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 Czy wiesz, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na czwartym miejscu listy 

przyczyn śmierci, których można uniknąć, umieszcza właśnie siedzący tryb życia?  

Brak aktywności fizycznej może być przyczyną nawet 3 mln. zgonów rocznie. 

 Homo sapiens większość swojego życia spędził w ruchu, aby przetrwać musiał 

polować i wędrować. Z biegiem lat i rozwojem cywilizacji przeszliśmy jednak z aktywnego 

na siedzący styl życia. Siedzimy w pracy, podczas odpoczynku i podróży. Jednak czy zdajemy 

sobie sprawę z konsekwencji takiego trybu życia? Poniższa grafika ukazuje nam jaki wpływ 

na ciało człowieka ma pozycja siedząca. 

 

 

Źródło rysunku: https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/56,101580,21154539,siedzacy-tryb-zycia-daje-gorsze-

efekty-niz-ciezka-praca-fizyczne.html 

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/56,101580,21154539,siedzacy-tryb-zycia-daje-gorsze-efekty-niz-ciezka-praca-fizyczne.html
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/56,101580,21154539,siedzacy-tryb-zycia-daje-gorsze-efekty-niz-ciezka-praca-fizyczne.html
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 Problemom wynikającym z siedzącego tryby życia można zapobiec. Nawet niewielki 

wysiłek może wpłynąć korzystnie na zdrowie. Po pierwsze ogranicz przebywanie w pozycji 

siedzącej w ciągu dnia. Jeśli masz taką możliwość zaaranżuj miejsce pracy tak, aby pracować 

na stojąco. Poniższa grafika przedstawia na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu 

stojącego miejsca pracy. 

 

Źródło rysunku: https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/56,101580,21154539,siedzacy-tryb-zycia-daje-gorsze-

efekty-niz-ciezka-praca-fizyczne.html 

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/56,101580,21154539,siedzacy-tryb-zycia-daje-gorsze-efekty-niz-ciezka-praca-fizyczne.html
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/56,101580,21154539,siedzacy-tryb-zycia-daje-gorsze-efekty-niz-ciezka-praca-fizyczne.html
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W czasie wolnym zamiast na kanapie usiądź na podłodze. Siad skrzyżny korzystnie 

wpływa na ruchomość stawów biodrowych. W siadzie skrzyżnym pamiętaj  

aby siedzieć na guzach kulszowych i zachować neutralne krzywizny kręgosłupa. 

 

Usiądź w siadzie skrzyżnym na podłodze, 

najlepiej przy ścianie. Włóż swoje dłonie 

pod pośladki – teraz wyobraź sobie, że Twoja 

miednica to miska z wodą, spróbuj ustawić ją tak, 

aby nie wylać wody. Powinieneś poczuć dwa 

punkty kostne, po jednym z P i L  

strony – to właśnie są guzy kulszowe.  

Teraz wyobraź sobie, że do czubka głowy masz 

doczepiony sznurek, który cięgnie Cię w górę. 

Wyciągnij kręgosłup, ale nie wypychaj klatki 

piersiowej do przodu. Powinna zostać przestrzeń 

miedzy ścianą a odcinkiem lędźwiowym  

i szyjnym kręgosłupa. 

Teraz spróbuj wykonać to zadanie bez opierania 

się o ścianę. 

Jeśli jednak dużo czasu spędzasz w pozycji siedzącej na krześle zwróć uwagę jak 

siedzisz. Tak samo jak w siadzie skrzyżnym powinieneś siedzieć na guzach kulszowych  

i utrzymać kręgosłup w pozycji neutralnej. 

 

 Usiądź na brzegu krzesła  

i równomiernie rozłóż ciężar na guzach 

kulszowych. Postaraj się wyciągnąć kręgosłup, 

jak w poprzednim zadaniu ze sznurkiem. Kolana 

skieruj lekko na zewnątrz. Nie korzystaj  

z oparcia. 

Ta pozycja wymusza aktywną pozycję siedzącą. 
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Jeśli jednak jesteś zmuszony do spędzenia długiego czasu w pozycji siedzącej możesz 

również skorzystać z poniższych przykładowych pozycji. 

  

Pamiętaj o przerwach w trakcie pracy – to bardzo ważne. Ruch jest dobry także 

dla umysłu. Wstań co 20-30 minut i poruszaj się przez około 2-3 minuty. Wystarczy nawet 

zwykły spacer po biurze. Korzyści z regularnego wstawania połączonego ze spacerem 

będą większe. 

Pamiętaj o codziennej aktywności. Nie musi to być długi trening. Nawet 15-20 minut 

dziennie korzystnie wpłynie na Twoje zdrowie i samopoczucie. Przedstawione poniżej 

ćwiczenia możesz wykonywać w trakcie przerw w pracy. 

W drodze ewolucji ludzkie ciało zaadaptowało się do pozycji wyprostowanej. Niestety 

zmiana stylu życia na siedzący wpłynęła na postawę ciała. Pozycja siedząca wpływa 

na pozycję stojącą, a ta reguluje jakość ruchu człowieka. Dlatego zanim przedstawię 

ćwiczenia nie sposób nie wspomnieć o zasadach prawidłowej postawy stojącej. 
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Źródło rysunku: https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/56,101580,21154539,siedzacy-tryb-zycia-daje-gorsze-

efekty-niz-ciezka-praca-fizyczne.html 
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ĆWICZENIE I 

POZYCJA WYJŚCIOWA (PW): siedząca na krawędzi krzesła lub stojąca przed lustrem. 

Ręce wzdłuż tułowia lub włożone pod pośladki w celu stabilizacji. Kolana skierowane lekko 

na zewnątrz. Całe stopy na podłodze. Zapamiętaj to jest pozycja od której zaczynasz każdy  

z poniższych ruchów. 

RUCH (R): 

 przyciągnij brodę do mostka, wróć do PW a następnie spójrz na sufit; 

 przyciągnij prawe ucho do prawego barku, wróć do PW i przyciągnij lewo 

ucho do lewego barku. Nie unoś barków w tym ćwiczeniu, pomogą w tym Tobie ręce 

trzymane pod pośladkami; 

 Spójrz przez prawy bark, wróć do PW a następnie spójrz przez lewy bark. 

Wykonaj po 10-15 powtórzeń na stronę w wolnym tempie. 

 

ĆWICZENIE II 

 

 

PW: stojąca, przodem do oparcia krzesła. 

Dłonie na oparciu, krawędź dłoni po stronie 

palca małego delikatnie wciśnięta w oparcie. 

R: trzymając proste łokcie, zegnij się  

w biodrach i odsuń się od krzesła. Utrzymaj 

plecy w pozycji neutralnej i proste kolana. 

Głowę schowaj miedzy ramiona. 

POZYCJA KOŃCOWA: na zdjęciu 

po lewej stronie pokazana jest pozycja 

w jakiej powinieneś się znaleźć w trakcie 

ćwiczenia. 

Utrzymaj ją 10-15 sekund. Powtórz 8-10 razy 
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ĆWICZNIE III 

Przebywanie w nieprawidłowej pozycji siedzącej wpływa na niewłaściwą pracę przepony  

i utrudnia oddychanie. Zwracaj uwagę jak oddychasz w ciągu dnia i wykonuj to zadania  

tak często jak potrzebujesz. 

PW: wygodna i prawidłowa pozycja siedząca lub stojąca. 

R: wykonuj spokojny wdech i wydech nosem, koncentruj się na tym, aby powietrze 

dostawało się do dolnych żeber i rozszerzało je 360°. 

 

Fot.1 Pozycja klatki piersiowej na szczycie wdech i szczycie wydechu w trakcie spokojnego oddychania – 

źródło Human Anatomy Atlas 2021. 

 

 

ĆWICZENIE IV 

Fot.2 Miednicy – źródło Human Anatomy Atlas 2021. 

 

PW: siedząca na brzegu krzesła; ręce 

pod pośladkami, kręgosłup w pozycji 

neutralnej, kolana skierowane lekko 

na zewnątrz, całe stopy na podłodze. 

R: napnij pośladki tak jakbyś chciał zbliżyć 

guzy kulszowe do siebie. 

Utrzymaj przez 10-15sek. Powtórz 8-10 razy. 
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ĆWICZENIE V 

 

Fot.3 Schemat rolowania stopy – na podstawie  

Human Anatomy Atlas 2021. 

 

PW: siedząca lub stojąca z piłką 

do tenisa/golfa/kauczukowa pod stopą. 

RUCH: wciśnij stopę w piłkę i powoli ruszaj 

stopą do przodu i do tyłu – roluj piłkę wzdłuż 

stopy wg strzałek na rysunku obok. 

Roluj po 5 min prawą i lewą stopę. 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy zestaw ćwiczeń jest tylko zestawem przykładowym. W celu ograniczenia 

ryzyka urazu, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z fizjoterapeutą. 
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