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Pytania stawiane podczas pierwszego etapu prak-
tyk 5S, czyli SELEKCJI: 
1. Czy na stanowisku pracy znajduj¹ siê niepo-

trzebne narzêdzia? 
2. Czy wszystkie narzêdzia przypisane s¹ do na-

szego stanowiska pracy? 
3. Czy na stanowisku pracy znajduj¹ siê resztki

materia³ów tworz¹ce nieporz¹dek? 
4. Czy rzeczy niezbêdne s¹ odpowiednio sklasyfi-

kowane, posortowane? 
5. Czy rzeczy niezbêdne zajmuj¹ œciœle okreœlone

miejsce przechowywania? 
6. Czy wszystkie narzêdzia na stanowisku pracy

spe³niaj¹ podstawowe wymagania techniczne? 
Stanowisko pracy jest do pracy, a nie 

do przechowywania. 
www.dashofer.pl 
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Rys. 3.1./1. Etapy realizacji 1S

Oznakowanie rzeczy nie przypisanych
do danego stanowiska pracy

Selekcja
Identyfikacja w³aœciwego po³o¿enia,
sklasyfikowania i opisania przedmiotów

Identyfikacja 
rzeczy niepotrzebnych
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Zasady Selekcji – CO, ILE, KIEDY [3, 7]: 
– tylko to, co potrzebne; 
– tylko tyle, ile potrzeba; 
– tylko wtedy, kiedy potrzeba. 
S³owem kluczowym Selekcji jest WYRZUÆ, jeœli
tylko masz w¹tpliwoœci. 
Aby we w³aœciwy i obiektywny sposób dokonaæ
eliminacji przedmiotów w obrêbie stanowiska
pracy, warto zastosowaæ formularz (tabela 3.1./1.),
który jest podstaw¹ do usuniêcia rzeczy zbêdnych. 

Po zaakceptowaniu przez prze³o¿onego lub osobê
odpowiedzialn¹ za wdra¿anie praktyk 5S, wszyst-
kie narzêdzia, przedmioty czy te¿ dokumenty, któ-
re znalaz³y siê w rubryce „niepotrzebne”, nie sta-
nowi¹ ju¿ czêœci integralnej z rozpatrywanym
stanowiskiem pracy i nale¿y je usun¹æ. Natomiast

www.dashofer.pl 
Copyright © Verlag Dashöfer

13

Tabela 3.1./1. Przyk³adowy formularz selekcji na stanowisku
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przedmioty o niewiadomym przeznaczeniu, nale-
¿y oznaczyæ czerwon¹ kartk¹ (rys. 3.1./2) i pozo-
stawiæ do rozpatrzenia. 

Jak postêpowaæ przy 1S: 
 powo³aæ zespo³y do audytowania stanowisk

pracy; 
 stworzyæ fotodokumentacjê, przed przyst¹pie-

niem do pracy; 
 pozwoliæ zespo³om na samodzielne przeprowa-

dzenie selekcji; 
 oznaczyæ czerwon¹ kartk¹ przedmioty o nie-

wiadomym przeznaczeniu; 
 usun¹æ niepotrzebne przedmioty; 
 stworzyæ fotodokumentacjê, po przeprowadzo-

nej selekcji; 
 powtarzaæ akcje (np. dwa razy w roku); 
Przyk³ad zastosowania czerwonych kartek zosta³y
przedstawione na rysunku 3.1./3. 

www.dashofer.pl 
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Rys. 3.1./2. Przyk³ady czerwonych kartek
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Praktyki 5S nie s¹ chwilow¹ mod¹, programem
miesi¹ca, ale trwa³¹ czêœci¹ codziennej pracy. Dla-
tego te¿ wymaga sprawdzenia [13]. Organizowanie
dzia³añ oraz kontroli w ramach 5S mo¿na wpisaæ
w cykl „PDCA”, od ang. PLAN – zaplanuj, DO –
wykonaj, CHECK – sprawdŸ, ACTION – dzia³aj,
co zaprezentowano w tabeli 4./2. 

www.dashofer.pl 
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Tabela 4./2. Wykorzystanie PDCA do wdra¿ania 5S [14]
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Wdra¿anie praktyk 5S nie jest zadaniem ³a-
twym i wymaga od zespo³u wdro¿eniowego oraz
liderów obszarów ogromnej pracy i zaanga¿o-
wania. Najtrudniejszym zadaniem jest prze³amy-
wanie stereotypów i nawyków pracowników, zmia-
na oraz budowa mentalnoœci [15]. 
Praktyki 5S przynios¹ efekty, je¿eli w proces ich
wdra¿ania bêd¹ zaanga¿owani wszyscy pracow-
nicy zarówno zarz¹dzaj¹cy, jak i szeregowi. Mu-
sz¹ oni znaæ, rozumieæ istotê i chcieæ stosowaæ zasa-
dy 5S. Dlatego wdra¿anie programu 5S nale¿y
rozpocz¹æ od decyzji naczelnego kierownictwa
o takim postêpowaniu. Musi byæ o tym wspólne
przekonanie i konsekwencja w realizacji. Wa¿ne jest
wstêpne przeszkolenie pracowników dla uœwiado-
mienia im wa¿noœci zagadnienia w sensie dzia³ania
skierowanego na efekty. Decyzja kierownictwa 
powinna byæ wczeœniej znana wszystkim. Za ni¹ 
powinno nastêpowaæ szybkie przyst¹pienie przygo-
towawcze (szkolenia) i konkretna realizacja wyko-
nawcza z nastawieniem na wyniki [3]. 
Doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e programy 5S s¹ naj-
trwalsze, gdy mened¿erowie poddaj¹ je regular-
nym, okresowym przegl¹dom, pos³uguj¹c siê
standardowymi formularzami, w celu zwiêkszenia
efektu przegl¹dy takie mog¹ przewidywaæ symbo-
liczne nagrody dla najlepszych zespo³ów. W pew-
nej fabryce nagrod¹ tak¹ jest przechodnia „z³ota
miot³a”. W zaawansowanej formie przegl¹dy po-
winny byæ dokonywane przez same zespo³y robo-
cze, których mened¿erowie dokonuj¹ tylko doraŸ-
nych, losowych inspekcji [16]. 
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