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Wstêp
Osi¹ganie sukcesu przez organizacje gospodarcze wi¹¿e siê z poszukiwaniem wci¹¿ nowych sposobów utrzymania i wzrostu przewagi konkurencyjnej. Wspó³czeœni mened¿erowie do rozwi¹zywania problemów
w przedsiêbiorstwach stosunkowo czêsto wykorzystuj¹ wyszukane narzêdzia i technologie, zamiast pos³ugiwaæ siê ju¿ istniej¹cymi. Chodzi
zw³aszcza o te rozwi¹zania, które oparte s¹ – jak np. filozofia kaizen – na
za³o¿eniach zdrowego rozs¹dku. Ich stosowanie, wymagaj¹ce uwzglêdnienia okolicznoœci funkcjonowania przedsiêbiorstwa powinny siê stawaæ, jak stwierdza M. Imai, jednym z wyzwañ dla kierowników, ale i pracowników [Imai, 2006, s. 25–29].
Obserwacja praktyki gospodarczej dowodzi, i¿ Ÿróde³ problemów
w sferze produkcji warto poszukiwaæ w pierwszym rzêdzie u podstaw
procesów produkcyjnych, w obszarze organizacji pracy oraz jej warunków, a w szczególnoœci bezpieczeñstwa i higieny pracy (bhp). Zaniedbania w ich rozwi¹zywaniu rzutuj¹ na niezadowolenie pracowników (pracobiorców) skutkuj¹ce s³abym zaanga¿owaniem w pracê, zaœ na szczeblu
przedsiêbiorstwa g³ównie na jakoœæ i ogóln¹ produktywnoœæ, jak i jego
wizerunek.
W literaturze przedmiotu stosunkowo szeroko nawi¹zuje siê do filozofii kaizen. Narzêdziem wspomagaj¹cym rozwi¹zywanie problemów
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zwi¹zanych z organizacj¹ pracy jest system (praktyka) 5S, którego okreœlenie stanowi skrót od piêciu pierwszych liter japoñskich s³ów: serii –
seiton – seiso – seiketsu – shitsuk [Gapp i inni, 2008, s. 565–570], co t³umaczy
siê najczêœciej jako: selekcja – systematyka – sprz¹tanie – standaryzacja –
samodyscyplina. System 5S pozwala, jak siê podkreœla, nie tylko na poprawê organizacji pracy, ale przy tym i na doskonalenie warunków oraz
bezpieczeñstwa pracy [Karaszewski, 2009, s. 226–227]. W zwi¹zku z tym
podejmuje siê próby „poszerzania” tego systemu o kolejne S, tj. safety, czyli bezpieczeñstwo, rozumiane jako bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W rezultacie pojawia siê pojêcie 5S+1 b¹dŸ wrêcz 6S [Gajdzik, 2014,
s. 37; Junewick, 2002, s. 50; Becker, 2001, s. 29–31].
Warunki pracy postrzega siê najczêœciej jako ogó³ czynników wystêpuj¹cych w przedsiêbiorstwie, zwi¹zanych z charakterem pracy i otoczeniem, w którym jest ona wykonywana [Pocztowski, 1998, s. 261]. Chodzi
zarówno o zapewnienie pracownikom zadowolenia z realizacji obowi¹zków zawodowych w okolicznoœciach komfortu psychicznego i fizycznego, jak i odpowiedniego dla ich zdrowia i ¿ycia poziomu bezpieczeñstwa
wykonywania pracy.
Problematyka kszta³towania warunków pracy zaczê³a w Polsce
przybieraæ na znaczeniu wraz z w³¹czeniem naszego kraju do struktur
Unii Europejskiej. Owo w³¹czenie „na³o¿y³o” na nasz kraj obowi¹zek
implementacji do prawa krajowego wytycznych unijnych, nawi¹zuj¹cych
w sposób bezpoœredni i/lub poœredni do warunków pracy [Cierniak-Emerych, 2005]. Jednoczeœnie zmieniaj¹ce siê sposoby œwiadczenia pracy
ujawni³y rosn¹c¹ rangê pewnoœci zatrudnienia. Niewystarczaj¹ce sta³o
siê postrzeganie bezpieczeñstwa pracy jedynie przez pryzmat bhp.
W kontekœcie tak zmieniaj¹cych siê potrzeb pracowników zasadne sta³o
siê poszerzenie p³aszczyzny tradycyjnie rozumianego bezpieczeñstwa
pracy o warunki i bezpieczeñstwo zatrudnienia [Cierniak-Emerych, Gableta, 2014, s. 48–50].
Warto zwróciæ uwagê, i¿ potrzeba pewnoœci zatrudnienia nale¿y do
ujawnionych stosunkowo niedawno. Zasadne jest jej rozpatrywanie, m.in.
obok potrzeb bezpieczeñstwa emocjonalnego, potrzeby przynale¿noœci
i uznania, samorealizacji, jak i potrzeb fizjologicznych [Bieñkowska, 2013,
s. 56], które realizuje siê z uwzglêdnieniem materialnych warunków pracy, jak i w¹sko rozumianego bezpieczeñstwa pracy. W polskich przedsiêbiorstwach obszary te, a zw³aszcza materialne warunki pracy, uznaje
siê za zaniedbane [Sprawozdanie z dzia³alnoœci PIP, 2013, 2014]. Mo¿-
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liwoœci zmian w omawianym obszarze warto rozpatrywaæ, maj¹c na
uwadze poszerzaj¹cy siê w naszej rzeczywistoœci gospodarczej zakres
wykorzystywania wspó³czesnych metod zarz¹dzania, z jednoczesnym
siêganiem po preferowane w ich obrêbie praktyki dzia³ania. Spoœród tych
ostatnich skoncentrowano siê tutaj na praktyce 5S.
Wskazanym wy¿ej przes³ankom zainteresowania materialnymi warunkami i bezpieczeñstwem pracy towarzyszy kwestia interesów pracowników. Prowadzone w tym zakresie badania empiryczne ukazuj¹, i¿
bezpieczeñstwo i higiena pracy oraz organizacyjne aspekty jej przebiegu
zajmuj¹ czo³owe miejsca w weryfikowanym zestawie interesów zatrudnionych [Gableta, 2012, s. 53–90; Cierniak-Emerych, Gableta, 2014,
s. 47–60]. Pojawia siê kwestia podzielania (akceptacji) dzia³añ podejmowanych przez kierownictwo przedsiêbiorstwa. Wa¿ne jest przy tym budowanie wœród pracowników os¹du o istnieniu szans na urzeczywistnienie okreœlonych, wa¿nych dla nich oczekiwañ, tj. tzw. poczucia
interesu [Krzy¿anowski, 1999, s. 250]. Jeœli tak, to praktykê 5S nale¿y potraktowaæ jako znacz¹ce narzêdzie doskonalenia nie tylko materialnych
warunków i bezpieczeñstwa pracy, ale i realizacji innych interesów pracobiorców, w tym i tych, które wi¹¿¹ siê z psychicznymi i spo³ecznymi
aspektami funkcjonowania cz³owieka w procesie pracy oraz jego dobrostanem. Znalaz³o to odzwierciedlenie na rysunku 1 w postaci swoistej
triady. Respektowanie wskazanych relacji w procesie stosowania systemu 5S poszerza spojrzenie na rezultaty jego wykorzystania w omawianym obszarze.
Rysunek 1. 5S jako narzêdzie doskonalenia warunków i bezpieczeñstwa
pracy oraz realizacji interesów pracobiorców

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Celem opracowania jest zaprezentowanie materialnych warunków
pracy z perspektywy stosowania systemu 5S. Pozwoli³o to ukazaæ bezpieczeñstwo pracy jako wa¿ny rezultat zastosowania wskazanego narzêdzia. Jednoczeœnie zarówno owe warunki, jak i bhp, wespó³ z 5S, rozpatrzono w kontekœcie realizacji interesów pracowniczych. Z uwagi na
jakoœciowy charakter zaprezentowanego problemu w procesie badawczym pos³u¿ono siê metodê opart¹ o studium przypadku1. Ponadto siêgniêto do rozwa¿añ prowadzonych w literaturze przedmiotu, a w tym
i wyników prezentowanych w niej badañ z interesuj¹cego nas zakresu.

1. Warunki pracy i ich kszta³towanie w procesie wdra¿ania
systemu 5S
Warunki pracy tworz¹ kategoriê bardzo zró¿nicowan¹. W literaturze
omawiane warunki rozpatruje siê najczêœciej, uwzglêdniaj¹c podzia³ ich
elementów na dwie zasadnicze grupy. S¹ to elementy materialne i niematerialne, w obrêbie których wyró¿nia siê okreœlone sk³adowe [Cierniak-Emerych, 2006, s. 134–139]. Wœród tych pierwszych wymienia siê
elementy fizyczne, rzeczowe, chemiczne, biologiczne, w tym np. wyposa¿enie stanowisk i pomieszczeñ pracy, oœwietlenie, mikroklimat, ha³as
itp. Do elementów niematerialnych zalicza siê najczêœciej czas pracy,
relacje miêdzyludzkie, dzia³alnoœæ socjalno-bytow¹. Mo¿na przyj¹æ, i¿ zabezpieczenie zdrowia i ¿ycia pracowników ³¹czy siê przede wszystkim ze
szczególn¹ dba³oœci¹ o w³aœciwe kszta³towanie materialnych elementów
warunków pracy2. Wymaga to stosowania odpowiednich narzêdzi prawnych oraz technicznych i organizacyjnych, sprzyjaj¹cych osi¹ganiu po¿¹danej produktywnoœci pracy bez nara¿ania pracowników na nieuzasadnione ryzyko wypadków lub choroby zawodowej w wyniku nadmiernego
obci¹¿enia fizycznego i psychicznego [Koradecka, 2000, s. 21].
Decyzje dotycz¹ce podejmowania konkretnych dzia³añ zwi¹zanych
z tworzeniem i doskonaleniem omawianych warunków pozostaj¹ g³ównie w gestii pracodawcy. Na decyzje te ma wp³yw wiele zmiennych,
a wœród nich np. preferowane w przedsiêbiorstwie podejœcie do cz³owieka i jego pracy, sytuacja finansowa przedsiêbiorstwa, jak i obowi¹zuj¹ce
prawo pracy. W Polsce prawa i obowi¹zki pracodawcy oraz pracownika
1

Bli¿szej prezentacji zastosowanej metody dokonano w dalszej czêœci tego opracowania.
Nacisk na materialne elementy warunków pracy wi¹¿e siê z podjêt¹ tutaj problematyk¹
dotycz¹c¹ systemu 5S. Nie zmniejsza siê w ten sposób znaczenia elementów niematerialnych.
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zwi¹zane z obszarem warunków pracy oraz bezpieczeñstwa i higieny
pracy reguluj¹ przepisy Kodeksu pracy, jak i szczegó³owe rozporz¹dzenia z tego zakresu. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, obowi¹zkiem pracodawcy jest
zapewnienie pracownikom bezpiecznych i ergonomicznych warunków
pracy, odpowiednich warunków œrodowiskowych, profilaktyki zdrowotnej oraz szkoleñ z zakresu bhp. Pracownik powinien natomiast przede
wszystkim przestrzegaæ okreœlonych zasad i wytycznych zwi¹zanych
z bhp. Mo¿na stwierdziæ, i¿ g³ówn¹ przes³ank¹ podejmowania przez pracodawców dzia³añ na rzecz ograniczania zagro¿eñ na stanowiskach pracy s¹ wytyczne prawa dotycz¹ce bhp.
Oprócz respektowania prawa w omawianym zakresie warto zwróciæ
uwagê na dzia³ania, których podjêcie pozostaje w gestii kierownictwa
przedsiêbiorstwa. Chodzi o wykorzystanie odpowiednich narzêdzi zarz¹dzania w procesie usprawniania przebiegu pracy, w tym i stanowisk
pracy. Warto w tym miejscu przywo³aæ – przybieraj¹c¹ w praktyce na
znaczeniu – koncepcjê Lean Management, której aplikacja tworzy okolicznoœci sprzyjaj¹ce wdra¿aniu systemu 5S. Chodzi o ograniczanie lub eliminowanie zbêdnych czynnoœci, przy jednoczesnym zwiêkszaniu p³ynnoœci
i elastycznoœci pracy, a przy tym i poprawê bezpieczeñstwa pracy. Praktyki te oddzia³uj¹ pozytywnie na stan materialnych warunków pracy,
tworz¹c mo¿liwoœci minimalizacji kosztów reorganizacji [Zimon, 2012,
s. 130.] dokonywanej na stanowiskach pracy. Odwo³anie siê przy tym do
5S wymaga rozpatrzenia [Gapp i inni, 2008, s. 565–570; Szatkowski, 2014,
s. 463]:
– seiri jako selekcji i eliminacji tego co zbêdne,
– sejton bêd¹cego wyrazem systematyki, segregacji i sortowania,
– seiso odpowiadaj¹cego kategorii sprz¹tania,
– seiketsu preferuj¹cego standaryzacjê, a przez to porz¹dek,
– shitsuke odnosz¹cego siê do samodyscypliny.
Na rysunku 2 przedstawiono narzêdziowe aspekty zastosowania
systemu 5S z perspektywy poprawy materialnych warunków pracy, bezpieczeñstwa pracy i zwi¹zanych z tym skutków w postaci realizacji interesów pracowników, ale i przedsiêbiorstwa jako ca³oœci. Wi¹¿¹ siê one
z wprowadzaniem porz¹dku, eliminacj¹ zbêdnych sprzêtów i przedmiotów pracy, dyscyplin¹, a w tym i samodyscyplin¹, tak¿e w zakresie
stosowania œrodków ochrony indywidualnej i zbiorowej itp. Skutkuje to
nie tylko czystym i przyjemnym œrodowiskiem pracy, ale i – w nawi¹zaniu do interesów pracowników – wzrostem poziomu bezpieczeñstwa
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pracy [Imai, 2006, s. 113; Karaszewski, 2009, s. 226–227; Krasiñski, 2014,
s. 32–38], co sprzyja zaanga¿owaniu zatrudnionych w pracê i organizacjê
[Juchnowicz, 2010, s. 104–113], a w rezultacie poprawie obrazu przedsiêbiorstwa jako pracodawcy.
Bezpieczne warunki pracy jako nastêpstwo stosowania praktyk 5S
wynikaj¹ bezpoœrednio z istoty omawianego systemu. System ten bowiem niejako wymusza respektowanie przepisów prawnych z zakresu
bhp, ale i okreœlanie wewnêtrznych wytycznych odnoœnie do po¿¹danych
zachowañ i dzia³añ na stanowiskach pracy, wa¿nych z punktu widzenia
interesuj¹cego nas tutaj bezpieczeñstwa pracy. Tak wiêc preferowane
„wzbogacanie” omawianego systemu o kolejne S wydaje siê w tym kontekœcie zbêdne. „Dobre gospodarowanie na w³asnym miejscu pracy i w jego pobli¿u” [Aluchna, P³oszajski, 2008, s. 169] – jak okreœlany jest system
5S – oznacza tak¿e gospodarowanie bezpieczne dla cz³owieka, uwzglêdniaj¹ce realizacjê jego interesów w tym zakresie.
Rysunek 2. Bezpieczne materialne warunki pracy jako rezultat stosowania
systemu 5S w przedsiêbiorstwie

ród³o: Opracowanie w³asne.

System 5S jako podstawa doskonalenia warunków…

81

2. Zastosowanie systemu 5S w procesie kszta³towania
materialnych warunków pracy na przyk³adzie przedsiêbiorstwa
produkcyjnego X
Z uwagi na jakoœciowy charakter omawianego zagadnienia do jego
przedstawienia wybrano metodê studium przypadku, skupiaj¹c siê w wiêkszym stopniu na dog³êbnym jego zrozumieniu. Chodzi o odkrycie tego,
co wyniki badania iloœciowego mog¹ jedynie sugerowaæ [Wójcik, 2013,
s. 17–22]. ród³a danych objê³y analizê dokumentów dotycz¹cych wdra¿ania systemu 5S w przedsiêbiorstwie X3. Pos³u¿ono siê tak¿e obserwacj¹
uczestnicz¹c¹ oraz wywiadami swobodnymi, przeprowadzonymi z przedstawicielami kierownictwa oraz pracownikami zaanga¿owanym we wdra¿anie tego systemu. Innymi s³owy, zastosowano pog³êbiony wywiad
indywidualny (IDI – in-depth interview), a wiêc bezpoœredni¹ metodê pierwotnego pomiaru sonda¿owego, w której respondent jest aktywnym
obiektem pomiaru oraz wystêpuje bezpoœrednie komunikowanie siê osób
poddanych pomiarowi i przeprowadzaj¹cych pomiar (rozmowa) [Kaczmarczyk, 1999, s. 252].
W zaprezentowanych poni¿ej rozwa¿aniach przytoczony zostanie
przyk³ad przedsiêbiorstwa produkcyjnego X, w którym rozpoznano stosowanie sytemu 5S, przy jednoczesnym nadawaniu szczególnego znaczenia doskonaleniu warunków pracy. Przedsiêbiorstwo X zlokalizowane
jest na terenie Dolnego Œl¹ska. Jest to spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, ze 100% udzia³em kapita³u polskiego, zatrudniaj¹ca ponad 250
pracowników. Produkuje siê w niej opakowania kartonowe oraz etykiety
wykorzystywane w przemyœle spo¿ywczym. Przes³ank¹ zastosowania 5S
we wskazanym przedsiêbiorstwie sta³o siê d¹¿enie do podniesienia jakoœci pracy. Inicjatywa w tym zakresie nale¿a³a do prezesa spó³ki, który po
wczeœniejszym odbyciu kilkuletniego sta¿u zawodowego za granic¹
(w jednej z korporacji nale¿¹cych do bran¿y producentów czêœci samochodowych), uzna³ za zasadne wprowadzenie zaobserwowanych tam
rozwi¹zañ.
Stwierdzono, i¿ odnotowany spadek zaanga¿owania pracowników
w realizacjê zadañ ma pod³o¿e organizacyjne. Przejawia³o siê to g³ównie
poprzez brak dba³oœci o prz¹dek na stanowisku pracy oraz wokó³ niego.
W realizacjê za³o¿eñ 5S zaanga¿owano zarówno przedstawicieli kierownictwa, jak i pracowników. Pierwszym krokiem sta³o siê przeprowadze3
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nie szkoleñ wyjaœniaj¹cych istotê i procedurê postêpowania przy wdra¿aniu kolejnych S. Nie wszyscy pracownicy z entuzjazmem przyjêli
zaproponowane dzia³ania. Opór stawiali g³ównie ci zatrudnieni, którzy
argumentowali, i¿ przesadna – w ich opinii – dba³oœæ o porz¹dek nie
nale¿y do ich obowi¹zków. Stwierdzali, i¿ wykonywanie wskazanych im
czynnoœci bêdzie spowalnia³o pracê, a nawet j¹ utrudnia³o, gdy¿ ów
porz¹dek spowoduje inne ni¿ dotychczas rozmieszczenie przedmiotów
b¹dŸ œrodków pracy. Wyst¹pi¹ zatem trudnoœci z przyzwyczajeniem siê
do nowej sytuacji.
Pomimo wskazanych uwag podjêto dzia³ania zwi¹zane w pierwszej
kolejnoœci z selekcj¹, tj. wydzieleniem niezbêdnych przedmiotów. W tym
celu skorzystano z tzw. metody czerwonych kratek4. Da³o to podstawê do
wdra¿ania kolejnych „S”, czyli usystematyzowania i uporz¹dkowania
stanowisk pracy, a dalej standaryzacji i samodyscypliny. Realizacjê wskazanych etapów wdra¿ania 5S powi¹zano z odpowiednimi narzêdziami
motywowania pracowników. Zastosowano zarówno finansowe nagradzanie pracowników w³¹czaj¹cych siê w proces doskonalenia stanowisk
pracy z wykorzystaniem 5S, jak i tzw. systemy sugestii5. Znacz¹ca okaza³a
siê tak¿e dokonana wizualizacja stanowisk pracy, a w szczególnoœci zwi¹zanych z nimi zagro¿eñ.
Systematyczne przeprowadzanie tzw. analizy niezgodnoœci w obszarze warunków pracy na poszczególnych stanowiskach sta³o siê podstaw¹
do ich eliminowania. W proces ten chêtnie w³¹czyli siê pracownicy poprzez systemy sugestii, dostrzegaj¹c w tym indywidualny interes. Poskutkowa³o to wzrostem samodyscypliny i samokontroli oraz minimalizacj¹
zdarzeñ potencjalnie wypadkowych. W ocenê rozwi¹zañ proponowanych przez pracowników w ramach systemów sugestii zosta³y w³¹czone
s³u¿by bhp. Po roku funkcjonowania 5S dokonano modyfikacji systemu
wynagradzania pracowników sfery produkcji, wzbogacaj¹c kryteria
przyznawania premii o kwestie dotycz¹ce utrzymania przez pracowników ³adu i porz¹dku na stanowisku pracy, jak i przestrzegania zasad bhp.
Zainicjowano utworzenie takich stanowisk, jak: pracowniczy pe³nomocnik ds. bhp, m¹¿ zaufania ds. bhp, czy te¿ lider standardów bhp. Stwierdzono, i¿ sami pracownicy, maj¹c poczucie interesu, s¹ zainteresowani
wprowadzaniem wskazanych inicjatyw. Dostrzegaj¹ w nich mo¿liwoœæ
4

Szerzej na temat metody czerwonych kartek zob. [Imai, 2006, s. 106].
Szerzej na temat systemów sugestii zob. np. [Imai, 2006, s. 131–132; Cierniak-Emerych,
2012, s. 136; Gableta i inni, 2007, s. 73–80].
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artyku³owania, ale i ustalania zakresu i sposobów respektowania – np.
w procesie negocjacji – swoich interesów, zwi¹zanych w tym przypadku
z bardziej dogodnymi i bezpiecznymi warunkami realizacji wyznaczonych im zadañ.

Zakoñczenie
Wyniki opublikowanych raportów dotycz¹cych stanu warunków
pracy w Polsce w dalszym ci¹gu wskazuj¹ na okreœlone niedomagania
w ich kszta³towaniu. Jednoczeœnie z raportu GUS opublikowanego w 2015
roku wynika, ¿e liczba osób pracuj¹cych w warunkach zagro¿enia na stanowiskach pracy maleje. W tym samym raporcie jednak¿e stwierdza siê,
¿e nadal co szósta kobieta pracowa³a w warunkach zagro¿enia. Za pozytywne mo¿na natomiast uznaæ dane wskazuj¹ce na podejmowanie
przez pracodawców dzia³añ profilaktycznych oraz dzia³añ sprzyjaj¹cych
ograniczaniu i eliminowaniu ryzyka zawodowego [Warunki pracy
w 2014 r., 2015]. Realizuj¹c te dzia³ania, warto pos³ugiwaæ siê nie tylko
przepisami prawa. Po¿¹dane jest tak¿e stosowanie sprawdzonych rozwi¹zañ z zakresu zarz¹dzania, takich jak przedstawiony tutaj przyk³ad
wykorzystania systemu 5S w przedsiêbiorstwie X.
Prezentowanych w niniejszym opracowaniu wyników badañ nie
mo¿na uznaæ za istotne pod wzglêdem statystycznym. Nale¿y je traktowaæ w kategoriach rozpoznania omawianej problematyki badawczej,
stanowi¹cego zaczyn do podjêcia bardziej rozbudowanych analiz w ramach przygotowywanego projektu badawczego. Jednoczeœnie – z aplikacyjnego punktu widzenia – przedstawione rozwa¿ania warto wykorzystaæ w celu propagowania wœród przedstawicieli przedsiêbiorstw
przyk³adów dobrej praktyki w obszarze doskonalenia warunków pracy.
Chodzi tutaj o pobudzanie œwiadomoœci pracodawców i pracowników na
rzecz poszukiwania – innych ni¿ standardowe – podejœæ do zagadnienia
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Za wa¿ne uznano tak¿e ukazanie mo¿liwoœci i zasadnoœci postrzegania tego bezpieczeñstwa zarówno przez
pryzmat interesu pracowników, jak i zmiennej sprzyjaj¹cej rozwojowi
przedsiêbiorstwa, w tym kreowaniu innowacyjnych postaw pracowników. Na podkreœlenie zas³uguje, i¿ system 5S rozpatruje siê tak¿e jako
podstawê budowania filarów Word Class Manufactoring (WCM), czyli
produkcji œwiatowej, gdzie bezpieczeñstwo pracy stanowi jeden ze znacz¹cych filarów [Gajdzik, 2013, s. 131–134].
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Streszczenie
Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ Ÿróde³ sukcesu wspó³czesnych przedsiêbiorstw
nale¿y poszukiwaæ w obszarze „cz³owiek i praca”, w opracowaniu skoncentrowano siê przede wszystkim na warunkach pracy. Ich doskonalenie rozpatrzono,
maj¹c g³ównie na uwadze wzrost bezpieczeñstwa pracy, uto¿samianego tutaj
z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, jak i realizacj¹ oczekiwañ pracobiorców (nie
zapominaj¹c przy tym o pracodawcach). Praktyka 5S zosta³a przedstawiona jako
narzêdzie umo¿liwiaj¹ce, a jednoczeœnie u³atwiaj¹ce, jak i stymuluj¹ce pozytywne zmiany w obrêbie wskazanych p³aszczyzn. Na podkreœlenie zas³uguje

86

Ma³gorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba

uwzglêdnienie interesów pracowników (m.in. ich bezpieczeñstwa pracy), a przez to i znaczenia tzw. poczucia interesu w procesie skutecznej realizacji okreœlonych zadañ. Kwestiê tê rozpoznano bli¿ej w obrêbie badanego – w ramach
studium przypadku – odcinka produkcyjnego przedsiêbiorstwa X. Stwierdzono,
i¿ „w³¹czenie” myœlenia naznaczonego kategori¹ interesów w proces wdra¿ania
okreœlonych metod zarz¹dzania, w tym przypadku stosowania systemu 5S,
sprzyja osi¹ganiu oczekiwanych rezultatów.

S³owa kluczowe
warunki pracy, bezpieczeñstwo i higiena pracy, interesy pracownicze, system
(praktyki) 5S

5S system as basis for improving working conditions and work safety
in a production company (Summary)
Working on an assumption that sources of success for modern companies
should be sought in the ‘man and labour’ area, the study places the main focus on
working conditions. Improvements of working conditions in the broadest sense
of the term, including work safety, work hygiene, and the realisation of employee
expectations, are analysed, together with the interests of the employer. The 5S
methodology and practice is discussed, as an instrument with potential to both facilitate and stimulate positive changes in this particular area. The study
emphasises the realisation of employee interests (also with respect to working
conditions), and the associated ‘sense of interest’ for the effective realisation of
particular tasks and objectives. This aspect is analysed through a case study,
based on a production segment of X company. The study demonstrates that the
inclusion of ‘interest-centred’ approach in the implementation of particular management methods – in this case, the 5S system – has the effect of improving the
realisation of expected targets.

Keywords
working conditions, work safety and hygiene, employee interests, the 5S system
(practices)

