
WYDAWNICTWA WIELKOPOLSKIEGO KLUBU JAKOŚCI 

Zainteresowanym przedsiębiorstwom i praktykom zarządzania jakością oferujemy szereg 

praktycznych podręczników, opracowanych przez naszych specjalistów. 

 

•  „Wewnętrzna kontrola jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym”: wyd. 2007. 

 

Treść: na 230 str. omówiono krajowy system oceny zgodności wyrobów, organizację 

kontroli jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym, technologię kontroli jakości, pomiary 

i monitorowanie procesów i wyrobów, statystyczne metody sterowania jakością procesów 

technologicznych i w kontroli odbiorczej, postępowanie  

w wyrobami niezgodnymi, dobór planowanie i zarządzanie wyposażeniem do pomiarów i 

badań. 

Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją dr B. Czyżewskiego, cena 75 zł. + VAT 

 

 „Metody statystyczne w sterowaniu jakością procesów technologicznych”  Wyd. 2009 

Treść: na 286 stronach omówiono technologię kontroli jakości z uwzględnieniem metod 

statystycznych stosowanych w sterowaniu jakością procesów oraz ich opracowywanie i 

wdrażanie, podstawy teoretyczne SPC, badanie zdolności jakościowej procesów i maszyn, 

karty kontrolne Shewharta przy ocenie liczbowej  

( x -R, x -s, M-R, RM-R  i ich odmiany) oraz przy ocenie alternatywnej właściwości  

(p, np, c, u i ich odmiany) z licznymi tablicami pomocniczymi oraz przykładami 

praktycznymi. 

 Autor: dr inż. Bohdan Czyżewski, cena  82 zł. +VAT. 

 

• „Metody statystyczne w kontroli odbiorczej wyrobów” Wyd. 2011 

 

Treść: na 369 stronach omówiono ogólne zasady badań statystycznych partii wyrobów, 

podstawy teoretyczne i zasady budowy planów odbiorczych i ich odmiany oraz  liczne 

przykłady i tablice pomocnicze pozwalające czytelnikowi samodzielnie projektować 

procedury odbiorcze. 

Autor: dr inż. Bohdan Czyżewski,  cena 95 zł. +VAT. 

 

• „Narzędzia analizy i doskonalenia jakości” Wyd. 2007 

 

Treść: na 115 stronach omówiono podstawowe narzędzia analizy i doskonalenia jakości 

(zbieranie danych , arkusz kontrolny, histogram metoda Pareto, wykres przyczynowo-

skutkowy Ischikawy, wykres korelacji, karty kontrolna SPC, kartę przebiegu, wykres 

drzewa, diagram decyzyjny) objęte normą PN-ISO9004-4:1996 oraz analizie przyczyn i 

skutków metody FMEA, ciągłe doskonalenie metodą  KAIZEN oraz zasady działań 

korygujących i zapobiegawczych. 

Autorzy: dr inż. Bohdan Czyżewski, mgr inż. Jan Potęga, cena 45 zł. +VAT. 



• „System zarządzania jakością ” wyd. 2007 

Treść: na 190 str. omówiono zasady opracowania i wdrażania systemu, zarządzanie 

jakością dokumentację systemu, rolę i zadania najwyższego kierownictwa, zarządzanie 

zasobami (kadry, infrastruktura, środowisko pracy) realizacja wyrobu, nadzorowanie 

wyposażenia do pomiarów, monitorowanie i pomiary, wewnętrzny audit jakości, ciągłe 

doskonalenie w systemach zarządzania jakością oraz organizację kontroli jakości  

w przedsiębiorstwie  produkcyjnym. 

Treść podręcznika aktualna mimo wydania nowej wersji normy PN-ISO9001:2009 

Autor: dr inż. Bohdan Czyżewski, cena 68 zł. +VAT. 

 

 „Koszty jakości” wyd. 2011 

Treść: na 60 stronach omówiono zasady ewidencji kosztów jakości oraz ich strukturę  

i specyfikę z podziałem na koszty wewnętrzne i zewnętrzne, a także metodykę analizy 

kosztów jakości. Podano również przykładowe modele kształtowania się kosztów jakości 

w bogatej literaturze przedmiotu oraz przykład procedury „Koszty jakości-ewidencja i 

analiza”. 

Autor: mgr inż. Zbigniew Lenarski, cena 25 zł. + VAT 

 

 Procedury i instrukcje stosowania metod statystycznych w sterowaniu jakością 

procesów technologicznych i w kontroli odbiorczej partii wyrobów.   

Wydanie w 2014 r. w zależności od zgłoszonych zamówień lub szkoleń. 

Treść: na 130 stronach podręcznik omawia podstawowe zasady stosowania procedur 

statystycznych jako narzędzie sterowania jakością procesów technologicznych i w 

kontroli odbiorczej partii wyrobów oraz procedury projektowania i prowadzenia. Podane 

są przykłady procedur i instrukcji stosowania kart kontrolnych do sterowania jakością 

procesów oraz odbiorów statystycznych wg aktualnych norm. 

Autor: dr inż. Bohdan Czyżewski, cena 50 zł. + VAT. 

 

Dodatkowo możemy również oferować opracowania o tematyce: 

 Technologia kontroli jakości. 

 Krajowy system oceny jakości wg dyrektyw UE – deklaracje zgodności wyrobów  

i ich znakowanie. 

 Przykłady procedur metod statystycznych (SPC i SKO) 

Zgłoszenia i pytania dot. naszych ofert prosimy kierować do Biura Rady FSNT NOT  e-

mail: sekretariat@not.poznan.pl  , tel. 61 853 64 78  

 

 

Dodatkowych informacji udziela dr inż.  Bohdan Czyżewski – 61 833 23 13  

kom. 792 085 332  
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