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Lokalizacja: 
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Rok założenia:
1998

Liczba pracowników:
1988

Powierzchnia:
33 ha
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Ergonomia w Bridgestone Poznań 

Kwiecień 2019
Zatrudnienie osoby 

dedykowanej do 
wdrażania dobrych 

praktyk 
ergonomicznych

Ocena ergonomiczna 
istniejących stanowisk 

produkcyjnych: 

- 60 stan. metodą ogólną,

- 20 stan. metodami 
eksperckimi

Ścisła współpraca z 
inżynierami przy 
projektowaniu 

i zatwierdzaniu nowych 
stanowisk pracy oraz 

modyfikacji obecnych.

- 500 pracowników przeszkolonych z 
zasad ręcznych prac transportowych,

- 60 osób przeszkolonych z tworzenia 
ergonomicznych standardów pracy,

- 60 pracowników biurowych 
przeszkolonych z ergonomicznej 

organizacji stanowisk pracy w pozycji 
siedzącej 
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Program ergonomiczny

Kompleksowe 
podejście do 
ergonomii w 
Bridgestone 

Poznań

Działania 
Techniczne

Działania 
Organizacyjne

Działania 
Behawioralne

Ergonomia w 
projektowaniu 

nowych 
stanowisk 

pracy

Ergonomia w 
zatwierdzaniu 

maszyn

Szkolenia

Szerzenie 
Kultury 

ergonomicznej 
poza granicami 

firmy
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Analiza urazów i dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSD’s)

Plecy Kończyny górne Kończyny dolne

• W państwach UE: • MSD’s w Bridgestone Poznań (2015-2020):

plecy
47%

klatka piersiowa 

/ żebra

5%

szyja
2%

kończyna
górna
38%

kończyna 
dolna 7%

brzuch
1%
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Ocena ryzyka ergonomicznego
Wstępna analiza ryzyka ergonomicznego- ERGOcheck

• Praca powtarzalna (w tym pozycje kończyn górnych);
• Ręczne prace transportowe (podnoszenie, 

przenoszenie, pchanie, ciągnięcie);
• Pozycje przy pracy (tułów, kończyny dolne)

✓ ISO 11228
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Ocena ryzyka ergonomicznego
Metody eksperckie

• REBA
(Rapid Entire Body Assessment)

• Równanie NIOSH• JSI
(Job Strain Index)
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Ergonomia korekcyjna

Działania 
Prewencyjne

Techniczne Organizacyjne Behawioralne
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• Autonomiczne wózki AGV 

- eliminacja skrętów tułowia i głowy podczas jazdy wywołanych ograniczoną widocznością. 

Działania prewencyjne
Techniczne 
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Działania prewencyjne
Techniczne 

• Manipulator eliminujący pochylenia tułowia  • Transporter do załadunku opon 
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Działania prewencyjne
Techniczne 

• Przybliżenie miejsca odkładania materiału do maszyny – poprawa pozycji 
przy pracy
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Działania prewencyjne
Techniczne 

Przykłady eliminacji unoszeń materiału na wysokości powyżej ramion:

• podest • wózek platformowy
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Działania prewencyjne
Techniczne 

• Zapewnienie pełnego chwytu 
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Ergonomia korekcyjna

Działania 
Prewencyjne

Techniczne Organizacyjne Behawioralne
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Działania prewencyjne
Organizacyjne – ergonomia w standardach pracy

• Uwzględnienie zasad ergonomii w opisywanych czynnościach 

(zasady ręcznych prac transportowych)

• Odpowiedni dostęp do pól odkładczych.

• Organizacja pracy w naturalnych zakresach ruchu.

• Eliminacja niepotrzebnych ruchów.

• Narzędzia pracy ulokowane w zależności od stopnia 

użytkowania.
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Działania prewencyjne
Organizacyjne – ergonomia w standardach pracy

• Przenoszenie najcięższych przedmiotów w dwie osoby*

• Rotacja na stanowiskach
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Ergonomia korekcyjna

Działania 
Prewencyjne

Techniczne Organizacyjne Behawioralne
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Działania prewencyjne
Behawioralne

• Włączenie tematu ergonomii w szkolenia i spotkania z pracownikami.

• Rozwój narzędzia BOS (Behavioural Observation System).

• Zwiększanie świadomości operatorów i szerzenie kultury ergonomicznej 

(Ergonomia na Dniach Bezpieczeństwa, Tydzień Ergonomii, Artykuły do zakładowej gazetki)

Zwiększona ilość Ergonomicznych Kaizenów
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• Codzienne zasady BHP o tematyce ergonomicznej,

• Ok. 100 uczestników Quizu ergonomicznego 

• Webinar dot. profilaktyki bólów narządu ruchu - jak uniknąć konieczności wizyty 
u fizjoterapeuty,

• Ćwiczenia z trenerem podczas Aktywnych przerw w pracy,

• Symulator Starości – rozpoczęcie pilotażowego projektu podnoszącego świadomość 
ograniczeń ruchomości układu mięśniowo-szkieletowego postępującego z wiekiem 
i sposobach dbałości o niego.

Tydzień Ergonomii 
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Działania prewencyjne
Behawioralne – serie autorskich filmów ergonomicznych

• Poradnik ergonomiczny – filmy angażujące pracowników, przedstawiające najczęściej 
popełniane ergonomiczne błędy i sposoby na ich poprawę.
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Działania prewencyjne
Behawioralne – serie autorskich filmów ergonomicznych

• Spersonalizowane ćwiczenia stanowiskowe wzmacniające układ mięśniowo-
szkieletowy i przeciwdziałające MSD’s, opracowane we współpracy 
z trenerem personalnym.
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Ergonomia koncepcyjna
Ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy

• Uwzględnienie wymagań ergonomii na etapie tworzenia specyfikacji technicznych nowych 
lub modyfikacji stanowisk pracy na podstawie modeli centylowych i wymagań ISO.
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Ergonomia stanowisk biurowych

• Warsztaty dla pracowników biurowych o skutkach siedzącego trybu życia i sposobach walki z nim. 
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Dziękuję za uwagę! 

Małgorzata Felisiak
Specjalista ds. Ergonomii

malgorzata.felisiak.ext@bridgestone.eu

793 941 226
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