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Faurecia R&D Center, jako centrum 

badawczo-rozwojowe, przykłada 

bardzo dużą rolę do poprawy er-

gonomii na stanowiskach pracy, zarówno 

tych stacjonarnych (np. stanowiska pracy 

biurowej, obsługiwane maszyny i urządze-

nia), jak i niestacjonarnych (przy pracach 

transportowych). „Ergonomia jest to in-

terdyscyplinarna nauka stosowana, zmie-

rzająca do optymalnego dostosowania 

narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, 

organizacji i materialnego środowiska pra-

cy oraz przedmiotów codziennego użyt-

ku do wymagań i potrzeb fi zjologicznych, 

psychicznych i społecznych człowieka” – 

i z tą defi nicją Faurecia dąży do ciągłego 

doskonalenia i ulepszania stanowisk pracy, 

aby pracownikom pracowało się bezpiecz-

nie i z jak najmniejszymi obciążeniami ukła-

du mięśniowo-szkieletowego. 

Analiza ergonomiczna 
stanowiska
Do analizy i dostosowania stanowisk 

pracy pod względem ergonomii w całej 

fi rmie Faurecia opracowano i wdrożono 

wytyczne oraz powołane są osoby, działy 

zajmujące się ergonomią w miejscu pracy. 

Każda maszyna, stanowisko muszą posia-
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sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa ergonomia w miejscu pracy. 
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Rys. 1. Program „AGREPT”

Rys. 2. Ocena czynności
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dać analizę ergonomiczną obejmującą 

wytyczne fi rmy oraz wymagania ergo-

nomii określone w normach. Do analizy 

ergonomicznej stanowiska pracy używa-

ny jest program „AGREPT” (rys. 1), który 

został opracowany przez fi rmę Faurecia. 

Program umożliwia ocenę ergonomii 

podczas obsługi maszyny, urządzenia 

przez pracownika. Aby dokonać analizy, 

osoby odpowiedzialne za wykonanie oce-

ny muszą dokonać oględzin stanowiska, 

zapoznać się z operacjami, czynnościa-

mi wykonywanymi przez pracownika, 

obsługiwanymi materiałami wraz z ich 

ciężarem oraz muszą poznać czas, jaki 
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Balanser 

Narzędzie

przymocowane 

do balansera

Fot. 1. Zastosowanie balansera

zajmuje dana czynność. Inaczej mówiąc, 

zespół musi dokonać tzw. „fotografi i dnia 

roboczego pracownika” przy obsłudze da-

nej maszyny, stanowiska pracy. Kolejny 

etap to nagranie wykonywanych czynno-

ści oraz zrobienie zdjęć poszczególnych 

czynności obejmujące ułożenia ciała, rąk, 

nóg. Wykonane nagrania i zdjęcia poma-

gają w dokładnym przeanalizowaniu 

ruchów wykonywanych przez pracow-

nika, w tym ułożenia części ciała. Po ta-

kim zebraniu danych można przystąpić 

do analizy poszczególnych czynności przy 

wykorzystaniu programu „AGREPT” (rys. 2).

Po dokonaniu analizy czynności otrzymuje-

Fot. 2. Robot spawalniczy
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my wyniki dla poszczególnych części ciała 

oraz główny wynik punktowy danej czyn-

ności. Taki wynik pozwala ustalić, gdzie po-

trzebna jest poprawa, a gdzie jest dobrze. 

Poprawa stanowiska pracy
Nie tylko modyfi kacja stanowiska pracy 

może wpłynąć na poprawę ergonomii, 

ponieważ możliwe jest też zastosowanie 

dodatkowych urządzeń. Przykładem ta-

kiego rozwiązania jest zastosowanie ba-

lansera przy używaniu narzędzi (fot. 1). 

Zastosowanie balansera umożliwiło od-

ciążenie narzędzia, zapobiega zmęczeniu 

pracownika, a także umożliwia swobodne 

manewrowanie narzędziem w pionie. Jak 

widać, niewielka zmiana, a poprawiająca 

komfort pracy.

Poza modyfi kacjami, zastosowaniem do-

datkowych urządzeń kolejnym etapem 

poprawy ergonomii jest zastosowanie 

robotów przy wykonywaniu uciążliwej 

pracy, np. robota spawalniczego (fot. 2). 

Wszyscy wiemy, ile uciążliwości podczas 

prac spawalniczych występuje, a szczegól-

nie wymuszona pozycja ciała – pochylona 

przez cały czas spawania. Poprzez zastoso-

wanie robota pozycja wymuszona została 

wyeliminowana, a pracownik zajmuje się 

wkładaniem komponentów do spawania 

i ich wyjmowaniem po procesie spawania. 

Dodatkowym elementem zastosowania 

tego typu rozwiązania jest brak narażenia 

na promieniowanie, dymy i gazy spawal-

nicze, ponieważ robot pracuje w obu-

dowanej celi spawalniczej z wyciągiem. 

Dodatkowo czynności wykonywane przy 

użyciu robota są ocenione przez program 

„AGREPT”, aby stanowisko było jak naj-

bardziej ergonomiczne. Wkładanie i wyj-

mowanie komponentów odbywa się na 

wysokości jak najbardziej ergonomicznej 

dla pracownika, co odzwierciedlają wyni-

ki dokonanej analizy oraz samopoczucie 

pracowników, którzy obsługują dane sta-

nowisko.

Istnieją jednak operacje, których nie moż-

na wykonać inaczej niż poprzez spawanie 

ręczne. Aby poprawić ergonomię przy te-

go typu pracach, na całej podłodze została 

ułożona mata niepalna redukująca zmę-

czenie przy pracy stojącej, a także stoso-

wany jest regulowany blat do spawania 

(fot. 3). Poza tymi elementami spawacz 

posiada również standardowy stół spa-

Fot. 3. Regulowany blat do spawania 

Fot. 4

Fot. 4-5. Wózki transportowe 

Fot. 5
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walniczy, a wszystkie prace wykonywane są przy mechanicznych 

wyciągach stanowiskowych, aby pracownik był jak najmniej na-

rażony na dymy i gazy spawalnicze.

Prace transportowe
Ergonomię ocenia się przez wydatek energetyczny pracownika, 

ale również przy wykorzystaniu innych metod. Przykładem takiej 

oceny są ręczne prace transportowe, gdzie wykorzystywana jest 

metoda KIM, a przy innych czynnościach, niezwiązanych z obsługą 

maszyny, urządzenia, stosowana jest metoda REBA. Oceny wykony-

wane za pomocą tych metod pomagają poprawić bezpieczeństwo 

oraz ergonomię pracy.

Przykładem poprawiającym ergonomię podczas transportu jest 

zastosowanie wózków transportowych do narzędzi, narzędzi spa-

walniczych, komponentów (fot. 4, 5).

Nie tylko sam transport komponentów z wykorzystaniem wózków 

jest ważny. Zdejmowanie i wkładanie ładunków, komponentów 

na regał jest równie ważne, dlatego, aby usprawnić ten proces 

i odciążyć układ mięśniowo-szkieletowy pracownika, regały zostały 

wyposażone w rolki (fot. 7-8). Zastosowanie rolek w połącze-

niu z regulowanymi wózkami powoduje, że pracownik nie musi 

dźwigać ładunku oraz używać dużej siły, aby przesunąć ładunek 

na żądane miejsce (regał, wózek transportowy).

Praca siedząca i stojąca
Do stanowisk stacjonarnych zaliczamy prace biurowe, gdzie 

ergonomia jest równie ważna jak w działach produkcji czy lo-

gistyki. Faurecia R&D Center S.A. przykłada również bardzo dużą 

uwagę do ergonomii pracy w biurze, ponieważ, jak wiadomo, 

praca w biurze bardzo mocno obciąża układ mięśniowo-szkie-

letowy. Znaczenie w tego typu pracy ma nie tylko środowisko 

pracy (hałas, oświetlenie, temperatura, wilgotność), ale również 

pozycja przy pracy. Na pozycję przy pracy będą miały wpływ: 

krzesło, biurko, stosowany sprzęt. Komfort pracy będzie popra-

wiać zastosowanie dobrych, ergonomicznych krzeseł (fot. 6) oraz 

re
kla

m
a

Fot. 6. Ergonomiczne krzesło
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odpowiednich biurek. Najlepszym rozwią-

zaniem jest praca mieszana (praca siedząca 

i stojąca), niestety nie zawsze jest to możli-

we do zrealizowania, w szczególności przy 

pracy biurowej, przy komputerze. 

Kierownicy wraz z pracownikami Faure-

cii R&D Center z lokalizacji w Wałbrzychu 

postanowili wdrożyć najlepsze rozwiąza-

nie, jakim jest połączenie pracy siedzącej 

i stojącej. W tym celu zakupili i używają re-

gulowanych biurek (fot. 9-10), tak, aby pra-

cownik mógł zastosować jak najbardziej 

komfortową pozycję przy pracy.

Ocena
Wyniki oceny ergonomicznej pracowni-

cy mają umieszczane w Instrukcjach BHP, 

gdzie również znajduje się wynik oceny 

ryzyka danego stanowiska pracy. Tego 

typu informacja jest też bardzo ważnym 

elementem poprawy bezpieczeństwa, po-

nieważ pracownik, zapoznając się z instruk-

cją podczas szkolenia, otrzymuje również 

informacje o poziomie ergonomii.

Podczas codziennych spotkań, przeglą-

dów, w tym przeglądów BHP, pracownicy 

zgłaszają również uwagi do ergonomii 

na stanowisku pracy. Dla nas jest to bardzo 

ważne, aby wszyscy brali udział w popra-

wie bezpieczeństwa i ergonomii, dlatego 

każda uwaga, spostrzeżenie pracownika 

są cenne i wymagają przeanalizowania. 

Podsumowanie
Faurecia Grójec R&D Center S.A. przy-

kłada bardzo dużą uwagę do bezpie-

czeństwa pracownika, a co za tym idzie 

– do ergonomii pracy, ponieważ te dwa 

elementy są nierozłączne. Nawet je-

żeli stanowisko pracy jest ergonomiczne 

i bezpieczne oraz nic się na nim nie zmie-

niło, jest ono oceniane, sprawdzane pod 

względem ergonomii, bo nie możemy za-

pomnieć, że postęp technologiczny jest 

ciągły, wprowadzane są coraz to nowsze, 

lepsze, bardziej ergonomiczne rozwiąza-

nia. Dodatkowo Dział BHP w fi rmie Faure-

cia R&D Center stworzył program do oce-

ny ergonomicznej pracy przy komputerze. 

Na razie program jest testowany, aby 

sprawdzić, jak będzie usprawniał analizę 

ergonomiczną ww. stanowisk. Przykład 

ten pokazuje, jak wszyscy pracownicy 

zatrudnieni w fi rmie dążą do poprawy 

komfortu pracy. Fot. 9-10. Pozycje siedząca i stojąca

Fot. 10

Fot. 7-8. Regały wyposażone w specjalne rolki

Fot. 9

Fot. 7 Fot. 8


