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Warsztaty 5S 

5S to cały system, którego celem jest odpowiednia orga-
nizacja miejsc pracy uwzględniająca wymogi ergonomii 
oraz błyskawiczny dostęp do potrzebnej informacji. Jest 
to podstawa oraz najważniejszy element dobrego i efek-
tywnego zarządzania produkcją. Zobacz jak wdrożyć 5S 
w swoim dziale!
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Przeczytasz:

 P Jak przygotować się do  
wdrożenia 5S? 06

 P Jak przeprowadzić pierwsze  
warsztaty 5S? 10

 P W jaki sposób tworzyć  
dokumentację 5S? 20

 P Jakie problemy mogą wystąpić podczas  
wdrożenia 5S i jak sobie z nimi radzić?  30

DLA KOGO?
Branże: 

 ³ spożywcza
 ³ elektroniczna
 ³ chemiczna
 ³ farmaceutyczna
 ³ tekstylna
 ³ motoryzacyjna
 ³ elektromaszy-
nowa

Wielkość firmy: 
10 i więcej  
pracowników

KSIĘGARNIA 
INTERNETOWA

¯

 ³ Zarządzanie 
produkcją

 ³ Ochrona  
środowiska

 ³ Zarządzanie 
jakością

 ³ BHP
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POCHODZENIE 5S
Często przedsiębiorstwa chcąc utrzymać mocną po-
zycję na rynku i osiągnąć sukces, inwestują w za-
awansowane narzędzia wykorzystujące najnowsze 
osiągnięcia techniki i pochłaniające ogromne nakła-
dy finansowe. Tymczasem to właśnie proste rozwią-
zania i usprawnienia mogą przynieść ogromne ko-
rzyści. 5S jest jednym z takich rozwiązań. To podsta-
wa dobrego i efektywnego zarządzania produkcją!

Oryginalne 5S pochodzi od 5 japońskich słów: seiri, 
seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. W poniższej tabe-
li znajdziesz tłumaczenie i krótką interpretację tych 
pięciu zasad.

Tab. 1. Pochodzenie 5S – znaczenie słów

SEIRI Sort Selekcja – służy do przeglą-
du stanowiska. Na stanowi-
sku powinny pozostać tylko te 
narzędzia, przedmioty, któ-
re są niezbędne do wykonywa-
nia pracy. Podczas selekcji se-
gregowane są również narzę-
dzia uszkodzone i wymagają-
ce regeneracji. Rzeczy niepo-
trzebne są oznaczane czerwo-
ną etykietą i odstawiane na 
miejsce w tym celu wyznaczo-
ne np.: magazyn, osobne po-
mieszczenie

SEITON Set in Order, 
Straighten

Systematyka – służy do stwo-
rzenia wizualnego systemu 
składowania narzędzi, przed-
miotów na stanowisku. Waż-
nym czynnikiem przy projek-
towaniu jest ergonomia i bez-
pieczeństwo pracy.
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