
Ergonomia stanowiska 
komputerowego 

Podsumowanie lat 2006 - 2013



Spis treści

• Metodologia i cel badań

• Cechy społeczno – demograficzne respondentów

• Wyniki badań

• Wyniki testu

• Współpraca z BUW

• Kolejne kroki



Metodologia i cel badań

Ergonomia to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego
dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji
i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego
użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychologicznych
i społecznych człowieka Innymi słowy pojęcie ergonomii odnosi do
takiego kreowania otoczenia ludzkiego, które nie tylko nie będzie
powodować szkód w organizmie, ale poprawi jego funkcjonowanie.



Metodologia i cel badań

• Badanie przeprowadzone 
zostało za pomocą ankiety 
umieszczonej 
w Internecie 
http://www.ergotest.pl/, 
www.ergo.fellowes.com
jak i rozprowadzanej 
w biurach. 

• W badaniu wzięło udział 
36.985 osób w tym 621 
studentów.

• Wyniki ograniczone do 
grupy studentów!

http://www.ergotest.pl/
http://www.ergo.fellowes.com/


Wyniki badań



Organizacja otoczenia komputerowego

153; 25%

198; 32%

270; 43%

Jak zorganizowane jest otoczenie stanowiska 
komputerowego?

Stanowisko nie jest wydzielone, a 
odległość od innych stanowisk 
wynosi mniej niż 80 cm

Stanowisko w oddzielnym 
pomieszczeniu lub wydzielone np. 
boksem, szafką

Stanowisko w wydzielonym 
miejscu, odległość od innych 
stanowisk wynosi więcej niż 80 cm



Sposób umieszczenia wpisywanych dokumentów

120; 19%

113; 18%

388; 63%

Jak umieszczone są wpisywane do 
komputera dokumenty?

Są umieszczone na linii wzroku 
na podstawie na dokumenty

Są umieszczone z boku 
monitora na linii wzroku

Są umieszczone z boku na 
blacie biurka



Klawiatura

347; 56%

274; 44%

Na jakiej wysokości 
umieszczona jest klawiatura?

Na poziomie łokcia 
lub nieco poniżej

Powyżej poziomu 
łokcia480; 77%

141; 23%

Jak umieszczona jest 
klawiatura?

Na wprost 
monitora, w jednej 
linii z osobą piszącą

Pod kątem w 
stosunku do monitora 
lub osoby  piszącej



Monitor

274; 44%

254; 41%

93; 15%

Jak umieszczony jest monitor?

Jest umieszczony 
centralnie, górna krawędź 
ekranu poniżej linii wzroku

Jest umieszczony 
centralnie, górna krawędź 
ekranu powyżej linii wzroku

Jest umieszczony pod kątem 
z lewej lub prawej strony

121; 20%

149; 24%350; 56%

W jakiej odległości od osoby piszącej 
znajduje się monitor? 

Na odległość mniejszą niż 
wyciągniętej ręki

Na odległość większą niż 
wyciągniętej ręki

Na odległość wyciągniętej 
ręki



Czy czujesz ból po pracy z komputerem?

66; 11%

333; 54%

208; 33%

14; 2%

Bóle w okolicach nadgarstków

Często

Nigdy

Rzadko

Zawsze



45; 7%

413; 67%

157; 25%

6; 1%

Bóle ramion, łokci

Często

Nigdy

Rzadko

Zawsze

Czy czujesz ból po pracy z komputerem?



42; 7%

434; 70%

139; 22%

6; 1%

Drętwienie i mrowienie palców

Często

Nigdy

Rzadko

Zawsze

Czy czujesz ból po pracy z komputerem?



54; 9%

354; 57%

202; 32%

11; 2%

Czy respondent odczuwa mrowienie w stopach?

Często

Nigdy

Rzadko

Zawsze

Czy czujesz ból po pracy z komputerem?



44; 7%

436; 70%

139; 23%

2; 0%

Czy respondent odczuwa drętwienie łydek?

Często

Nigdy

Rzadko

Zawsze

Czy czujesz ból po pracy z komputerem?



Wyniki testu Ergonomicznego

243; 39%

346; 56%

32; 5%

Wynik testu

Nie spełnia żadnych 
wymogów ergonomii

Spełnia część wymogów 
ergonomii

Spełnia większość 
wymogów ergonomii



Akcja Ergotest i Fellowes w BUW



Akcja Ergotest i Fellowes w BUW

OPIS ILOŚĆ SZT.

Hol katalogowy:

Podstawa pod laptop i-Spire™ 10

Czytelnia:

Przenośna podstawa pod laptop Go Riser - Smart Suites 15

Podstawa pod laptop i-Spire™ 10

Podstawka na książkę, srebrna 30

Komputery stacjonarne w strefie wolnego dostępu, przy Sali 139, przy 
Informatorium, przy informatoriach dziedzinowych:

seria CRYSTAL - podkładka Health-V pod mysz i nadgarstek, 
czarna

26

seria CRYSTAL - podkładka Health-V przed klawiaturę, czarna 26

NOWOŚĆ! podkładka pod mysz i nadgarstek i-Spire™, szara 29

NOWOŚĆ! podkładka przed klawiaturę i-Spire™, szara 29

Kabiny pracy indywidualnej dla pracowników naukowych:

podstawka pod laptopa precyzyjnie chłodząca 10

podkładka pod laptop Maxi Cool 10

podpórka pod plecy siatkowa 20

podnóżek Microban - Office SUITES 10

podnóżek Foot Rocker 10

podstawka na książkę, srebrna 20

Wyposażyliśmy:

100 stanowisk pracy 
dla studentów 

14 stanowisk dla 
pracowników BUW



Akcja Ergotest i Fellowes w BUW



Akcja Ergotest i Fellowes w BUW



Akcja Ergotest i Fellowes w BUW



Podczas akcji rozdamy 
ponad 3000 
poradników 
ergonomicznych.

Akcja Ergotest i Fellowes w BUW



Kolejny etap

• Nowy lepszy Ergotest!

• Możliwość porównania 
wyników stanowiska pracy z 
stanowiskiem w domu

• 4 różne ankiety podzielone 
według posiadanego sprzętu i 
miejsca pracy



Kolejny etap

• Nowy lepszy Ergotest!

• Pytania dostosowana do 
nowych standardów 
sprzętowych

• Ogłoszenie nowych wyników 
pod koniec roku

• www.ergotest.pl

http://www.ergotest.pl/

