwyt na
dokumenty, który najkorzystniej jest umie ci mi dzy monitorem a klawiatur lub obok monitora.
Nale y unika umieszczania monitora na jednostce centralnej. Przednia kraw d klawiatury powinna znajdowa
si w odległo ci 10 ÷ 15 cm od przedniej kraw dzi stołu (zaokr glonej), aby było miejsce na podparcie r k czy
nadgarstka.
Usytuowanie stanowiska z komputerem w pomieszczeniu
Stanowisko z komputerem nie mo e by ustawione pod oprawami o wietleniowymi. Najlepszym rozwi zaniem
jest umieszczenie go w taki sposób, aby linia obserwacji operatora była równoległa do linii opraw i do okien (fol.
3). Nie ustawiamy monitora tyłem ani przodem do okien.
W pomieszczeniach z komputerami, których okna skierowane s we wszystkich kierunkach oprócz północnego,
nale y zainstalowa aluzje. Pozwala to na eliminowanie ol nienia lub odbi pochodz cych od jaskrawych
płaszczyzn okien. Nale y ustawia stanowiska z komputerem z dala od okna (minimum 1 m) i tak, aby monitor
był skierowany bokiem do okna.
Je li w danym pomieszczeniu znajduje si wi cej ni jeden komputer, to poszczególne stanowiska nale y
rozmie ci w taki sposób, aby minimalna odległo pomi dzy s siednimi, równolegle do siebie ustawionymi,
monitorami wynosiła 60 cm, a odległo pomi dzy tyłem monitora a głow operatora przy s siednim stanowisku
- co najmniej 80 cm. Podłoga powinna by pokryta wykładzin antyelektrostatyczn .

5. Warunki rodowiskowe
5.1. O wietlenie
Praca przy komputerze wi e si z co najmniej dwoma, ró ni cymi si od siebie, zadaniami wzrokowymi:
czytaniem drukowanego tekstu na dokumencie i znaków na klawiaturze,
czytaniem znaków na monitorze (znaki mog by jasne na ciemnym tle lub ciemne na jasnym tle).
W zwi zku z tym nale y stosowa takie o wietlenie, aby zapewni dobre warunki widzenia w przypadku obu
ww. zada wzrokowych. Wysoki poziom nat enia o wietlenia jest niezb dny na płaszczy nie klawiatury i stołu,
lecz w płaszczy nie ekranu jest niekorzystny ze wzgl du na obni enie kontrastu luminancji znaków i tła na
ekranie.
W Polsce do tej nie ustalono jednoznacznych i szczegółowych wymaga dotycz cych o wietlenia pomieszcze z
komputerami.
Nat enie o wietlenia
Podstawowym parametrem o wietlenia, który ocenia si na stanowisku pracy, jest poziom nat enia o wietlenia.
Zgodnie z polsk norm powinien on wynosi 500 lx [8]. Do zapewnienia optymalnych warunków pracy
wzrokowej nie wystarczy jednak tylko odpowiedni poziom nat enia o wietlenia. Na wiecie opracowano wiele
zalece , w których uwzgl dniono specyfik pracy wzrokowej przy komputerze. W normach zagranicznych jest
podany zakres zalecanego poziomu nat enia o wietlenia, który zawiera si w przedziale 300 ÷ 750 lx. Wybór
odpowiedniej warto ci z zalecanego zakresu zale y od rodzaju i nasilenia wykonywanej pracy, np. przy pracach
dorywczych i mało obci aj cych wzrokowo wystarcza poziom 300 lx.
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Ograniczenie ol nienia od opraw o wietleniowych
Bardzo wa nym zaleceniem jest ograniczenie ol nienia odbiciowego pochodz cego od ekranu monitora. W celu
spełnienia tego wymagania zaleca si stosowanie opraw o wietleniowych o odpowiednim kształtowaniu bryły
wiatło ci. Do o wietlenia stanowisk z komputerami powinno si stosowa tzw. oprawy dark-light, których
luminancja gabarytowa nie przekracza dopuszczalnej warto ci L ≤ 200 cd/m2 w strefie k tów powy ej 50º
(licz c od pionu), lub oprawy wiec ce w półprzestrze górn (tzw. o wietlenie po rednie). Stosowanie opraw
o wietlenia po redniego praktycznie eliminuje ol nienie bezpo rednie i odbiciowe. Mo e si natomiast wi za ze
znacznym zwi kszeniem zu ycia energii elektrycznej (o ok. 74% w porównaniu z o wietleniem z oprawami
dark-light).
Rozkład luminancji
Istotnym czynnikiem, o którym nale y pami ta , jest równomierny rozkład luminancji na stanowisku pracy.
Zaleca si , aby kontrast luminancji pomi dzy poszczególnymi elementami pracy (ekran, dokument itp.) był
mniejszy od 1:10.
Rodzaj o wietlenia
W pomieszczeniach z komputerami zaleca si stosowanie o wietlenie ogólnego (sufitowego). Nie jest zalecane
stosowanie do wietlania oprawami o wietlenia miejscowego, gdy najcz ciej w takich przypadkach mog one
powodowa ol nienie bezpo rednie, odbiciowe i niewła ciwy rozkład luminancji w polu widzenia. Jedynie
stosowanie specjalnych opraw o wietlenia miejscowego, które s przeznaczone do pracy przy komputerze i maj
odpowiednio ukształtowany odbły nik i raster, ograniczaj ce ol nienia od oprawy oraz odbicia na stanowisku
pracy, daje korzystne rezultaty i jest dobrze oceniane przez u ytkowników.
5.2. Mikroklimat
Warunki klimatyczne panuj ce na stanowisku pracy maj
pracowników oraz wydajno pracy.

bezpo redni wpływ na dobre samopoczucie

Zalecany zakres temperatury powietrza wynosi odpowiednio:
zim : 20 ÷ 24 ºC
latem: 23 ÷ 26 ºC
Dopuszczalne warto ci wilgotno ci wzgl dnej temperatury z zakresu 20 ÷ 26 ºC powinny by nie mniejsze ni
40%, odpowiednio:
20 ºC – 60 ÷ 80%
22 ºC – 50 ÷ 70%
24 ºC – 45 ÷ 65%
26 ºC – 40 ÷ 60%
W takich warunkach rodowiska, tzn. w temperaturze powietrza 20 ÷ 26 ºC oraz wilgotno ci wzgl dnej
powietrza z przedziału 45 ÷ 65%, zredukowane jest wyst powanie sucho ci oczu.

5.3. Hałas
W przypadku wykonywania przy komputerze pracy o du ym stopniu trudno ci, zaleca si , aby poziom d wi ku
nie przekraczał 40 ÷ 50 dB(A).
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