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ERGONOMIA STANOWISK PRODUKCYJNYCH. 
 

 
Szkolenie: 
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu  z zakresu zagadnień ergonomicznych dla stanowisk 

produkcyjnych. Szkolenie jest przeznaczone dla osób oceniających ryzyka ergonomiczne, należących 

do służby BHP, jak i uczestników grup ergonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką, 

z pracownikami stanowisk produkcyjnych łącznie. 

 

Cel szkolenia: 
Głównym celem jest szerzenie świadomości i wiedzy z zakresu ergonomii, ponadto szkolenie 

przedstawia narzędzia służące do oceny stanowisk oraz tworzenia grup ergonomicznych 

współdziałających ze służbą BHP w zakresie działań ergonomicznych.  
 

Kwalifikacje: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 

 

Program szkolenia: 

 wprowadzenie do ergonomii, podstawowe zagadnienia; 

 przepisy prawa polskiego związane z ergonomią; 

 anatomia i indywidualizm jednostki; 

 ryzyka ergonomiczne; 

 narzędzia zgodne z ergonomią; 

 prace transportowe; 

 narzędzia ręczne zgodne z ergonomią; 

 ergonomia w samochodzie; 

 sposoby oceny stanowisk; 

 akcje korekcyjne; 

 tworzenie grupy ergonomicznej. 

 
Ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia: 
Interpretacja różnic między jednostkami, rozpoznawanie ryzyk ergonomicznych, narzędzia służące do 

oceny ergonomicznej, sposoby prowadzenia akcji korekcyjnych. 

 
Metodyka szkolenia:  
Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi trener z długoletnią praktyką. 

 

Czas trwania kursu: 
Planowany czas trwania kursu to 8 godzin . Zalecanym jest łączenie szkolenia ze szkoleniem z 

ergonomii stanowisk administracyjno-biurowych i w wyniku obu szkoleń tworzenie grup 

ergonomicznych.  

Termin realizacji zgodnie z planem szkoleń otwartych w FDS lub do ustalenia ze zleceniodawcą przy 

szkoleniach prowadzonych u zleceniodawcy. 
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Wymagania dla zleceniodawcy: 

 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie mailowej) z wskazaniem czasu i miejsca szkolenia. 

 Zapewnienie sali z możliwością wykorzystania jej jako szkoleniowej, zalecane by była 

wyposażona w rzutnik/ projektor i ekran, w przypadku braku sprzętu należy powiadomić o tym 

usługobiorcę. 
 

Wymagania dla uczestników kursu: 
Brak – szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników, bez ograniczeń, z wskazaniem na 

pracowników administracyjno-biurowych. 

 

Koszty: 
Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 2500 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 3000 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 500 zł. netto od osoby, max. 8 uczestników. 

 

 

Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


