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Sposoby zwiêkszania poziomu
KU^caXYļMSPSdcMdXOT
pracowników biurowych

Ways to increase the level of physical activity among office workers
This article presents the results of a survey conducted among a selected group of office workers from 111 institutions, mainly local government institutions, from Lublin Province. The aim of this research was to determine
the factors that could encourage workers to increase their physical activity. To that end, this article presents
available solutions supporting physical activity in- and outside the workplace. As a result of the analysis of
the research the dominant factors emerged which, according to the respondents, could influence a change
in their lifestyles from inactive to more active ones. Those include having more free time, receiving season
tickets from the employer, e.g., to the gym, and a discounts at sports facilities. This information may provide
a basis for taking comprehensive preventive and educational measures in workplaces.
5OcaY\N]$]_\`OcYPPSMOZRc]SMKVKM^S`S^cVSPO]^cVO

Wstêp
:Y]^ýZ^OMRXYVYQSMdXcKa]dMdOQ¸VXYļMS
coraz powszechniejsze zastosowanie komputerów) sprawia, ¿e liczba prac wykonywanych
aZYdcMTS]SONdéMOT]^KVO]SýdaSýU]dKEG<Ydpowszechnienie komputerowych stanowisk
Z\KMcZY^ýQ_TONOPSMc^KU^caXYļMS\_MRYaOT
W konsekwencji pracownicy biurowi blisko
NYLYaOQYacWSK\_MdK]_Z\KMc]ZýNdKTé
aZYdcMTS]SONdéMOTMYXSOZYdY]^KTOYLYTý^XO
NVKSMRdN\YaSKS]KWYZYMd_MSKEG
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:\KMKaZYdcMTS]SONdéMOTdaSýU]dK\cdcUY
NYVOQVSaYļMS_UĥKN_WSýļXSYaY]dUSOVO^YaOQY
EG:\YLVOW^OXNY^cMdcaSýU]dYļMSZ\KM_Técych Polaków, poniewa¿, jak wynika z reprezentatywnych badañ modu³owych „Wypadki
Z\dc Z\KMc S Z\YLVOWc dN\YaY^XO daSédKXO
dZ\KMén !!YQ¸ĥ_Z\YLVOW¸adN\YaY^XcMRdaSédKXcMRdZ\KMéa\]^KXYaSĥc
aĥKļXSO dKL_\dOXSK WSýļXSYaY]dUSOVO^YaO1.
1
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przypracy-i-problemy-zdrowotne-zwiazane-z-praca, 2,2.
html 2015.07.01

=ONOX^O\cTXc]SONdéMcpZ\dcZ\ON]^cVZ\KMc
Z\dcMdcXSK ]Sý NY ad\Y]^_ dKMRY\YaKVXYļMS
na choroby cywilizacyjne, m.in. nowotwory
EGY^cĥYļëM_U\dcMýMRY\YLc_UĥKN_U\éŜOXSK
EGK^cW]KWcWp^KUŜONYZ\dONaMdO]XOT
_WSO\KVXYļMSE G
<OQ_VK\XK KU^caXYļë PSdcMdXK YNNdSKĥ_TO
]^cW_V_TéMYXKMKĥcY\QKXSdWXSaOV_TéM\cdcUY
wystêpowania tych schorzeñ. Jest ona szczeQ¸VXSOS]^Y^XK_Y]¸LZ\KM_TéMcMR_Wc]ĥYaY
A]ZYWKQKLYaSOW]Z\KaXYļëSX^OVOU^_KVXé
niweluje stres (zw³aszcza spowodowany
Z\dOMSéŜOXSOWZ]cMRSMdXcWSWYXY^YXSéZ\KMc

Fot. Masta4650/Bigstockphoto

W artykule zaprezentowano wyniki badañ ankietowych w wybranej grupie pracowników biurowych
SX]^c^_MTSQĥ¸aXSO]KWY\déNYacMRd^O\OX_aYTOa¸Nd^aKV_LOV]USOQY-OVOWZYNTýMSKLKNKħ
LcĥYYU\OļVOXSO]c^_KMTSWYQéMcMRdKMRýMSëZ\KMYaXSU¸aNYdaSýU]dOXSK]aYTOTKU^caXYļMS\_MRYaOTAK\^cU_VOZ\dON]^KaSYXY\¸aXSOŜ\YdaSédKXSKa]ZSO\KTéMOKU^caXYļë\_MRYaéaWSOT]M_
Z\KMcSZYdKXSé+XKVSdKacXSU¸aLKNKħZYdaYVSĥKacYN\ýLXSëNYWSX_TéMOMdcXXSUSU^¸\OdNKXSOW
LKNKXcMRaZĥcXýĥcLcXKdWSKXý]^cV_ŜcMSKdLSO\XOQYXKLK\NdSOTKU^caXc8KVOŜéNYXSMR$aSýU]dK
SVYļëMdK]_aYVXOQYY^\dcWcaKXSOUK\XO^¸aYNZ\KMYNKaMcY\KdYLXSŜOXSOYZĥK^dKUY\dc]^KXSO
dYLSOU^¸a]ZY\^YacMR3XPY\WKMTO^OWYQé]^KXYaSëZYN]^KaýNYZYNOTWYaKXSKUYWZVOU]YacMR
dzia³añ prewencyjnych i edukacyjnych w zak³adach pracy.
=ĥYaKUV_MdYaO$LKNKXSKKXUSO^YaOLS_\YKU^caXYļë\_MRYaK]^cVŜcMSK

>KLOVK9UYVSMdXYļMSWYQéMOdKMRýMSëKXUSO^YaKXcMRNYdaSýU]dOXSK]aYTOTKU^caXYļMS\_MRYaOTadKVOŜXYļMSYN$aSOU_WSOT]MKdKWSO]dUKXSKY\KdPKU^_ZY]SKNKXSKNdSOMS
>KLVO-YXNS^SYX]aRSMRWKcOXMY_\KQO\O]ZYXNOX^]^YSXM\OK]O^ROS\ZRc]SMKVKM^S`S^cNOZOXNSXQYX^ROS\KQOZVKMOYP\O]SNOXMOKXNRK`SXQMRSVN\OX
9UYVSMdXYļMS WYQéMO dKMRýciæ ankietowanych do zwiêk]dOXSK ]aYTOT KU^caXYļMS
ruchowej
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Obni¿enie op³at za korzystanie
z basenu, si³owni itp.
Pojawienie siê nowych obiektów rekreacyjnych w okolicy
9^\dcWKXSO UK\XO^_ YN Ð\Wc
w której pracuje
Wiêksze zainteresowanie sportem przez rodzinê/znajomych
Widoczne efekty podjêcia ak^caXYļMS ÐdcMdXOT XZ VOZ]dO
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ApaSOļ%7pWSK]^Y%ZpZYdSYWS]^Y^XYļMS

LS_\YaOTZYZ\KaSKTKUYļë]X_S]KWYZYMd_MSO
>cW ]KWcW daSýU]dK Z\YN_U^caXYļë SWYtywacjê pracownika; sprawia, ¿e pope³nia on
mniej b³êdów, jest bardziej zadowolony z pracy
SMRý^XSOTKXQKŜ_TO]SýaXSéE!G
êaSMdOXSKPSdcMdXO]^cW_V_Té_UĥKNSWW_XYVYQSMdXcdaSýU]dKTéYNZY\XYļëY\QKXSdW_
+U^caXS Z\KMYaXSMc \dKNdSOT UY\dc]^KTé
dO daYVXSOħ VOUK\]USMR VOZSOT YMOXSKTé ]a¸T
]^KXdN\YaSKMSO]dé]SýVOZ]déTKUYļMSéŜcMSK
9NdXKMdKTé ]Sý ^KUŜO aSýU]dé ]Z\KaXYļMSé
PSdcMdXé MY TO]^ ]dMdOQ¸VXSO aKŜXO _ Y]¸L
]^K\]dcMR+U^caXYļë PSdcMdXK YZ¸ŚXSK Z\Yces starzenia, zapobiega demencji, przed³u¿a
^a¸\MdO S KU^caXO ŜcMSO K ^KUŜO dNYVXYļë
NYZ\KMcdKaYNYaOTE"GA]dc]^UY^Y]Z\KaSK
¿e inwestowanie w podnoszenie poziomu
KU^caXYļMSPSdcMdXOTZ\KMYaXSU¸aTO]^YZĥKMKVXO$]éYXSZ\dOMSOŜXKTaSýU]dcWUKZS^KĥOW
przedsiêbiorstwa, a ich zdrowie warunkuje
jego sukces.
AK\^cU_VOZYNTý^YZ\¸LýYU\OļVOXSK]c^_KMTS]UĥKXSKTéMcMRZ\KMYaXSU¸aNYdaSýU]dOXSK KU^caXYļMS \_MRYaOT TKU \¸aXSOŜ ]MRK\KU^O\cdYaKXSK \YdaSédKħ O\QYXYWSMdXcMR
]Z\dcTKTéMcMRKU^caXYļMSPSdcMdXOTaWSOT]M_
pracy.

Metodyka badañ w³asnych
Badania podjêto w celu poznania sytuacji
WYQéMcMRdKMRýMSëZ\KMYaXSU¸aLS_\YacMR
NYdaSýU]dOXSKKU^caXYļMS\_MRYaOT,KNKXSK
w³asne przeprowadzono po otrzymaniu zgody
Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego
a6_LVSXSO]^Y]_TéMWO^YNý]YXNKŜ_NSKQXYstycznego (marzec – maj 2014 r.). Narzêdzie
stanowi³ autorski kwestionariusz. Zastosowano procedurê celowego doboru próby wg
XK]^ýZ_TéMcMR U\c^O\S¸a aĥéMdOXSK$ ]SONdéMc
charakter pracy, stanowisko administracyjno-biurowe, wiek 18-65 lat, teren badania: woj.

V_LOV]USOAMOV_dLKNKXSKdKVOŜXYļMSWSýNdc
zmiennymi zastosowano test chi-kwadrat PeK\]YXKZ\dcTW_TéMZYdSYWS]^Y^XYļMSZ&
ALKNKXS__NdSKĥadSýĥY#!Y]¸LdK^\_NXSYnych na stanowiskach administracyjno-biu\YacMR a ^cW # UYLSO^ S  " WýŜMdcdX
A Q\_ZSO LKNKXcMR ļ\ONXSK aSOU_ acXY]SĥK
# !VK^Z\dcMdcWXKTWĥYN]S\O]ZYXdenci mieli 22, a najstarszy 64 lata.

Wyniki badañ
AcXSUSLKNKħa]UKd_TéMO]c^_KMTOWYQéMO
zachêciæ ankietowanych do zwiêkszenia swojej
KU^caXYļMS\_MRYaOTadKVOŜXYļMSYNaSOU_
miejsca zamieszkania oraz faktu posiadania
dzieci przedstawiono w tabeli.
5KŜNc_MdO]^XSULKNKXSKa]UKdKĥļ\ONXSY
dwie sytuacje, które w jego opinii, przyczyXSĥcLc]SýNYdaSýU]dOXSKaĥK]XOTKU^caXYļMS
PSdcMdXOT8KTMdýļMSOTacLSO\KXOLcĥc$aSýU]dK
SVYļëMdK]_aYVXOQYp X'#!UK\XO^c
do obiektów sportowych od pracodawcy –
X'! YLXSŜOXSOYZĥK^dKUY\dc]^KXSO
d YLSOU^¸a ]ZY\^YacMR p # X ' !
aSNYMdXOOPOU^cZYNTý^OTKU^caXYļMSPSdcMdXOT
(lepsze samopoczucie lub lepsza sylwetka) –
"X'#Y\KdZYTKaSOXSO]SýXYacMR
YLSOU^¸a\OU\OKMcTXcMRaYUYVSMcpX'
231). Takie zmienne, jak wiek, miejsce zamieszkania oraz posiadanie dzieci okaza³y siê mieæ
istotne znaczenie w wyborze poszczególnych
odpowiedzi.
Analiza statystyczna wykaza³a, ¿e wraz
z wiekiem maleje zainteresowanie obiektami
sportowymi (np. basen, si³ownia), dlatego te¿
zarówno obni¿ki cen, jak i otrzymanie karne^_ YN Z\KMYNKaMc XSO ]^KXYaSé WY^caKMTS
do czêstszego korzystania z oferowanych
przez nie us³ug. Widoczne efekty podjêcia
KU^caXYļMSPSdcMdXOT]éWY^caK^Y\OWQĥ¸anie dla ludzi m³odych (w wieku 22 – 34 lata),

ale tak¿e dla najstarszej grupy pracowników
  p  VK^K XKT\dKNdSOT dKļ NVK Z\dON]^KaSMSOVSļ\ONXSOTQ\_ZcaSOUYaOTpVK^
Okazuje siê tak¿e, ¿e mieszkañcy terenów wiej]USMRWKTé_^\_NXSYXcNY]^ýZNYSXP\K]^\_U^_\c
sportowej, dlatego te¿ pojawienie siê nowych
obiektów rekreacyjnych stanowi³oby istotny
bodziec do podejmowania dodatkowej aktywXYļMSPSdcMdXOTDXKMdOXSO^KUSOQYMdcXXSUKTKU
aSýU]dKSVYļëMdK]_aYVXOQYpMRK\KU^O\cd_TO
]Sý ^OXNOXMTé ]ZKNUYaé a\Kd dO ad\Y]^OW
aSOVUYļMSdKWSO]dUSaKXOTWSOT]MYaYļMS-dK]
wolny jest zatem dobrem deficytowym g³ównie dla mieszkañców wsi.
Z badañ wynika równie¿, ¿e sytuacja roNdSXXK Z\KMYaXSUK YNQ\caK UV_MdYaé \YVý
a WY^caYaKXS_ NY KU^caXYļMS \_MRYaOT
9]YLc XSOZY]SKNKTéMO NdSOMS MRý^XSO ]UY\dcsta³yby ze zni¿ek lub karnetów do obiektów
]ZY\^YacMR8K^YWSK]^MdcXXSUSWY^ca_TéMO
NVK Y]¸L ZY]SKNKTéMcMR NdSOMS ^Y$ iNc]ZYXYaKXSO aSýU]dé SVYļMSé aYVXOQY MdK]_n Y\Kd
„wiêksze zainteresowanie sportem przez
rodzinê, znajomych”.
Ankietowani sporadycznie wskazywali
XKSXXOMdcXXSUSWYQéMOdKMRýMSëSMRNYaSýU]dOTKU^caXYļMS\_MRYaOT^KUSOTKU$L\KUNYVOQVSaYļMSdN\YaY^XcMRV_LdWýMdOXSKN\YŜ]dO
ubezpieczenia zdrowotne dla osób z gorszym
stanem zdrowia, ca³kowite dofinansowanie
zajêæ przez pracodawcê, przeprowadzka
XK aSOļ dKZOaXSOXSO YZSOUS XKN NdSOMUSOW
lepsza organizacja wolnego czasu, wy¿sze
zarobki.

Wnioski z badañ
:\YWYaKXSOKU^caXYļMSPSdcMdXOTaZ\dON]SýLSY\]^aKMRZ\dcXY]SUY\dcļMSdK\¸aXYZ\Kcownikom, jak i pracodawcom. Jednak ¿aden
program zdrowotny w firmie nie odniesie sukcesu bez zaanga¿owania pracowników. W celu
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<c]=^KMTK\YLYMdKd\_MRYWcWLS_\USOWY\KdaL_NYaKXéLSOŜXSé
0SQAY\U]^K^SYXaS^RKWYLSVONO]UKXNKL_SV^SX^\OKNWSVV
R^^Z$aaa^ROQ\OOXROKNMYW# ]S^^YaKVU]^K^SYX^\OKNWSVVNO]U]S^]^KXNY\aKVUZRZ

zwiêkszenia szans powodzenia planowanych
dzia³añ konieczne jest zapoznanie siê z potrzebami ich adresatów, jak i z czynnikami, które
WYQé_^\_NXSKë_NdSKĥadKTýMSKMR]ZY\^YacMR
,KNKXSKaĥK]XOacUKdKĥcŜONOMcN_TéMcW
MdcXXSUSOW aK\_XU_TéMcW ZYNOTWYaKXSO
LéNŚ dKXSOMRKXSO KU^caXYļMS \_MRYaOT
TO]^ Nc]ZYXYaKXSO YNZYaSONXSé SVYļMSé MdKsu wolnego. Mog³oby siê zatem wydawaæ,
ŜO ]dKX]O daSýU]dOXSK ZYdSYW_ KU^caXYļMS
PSdcMdXOT Z\KMYaXSU¸a ]é XSUĥO p Z\dOMSOŜ
XSO dXKTNé YXS MdK]_ Lc ]UY\dc]^Kë d YPO\Ywanych form aktywizacyjnych. Jednak¿e,
z badañ CBOS nt. czasu wolnego Polaków
dowiadujemy siê, ¿e najbardziej rozpowszechXSYXéPY\Wé]ZýNdKXSKaYVXOQYMdK]_Z\dOd
:YVKU¸aTO]^YQVéNKXSO^OVOaSdTSYQ¸ĥ_
badanych). Nastêpnie pod wzglêdem kolejXYļMS ]é$ KXQKŜYaKXSO ]Sý a ŜcMSO \YNdSXXO
(36%) oraz odpoczynek bierny – „siedzê, le¿ê,
YNZYMdcaKWn!E#G
4ONXYMdOļXSO acXSUS WO^KKXKVSdc UVSXSMdnych badañ eksperymentalnych nad sku^OMdXYļMSé NdSKĥKħ Z\YW_TéMcMR KU^caXYļë
PSdcMdXéSdN\YaOYNŜcaSKXSOaWSOT]M_Z\KMc
potwierdzi³y, ¿e u pracowników, u których
zastosowano system takich wzmocnieñ, jak
rozmowy motywacyjne czy nagrody, obserwowano lepsze efekty zdrowotne ni¿ u osób,
U^¸\O ^KUSOQY a]ZK\MSK XSO Y^\dcWKĥc EG
Kluczem do sukcesu jest zatem odpowiednie
motywowanie do zmiany formy odpoczynku
dLSO\XOTXKLK\NdSOTKU^caXé:\dcUĥKNOWMSOkawego sposobu motywowania pracowników
NY UY\dc]^KXSK d \¸ŜXcMR PY\W KU^caXYļMS
ruchowej jest dzia³anie jednej z firm, opisane
Z\dOd 7KVSħ]Ué 8KWc]ĥ 2SVN^-S_ZSħ]Ué
a mianowicie przekazywanie przez pracoNKaMý YU\OļVYXOT UaY^c ZSOXSýŜXOT XK MOVO
spo³eczne, w zamian za podjêcie przez dowolXOQYZ\KMYaXSUKKU^caXYļMSPSdcMdXOTaMSéQ_
TONXOQY^cQYNXSKLéNŚ^OŜadKWSKXdK_^\K^ý
ka¿dego kilograma masy cia³a. Pozostawiono
Z\dc^cWNYaYVXYļëacLY\_PY\WKU^caXYļMS
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oraz innych za³o¿eñ deklaracji sk³adanej przez
pracowników, weryfikowanej raz na kwarta³
EG
:YUKdKëUY\dcļMSSOPOU^c
+LcZYNTý^ONdSKĥKXSKKU^caSd_TéMOWYQĥc
utrwaliæ siê w codziennym ¿yciu i przybra³y
charakter regularny, warto zadbaæ o zobrazoaKXSOUY\dcļMSZĥcXéMcMRdKU^caXYļMSPSdcMdnej. Wskazane jest to szczególnie w odniesieniu
NYWĥYNcMRZ\KMYaXSU¸aU^¸\dcXKTMdýļMSOT
YMdOU_TéaSNYMdXcMROPOU^¸adZYNTýMSKKU^caXYļMSPSdcMdXOT=^cW_V_TéMYYNNdSKĥcaKë
WYŜO^KUŜOSXPY\WKMTKYZY]^ýZKMRaY]Séganiu wyznaczonych sobie celów.
:\dcUĥKNOWXK\dýNdSKZYWKQKTéMOQY\YdaSTKë_WSOTý^XYļë]KWYUYX^\YVSS]KWY\OKVSdKMTS
TO]^U\YUYWSO\dWSO\déMcVSMdLýU\YU¸aZ\dOLc^cMRaMSéQ_NXSK-RYNdOXSOTO]^LYaSOW
XKTZ\Y]^]dé S XKTLK\NdSOT ZYa]dOMRXé PY\Wé
KU^caXYļMSXSOdKVOŜXSOYNaSOU_ZĥMSWSOT]MK
zamieszkania, poziomu dochodów czy te¿
_WSOTý^XYļMS,KNKXSKOU]ZO\cWOX^KVXOZ\dOZ\YaKNdYXOa0SXVKXNSSaļ\¸NZ\KMYaXSU¸a
LS_\YacMRZY^aSO\NdSĥcdaSédOUWSýNdcdK]^Y]YaKXSOWU\YUYWSO\dcK^OXNOXMTéad\Y]^Yaé
w chodzeniu pieszo. W eksperymencie tym zastosowano dodatkowe wzmocnienie w postaci
aSKNYWYļMS OWKSV dKMRýMKTéMcMR Z\KMYaników do zwiêkszenia liczby kroków o 2000
a]^Y]_XU_NYYL\KXOTaK\^YļMSZYMdé^UYaOT
w dowolnie wybranych 2 dniach w tygodniu.
Pracownicy w specjalnie przygotowanych
dzienniczkach na koniec ka¿dego dnia zapisywali wyniki odczytane z krokomierza i oceniali,
XK SVO _NKĥY SW ]Sý Y]SéQXéë acdXKMdYXc MOV
EGDKĥYŜOXSKOU]ZO\cWOX^_WYŜXKZ\dOXSOļë
i zastosowaæ w praktyce. Natychmiastowa
i jednoznaczna informacja zwrotna jest znaMdéMcW ZY^OXMTKĥOW _^\aKVKTéMcW XKacU
chodzenia pieszo. Niedostatecznie widoczne
postêpy dotychczasowej pracy skutkowaæ

<c]=^KMTK\YLYMdKdaL_NYaKXéWK]dcXéOVSZ^cMdXé
0SQAY\U]^K^SYXaS^RKL_SV^SXOVVSZ^SMKV^\KSXO\
(http://www.gizmag.com/elliptical-machine-officeNO]U#!ZSM^_\O "

WYQédXSOMRýMOXSOWS\OdcQXKMTéd_Z\KaSKXSK
acL\KXOTPY\WcKU^caXYļMS\_MRYaOT
Oprócz chêci i odpowiedniej motywacji,
XSOdLýNXO]é\¸aXSOŜZOaXOdK]YLcPSXKX]YaO _WYŜVSaSKTéMO ZYNOTWYaKXSO \OQ_VK\XOT
KU^caXYļMS PSdcMdXOT DKYPO\YaKXSO Z\dOd
PS\Wý NK\WYacMR UK\XO^¸a _Z\KaXSKTéMcMR
do korzystania z obiektów sportowych to doL\cZ\dcUĥKNNdSKĥKXSKdaSýU]dKTéMOQY^ýNY]^ýZXYļë+XKVSdK]^K^c]^cMdXKLKNKħaĥK]XcMR
potwierdzi³a wystêpowanie istotnych ró¿nic
a dKZY^\dOLYaKXS_ XK ^KUé PY\Wý ZYWYMc
aļ\¸N Z\KMYaXSU¸a V_LOV]USMR SX]^c^_MTS
Zarówno wiek, miejsce zamieszkania pracowników, jak i fakt posiadania dzieci lub ich brak
YUKdKĥc ]Sý WSOë S]^Y^Xc daSédOU d MRýMSé
otrzymania karnetów. Wa¿ne jest, aby podczas
planowania i organizowania dzia³añ promuTéMcMR KU^caXYļë PSdcMdXé a WSOT]M_ Z\KMc
uwzglêdniaæ potrzeby pracowników. Niestety,
KŜ"PS\Wd^O\OX_:YV]USNOUVK\_TéMcMRZ\YWYaKXSOKU^caXYļMSPSdcMdXOTXSOdKZYdXKTO
siê z potrzebami swych pracowników w tej
aĥKļXSOUaO]^SSEG
A ZYZ\KaSO NY]^ýZXYļMS NY dK]YL¸a
daSýU]dKTéMcMRKU^caXYļëPSdcMdXéXKTMdýļMSOT
wskazywano czynnik finansowy (41% badanych – otrzymanie karnetów, 28% – obni¿enie
op³at za korzystanie z obiektów rekreacyjXcMR8SOaé^ZVSacaZĥcaWK^KUŜOYNVOQĥYļë
jaka dzieli pracowników od miejsc, w których
WYQVSLcKU^caXSO]ZýNdKëMdK]?adQVýNXSKTéM
VYUKVXéSXP\K]^\_U^_\ý]ZY\^YaéaK\^Y\YdaK¿yæ utworzenie na terenie przedsiêbiorstwa sali
gimnastycznej, si³owni, boiska sportowego itp.
Szczególnie istotne jest to w firmach zlokalizoaKXcMRXK^O\OXKMRaSOT]USMRdK^\_NXSKTéMcMR
VYUKVXcMR Z\KMYaXSU¸a LY\cUKTéMcMR ]Sý
Mdý]^YdZ\YLVOWOWXSO\¸aXYļMSaNY]^ýZSO
do takich miejsc. Praktyka pokazuje jednak,
ŜOXK^OQY^cZ_\YdaSédKXSKWYQĥcVSMdcëTKU
NY^éN Qĥ¸aXSO Y]YLc dK^\_NXSYXO a N_ŜcMR
UY\ZY\KMTKMR d UKZS^KĥOW dKQ\KXSMdXcW EG

Oferowanie pracownikom ró¿nych form
KU^caXYļMS \_MRYaOT ZYdK WSOT]MOW Z\KMc
acNKTO]SýTONXKULcëXSOac]^K\MdKTéMO
Wstaæ z krzes³a
W celu zapobiegania skutkom d³ugotrwa³ej
Z\KMcacUYXcaKXOTaZYdcMTS]SONdéMOTdKVOMK
]Sý]^Y]YaKXSOMdý]^cMRZ\dO\aZYdaKVKTéMcMR
XKdWSKXýZYdcMTSMSKĥKK^KUŜOU\¸^UéKU^caXYļëPSdcMdXéAYNXSO]SOXS_NYY]¸LZ\KM_TéMcMRZ\dcWYXS^Y\KMROU\KXYacMRUaO]^SK
ta uregulowana jest przepisami prawa, a miaXYaSMSO\YdZY\déNdOXSOW7SXS]^\K:\KMcS:Ylityki Socjalnej w sprawie bhp na stanowiskach
acZY]KŜYXcMR a WYXS^Y\c OU\KXYaO EG
A WcļV ^OQY \YdZY\déNdOXSK Z\KMYaXSUYW
U^¸\dcacUYX_TéZ\KMýZ\dcWYXS^Y\KMROU\Knowych przez po³owê (lub d³u¿ej) dobowego
acWSK\_MdK]_Z\KMcZ\dc]ĥ_Q_TéMYXKTWXSOT
piêciominutowe przerwy po ka¿dej godzinie
pracy przy monitorze. Przerwa ta nie zwalnia
Z\KMYaXSU¸adYLYaSédU_ļaSKNMdOXSKZ\KMc
dlatego te¿ w trakcie jej trwania powinni oni
acUYXcaKëSXXOMdcXXYļMSZ\KMYaXSMdO
+_]^\KVST]McXK_UYaMcacMRYNdéMXKZ\dOciw zaleceniom higieny pracy z monitorem
ekranowym (równie¿ w Australii pracownikom
przys³uguje przerwa po ka¿dej godzinie pracy)
opracowali program komputerowy e-zdrowie.
Jego dzia³anie polega na blokowaniu dostêpu
NYUYWZ_^O\KdKZYWYMéacļaSO^VKXOQYMY
WSX_^UYW_XSUK^_dSXPY\WKMTéŜOXKN]dONĥ
czas na przerwê. W tym czasie pracownicy
WYQéa]^KëSacUYXcaKëNYaYVXOëaSMdOXSK
8K]^ýZXSOdKZS]_TéaZ\YQ\KWSOVSMdLýZYa^¸rzeñ (np. przysiadów) lub czas trwania æwiczeñ
fizycznych. Komputer zostaje odblokowany
i mo¿na powróciæ do dalszej pracy. Program
ma funkcjê graficznego przedstawiania liczby
]ZKVKXcMRUKVY\SSSSVYļMSMdK]_ZYļaSýMYXOQY
XK ëaSMdOXSK PSdcMdXO 7KTéM XK _aKNdO
ŜO Z\KMYaXSMc WYQé Lcë dKKXQKŜYaKXS
aZSVXOdKNKXSKS]^XSOTOWYŜVSaYļëYN\YMdOnia komunikatu maksymalnie na okres jednej
godziny. Badania naukowe dowiod³y, ¿e taka
interwencja w miejscu pracy pozytywnie oddzia³uje na zdrowie pracowników biurowych
EG :Y^aSO\NdK ^Y ]ĥ_]dXYļë UY\dc]^KXSK
z przerw przez osoby nara¿one na d³ugotrwa³e
Z\dOLcaKXSOaZYdcMTS]SONdéMOT
Z punktu widzenia pracodawcy, optymalXcW\YdaSédKXSOWLcĥYLcdKZOaXSOXSOZ\KMYaXSUYWWYŜVSaYļMSUY\dc]^KXSKd\¸ŜXcMR
PY\WKU^caXYļMS\_MRYaOTLOdUYXSOMdXYļMS
YN\caKXSK]SýYNYLYaSédU¸adKaYNYacMR
.OMcN_TéM]SýXK_WSO]dMdOXSON\_UK\USZYdK
biurkiem pracownika, najlepiej w innym pomieszczeniu, ogranicza siê nie tylko ekspozycjê
XK Zcĥc ZYMRYNdéMO d ^YXO\¸a KVO \¸aXSOŜ
wymusza siê na pracowniku pokonywanie
aSýU]dcMRYNVOQĥYļMS

Zachêcanie pracowników do wchodzenia
po schodach zamiast korzystania z windy,
doje¿d¿anie do pracy rowerem lub chodzenie
pieszo to sposoby rekomendowane w Polsce
YNaSOV_VK^7KĥYdXKXO]éTONXKU_\déNdOXSK
biurowe, które zosta³y zaprojektowane speMTKVXSOdWcļVéY_ZYa]dOMRXSKXS_KU^caXYļMS
PSdcMdXOT:\dcUĥKNOW^KUSMR_\déNdOħ]é\_chome stanowiska sit-stand, stacje robocze
dLSOŜXSé\c]V_L^daWK]dcXéOVSZ^cMdXé
(rys. 2.). Maszyna eliptyczna, zwana tak¿e
orbitrekiem, rowerem eliptycznym, trena¿erem
eliptycznym lub cross-trainerem^Y_\déNdOnie sportowe, którego dzia³anie opiera siê
XK Z\KMc X¸Q acUYX_TéMcMR \_MRc YaKVXO
<_MRYWOLS_\UKV_L]^KMTO\YLYMdOWYQéLcë
podwy¿szone lub obni¿one do odpowiedniej
ac]YUYļMSMY_WYŜVSaSKZ\KMYaXSUYWdWSKXý
ZYdcMTSMSKĥKaNYaYVXcWWYWOXMSOaMSéQ_
NXSKZ\KMcE G4O]^^Y\YdaSédKXSOYQ\KXSMdKTéMOMdK]Z\KMcaZYdcMTS]SONdéMOTS]U\KMKTéMO
okresy d³ugotrwa³ego siedzenia. Stanowiska
daL_NYaKXéLSOŜXSéV_LWK]dcXéOVSZ^cMdXé
NYNK^UYaY daSýU]dKTé ZYdSYW KU^caXYļMS
fizycznej.

Podsumowanie
Zachêcanie pracowników biurowych
NY KU^caXYļMS PSdcMdXOT dK\¸aXY a MdK]SO
Z\KMcTKUSZYdKXSéd\KMTS]aYTOQYZ\OaOXcyjnego charakteru jest jednym z najlepszych
]ZY]YL¸a Z\dOMSaNdSKĥKXSK NYVOQVSaYļMSYW
daSédKXcWdacUYXcaKXSOWZ\KMcaZYdcMTS
]SONdéMOT /N_UKMTK dN\YaY^XK a dKUĥKNdSO
Z\KMcZYaSXXKLcë_d_ZOĥXSKXK\YdaSédKXSKWS
O\QYXYWSMdXcWS]Z\dcTKTéMcWSKU^caXYļMSPSzycznej, a interwencje powinny mieæ charakter
systemowy. Zmiana zachowañ pracowników
powinna opieraæ siê na wyznaczeniu celów,
samokontroli i wykorzystaniu informacji zwrotnych w motywowaniu do systematycznej
Z\KMcXKNZYNXY]dOXSOW]Z\KaXYļMSPSdcMdXOT
Wszystkie zaprezentowane dzia³ania zaMRýMKTéMO NY KU^caXYļMS PSdcMdXOT dK\¸aXY
na poziomie jednostki, jak i grup indywiduKVXcMR Y\QKXSdKMTS ļ\YNYaS]U VYUKVXcMR
powinny odbywaæ siê na wielu poziomach
TONXYMdOļXSO:Y]dMdOQ¸VXONdSKĥKXSKXK\dOMd
dWSKXcdKMRYaKħacNKTé]SýLK\NdSOT]U_^OMdXOQNc]éa]ZSO\KXOZ\dOdaSOVOļ\YNYaS]U
a^cW\¸aXSOŜZ\dOdļ\YNYaS]UYZ\KMc
:\dON]^KaSYXO a K\^cU_VO \YdaSédKXSK
NYaYNdéŜOļ\YNYaS]UYZ\KMcWYŜO]^aY\dcë
YNZYaSONXSOaK\_XUS]Z\dcTKTéMOKU^caSdKMTS
ruchowej pracowników. Badania w³asne
ZYdaYVSĥc _]^KVSë MdcXXSUS WYQéMO dKMRýMSë
Z\KMYaXSU¸a NY daSýU]dOXSK KU^caXYļMS
ruchowej, a wykonana analiza statystyczna
wykaza³a ró¿ne potrzeby pracowników w zaVOŜXYļMSYNaSOU_WSOT]MKdKWSO]dUKXSKY\Kd
faktu posiadania dzieci lub ich braku. Na pod-

stawie wyników badañ mo¿liwe jest tworzenie
]^\K^OQSS daSýU]dKTéMcMR ZYdSYW KU^caXYļMS
PSdcMdXOTY]¸LZ\KM_TéMcMRdKaYNYaY,ýNé
YXO^KUŜONVKK_^Y\¸aZYN]^KaéNYNKV]dcMR
badañ.
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