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Serie wydawnicze OpExBooks.pl O wydawnictwie OpExBooks.pl

Wydawnictwo OpExBooks.pl powstało w 2011 r. w odpowiedzi na potrzeby uczest-
ników naszych szkoleń i warsztatów. Mimo wielu dostępnych publikacji w języku 
polskim, ciągle istnieją duże braki, szczególnie w obszarach dotyczących ciągłego 
doskonalenia i analitycznego wykorzystywania metod statystycznych w podnoszeniu 
jakości i produktywności.

Jesteśmy praktykami, na co dzień wykorzystujemy to, o czym polecani przez nas au-
torzy piszą w swoich książkach. Mieliśmy szansę uczyć się od najlepszych, a jedną  
z form zdobywania wiedzy jest i było czytanie wskazanych pozycji literaturowych. Nie 
chodzi tu o najnowsze bestsellery, ale starannie wyselekcjonowane książki, których 
lektura przynosi czytelnikowi praktyczną wiedzę.

Wielką wagę przywiązujemy zarówno do 
zawartości, jak i wyglądu naszych książek. 
Wszystkie pozycje opracowywane są przez 
doświadczonych tłumaczy, redaktorów, 
konsultantów merytorycznych i grafików. 
Opierając się na ich profesjonalizmie i kwali-
fikacjach, przygotowujemy i publikujemy 
książki na najwyższym poziomie. 

Wszystkie prezentowane przez nas pozy-
cje literaturowe są dostępne od ręki, a ich 
wysyłka jest realizowana w dni robocze do 
24h od złożenia zamówienia. Czas reali-
zacji zależy jedynie od formy dostawy jaką 
Państwo wybiorą. 
Aby złożyć zamówienie zapraszamy do skle-
pu internetowego: www.OpExBooks.pl
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 Dokonałość w zarządzaniu

Wyjście z Kryzysu
W. Edwards Deming

Liczba stron: 512
Oprawa: miękka
Cena: 95 zł

Nowa Ekonomia dla 
przemysłu, rządu, edukacji
W. Edwards Deming

Liczba stron: 200
Oprawa: miękka
Cena: 75 zł

W.Edwards Deming zainspirował już tysiące 
menedżerów na całym świecie. Pozwól mu 
zainspirować także siebie!

Wyjście z kryzysu (ang. Out of the Crisis) to książka 
niezwykła z wielu powodów. Postać jej autora i 
przesłanie jakie z sobą niesie są ponadczasowe. 
Zarządzanie w oderwaniu od procesów, operow-
anie wyłącznie liczbami, bez pełnego zrozumienia 
kontekstu ich powstawania oraz brak zrozumienia 
zmienności doprowadziły, w ocenie Deminga, do 
kryzysu ekonomicznego. Receptą na wyjście z niego 
jest słynne 14 Punktów prezentowane i szczegółowo 
omawiane w tej książce. 
Wydając Deminga po raz pierwszy w Polsce, da-
jemy Państwu możliwość sięgnięcia do źródeł wielu 
obecnych w dzisiejszej teorii zarządzania koncepcji 
ciągłego doskonalenia takich jak TQM, Six Sigma, 
Lean. Ci, dla których czytanie go w oryginale nie 
było możliwe, mają w końcu okazję skonfrontować 
jego przesłanie z tym, jak przekazywali je do tej pory 
wykładowcy.

Poznaj System Gruntownej Wiedzy i dokonaj trans-
formacji swojej organizacji według wytycznych Ed-
wardsa W. Deminga!

Nowa Ekonomia jest kontynuacją i uzupełnieniem 
filozofii zarządzania przedstawionej w książce 
Wyjście z kryzysu. Doktor Deming na konkretnych 
przykładach pokazuje, że oparte na wskaźnikach 
księgowych miary wydajności często doprowadzają 
pracowników do osiągania narzuconych celów pop-
rzez manipulację procesem lub danymi. Konieczna 
jest transformacja obecnego stylu zarządzania, której 
powodzenie Deming uzależnia od poznania Systemu 
Gruntownej Wiedzy, który jest motywem przewod-
nim tej pozycji. 
Przypadek sprawił, że Nowa Ekonomia pojawia się 
właśnie teraz, podczas globalnego kryzysu, kiedy 
dużo mówi się o współpracy rządów i przemysłu. 
Przypadek to szczęśliwy, bo Deming pisze o kraju 
jako systemie, w którym naprawy i zmiany myślenia  
o zarządzaniu potrzebują zarówno przedsiębiorstwa, 
jak i  systemy edukacyjne oraz instytucje rządowe.

Dokonałość w zarządzaniu

Zrozumieć Zmienność klucz 
do zarządzania chaosem
Donald J. Wheeler

Liczba stron: 158
Oprawa: twarda
Cena: 60 zł

Pozbądź się naiwności numerycznej! Naucz się jak 
czytać informacje zawarte w danych liczbowych.

Żyjemy w czasach, w których informacja jest podstawą 
podejmowania wszelkich działań. Dociera ona do nas 
najczęściej pod postacią danych liczbowych, które 
aby stać się użytecznymi muszą zostać odpowiednio 
przeanalizowane i zinterpretowane.
Tak zwana naiwność numeryczna to pojęcie 
określające brak mądrego używania narzędzi, które 
oferuje nam arytmetyka. Na żadnym z poziomów 
edukacji, począwszy od szkoły podstawowej na studi-
ach wyższych kończąc, nie uczy się jak wykorzystywać 
je we właściwy sposób. 
Na szczęście lekarstwo na numeryczną naiwność jest 
bardzo proste. Podstawy są łatwe do zrozumienia, 
a proponowane techniki proste do zastosowania  
w praktyce. Ich użycie jest tematem książki Zrozumieć 
zmienność. Pokazano w niej wiele przykładów na to 
w jaki sposób umiejętne obchodzenie się z danymi 
może przynieść korzyści w rożnych organizacjach i in-
stytucjach. 

POLECAMY

Zestawy książek z serii 
Doskonałość w zarządzaniu

Więcej na www.opexbooks.pl
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The Leader’s Handbook, Podręcznik lidera
Peter R. Scholtes

Liczba stron: 430
Oprawa: miękka
Cena: 99 zł

Podręcznik lidera, to obowiązkowy dla każdego lidera przewodnik po tym, jak inspirować swoich pracowników 
i zarządzać codziennym przepływem pracy. 

Uważany przez wielu za jednego z najbardziej wpływowych nauczycieli przywództwa i zarządzania w ostatnim 
dziesięcioleciu, Scholtes w Podręczniku lidera w dowcipny i często kontrowersyjny sposób wypowiada się przeci-
wko ocenie wyników i zachętom poprzez wynagradzanie. Prowadzi czytelnika od teorii do praktyki oferując 
szeroką gamę najnowocześniejszych zadań i ćwiczeń, które pomogą mu natychmiast rozpocząć wprowadzanie 
przełomowych udoskonaleń!
Podręcznik Lidera traktuje o przywództwie jakiego potrzebujemy w dzisiejszych, trudnych czasach. Na kolejnych 
stronach poznają Państwo historię rozwoju procesów zarządczych, dowiedzą się, jakiego rodzaju umiejętności 
przywódczych potrzebują dzisiejsi liderzy, a także, w jaki sposób organizować systemy w nowoczesnych organi-
zacjach.
Jest to książka o potrzebie zmiany starego stylu zarządzania polegajcego na dowodzeniu i kierowaniu, na 
nowy styl przywództwa inspirującego. Identyfikuje ona wiele zmian, które powodują powstanie takiej potrze-
by i obejmują m.in. rosnący poziom wykształcenia pracowników, zwiększający się udział technologii w prcy, 
fakt, że podwładni lepiej potrafią wykonać swoje zadania niż ich szefowie, narzucane obecnie ograniczenia 
uniemożliwiające podwładnym zastosowania całej swojej wiedzy oraz niedostrzeżenie przez menadżerów 
konieczności umożliwienia pracownikom osiągnięcia lepszych wyników jutro, niż to, co najlepiej potrafią dziś 
- umożliwienia im ROZWOJU. Tylko dzięki równoczesnemu udziałowi wszystkich interesariuszy w rozwoju organi-
zacji jest się ona w stanie doskonalić. Wóz, który ciągnie zaprzęg koni będzie poruszał się z prędkością najwolnie-
jszego z nich. 

NOWOŚĆ!

 Dokonałość w zarządzaniu Dokonałość w zarządzaniu

The Team Handbook, Podręcznik Zespołu wydanie trzecie
Peter R. Scholtes, Brian L. Joiner, Barbara J. Streibel

Liczba stron: 392
Oprawa: miękka
Cena: 99 zł

Podręcznik zespołu to nieoceniona pomoc na każdym etapie tworzenia oraz rozwoju zespołu. Aktualizacje 
zawarte w trzecim wydaniu sprawiają, że książka nadąża za zmianami w dzisiejszym przemyśle. 

Terminy zarządzanie projektem i praca zespołowa pojawiają się na ustach menadżerów i inżynierów coraz 
częściej, i w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Na rynku dostępna jest niezliczona ilość publikacji, szkoleń i 
metodologii dotyczących tej tematyki. Mimo tak wielu źródeł firmy, organizacje i administracja rządowa ciągle 
mają problemy z realizacją podstawowych celów zarządzania projektem: ukończenia przedsięwzięć na czas, 
w określonym zakresie, z nieprzekroczonym budżetem i odpowiednią jakością rezultatów. Słynne już stały się 
przykłady budowy stadionów, autostrad czy lotnisk. Zespoły projektowe zamiast pracować nad realizacją wspól-
nych celów, koncentrują się na wewnętrznych rozgrywkach i działaniach politycznych.
Mając na uwadze powyższe problemy chcieliśmy zaproponować Państwu książkę, która w prosty i praktyczny 
sposób przedstawia każdy aspekt zarządzania projektem – od jego definicji, poprzez budowę zespołu, raportow-
anie i komunikację, po zarządzanie zmianą i zamknięcie projektu. Podręcznik Zespołu nie opiera się na jednym 
wybranym podejściu do zarządzania projektem (takim jak PMI czy PRINCE), ale jest kwintesencją najlepszych 
praktyk w zakresie budowy zespołów i realizacji projektów. Pierwsze wydanie pojawiło się już w 1988 roku i 
było sukcesywnie weryfikowane i ulepszane wraz z rozwojem wiedzy na temat zarządzania ludźmi i projektami. 
Ta publikacja powinna stać się przewodnikiem podczas realizacji różnych przedsięwzięć, do którego będziecie 
wracać w chwili wątpliwości.
Arkusze robocze zawarte w książce i dostępne do ściągnięcia z naszej strony internetowej, znacznie ułatwią 
planowanie i monitorowanie postępów projektu. 

NOWOŚĆ!
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 Klasyka Lean Manufacturing

Dziś i jutro
Henry Ford

Liczba stron: 279
Oprawa: twarda
Cena: 80 zł

Maszyna, która zmieniła 
świat
James P. Womack, Daniel T. Jones, 
Daniel Ross

Liczba stron: 384
Oprawa: twarda
Cena: 87 zł

Książka Dziś i jutro opisuje podejście geniusza 
przemysłowego Henry’ego Forda do organizacji  
i zarządzania. Dzieli się on swoimi przemyśleniami  
i stosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym stał się 
największym producentem samochodów na świecie. 
Standaryzacja, doskonalenie procesów oraz rewolu-
cyjne zmiany w organizacji i technologii (stworzenie 
pierwszej ruchomej linii montażowej) pozwoliły na 
zdominowanie rynku. 
Sto lat temu zakłady Henry’ego Forda były dla 
przemysłu takim samym wzorem, jak dzisiaj  fabryki 
Toyoty. Nieprzypadkowo Taiichi Ohno, twórca Sys-
temu Produkcyjnego Toyoty twierdził, że wszystkiego 
co robił tworząc TPS nauczył się z książki Forda.  
W książce Dziś i Jutro znajdziecie Państwo dowody 
na to, że pomimo panującego ogólnie przekona-
nia zarabianie pieniędzy nie jest w biznesie kwestią 
nadrzędną, a jedynie środkiem do realizacji większych 
celów, takich jak służenie społeczeństwu poprzez 
dostarczanie właściwych rozwiązań czy zapewnienie 
miejsc pracy. 

Maszyna, która zmieniła świat to pozycja obowiązkowa 
dla wszystkich osób zajmujących się na co dzień 
optymalizacją procesów zgodnie z koncepcją Lean. To 
właśnie tutaj po raz pierwszy pojawił się termin Lean 
Production, wymyślony przez Johna Krafcika. Termin 
ten był doskonałym odzwierciedleniem wyników 
badań opisanych w książce i pokazujących, że Sys-
tem Produkcyjny Toyoty jest w porównaniu z innymi  
o wiele bardziej efektywny, bo “odchudzony” z wsze-
lkiego marnotrawstwa.  
Książka, która po raz pierwszy ukazała się w 1991 
od razu stała się bestsellerem wśród menedżerów  
i zapoczątkowała gwałtowny rozwój badań i wysiłków 
wdrożeniowych w zakresie Lean Production. Maszy-
na, która zmieniła świat zawiera szczegółowy opis  
badań przemysłu motoryzacyjnego i ich wyniki 
przedstawione za pomocą konkretnych, mierzalnych 
danych. Znajdziecie tu Państwo dowody na to, Lean 
Production rzeczywiście przynosi wymierne korzyści, 
oraz powód do tego aby bardziej zainteresować się 
tematem. 

Klasyka Lean Manufacturing

System produkcyjny Toyoty
Taichi Ohno

Liczba stron: 158
Oprawa: twarda
Cena: 65 zł

System Produkcyjny Toyoty to pozycja szczególna. Jej 
autor, Taichi Ohno, jest twórcą systemu produkcyjne-
go Toyoty, który stał się pierwowzorem dla rozwoju 
koncepcji Lean Production. Książka opisuje zarówno 
sposób jego myślenia jak i działania, dzięki czemu  
z pierwszej ręki możecie się Państwo dowiedzieć, jak 
należy podchodzić do wdrożenia Lean. 
Taiichi Ohno dzieli się swoimi przemyśleniami  
i doświadczeniami na temat sposobów eliminacji mar-
notrawstwa oraz opisuje konkretne przykłady stoso-
wania różnych narzędzi Lean, np. Kanban, odnosząc 
się nie do technicznych aspektów wdrożenia, ale do 
celu jakiemu mają one służyć. 
Autor jasno przedstawia podstawowy cel wszystkich 
swoich działań - ciągłe skracanie czasu realizacji zleceń 
poprzez nieustanną eliminację marnotrawstwa. 
Prowadzi to do zbliżania się do ideału Just-in-Time: 
właściwa część, w odpowiedniej jakości, ilości oraz 
cenie i we właściwym miejscu.

Przecena książek z serii  
Klasyka Lean Manufacturing

80 zł zł   64 zł 

87 zł zł   70 zł 

65 zł zł   52 zł 
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 Seria Shopfloor

Seria Shopfloor 
Autor: The Productivity Press 
Development Team 

Seria Shopfloor

Seria Shopfloor to zbiór 
podręczników opisujących  
w przystępny sposób techniki  
i narzędzia Lean Production. 
Wszystkie przedstawiane w nich 
koncepcje oparte zostały na real-
nych przykładach. 
Podręczniki dostarczają jasnych 
wskazówek wdrożeniowych, są 
świetną pomocą dla zespołów 
roboczych zaangażowanych  
w działania Lean.
Seria Shopfloor została 
wyróżniona nagrodą Shingo Prize 
for Operational Excellence.

5S to jedno z podstawowych 
narzędzi Lean służące do sta-
bilizacji procesów i eliminacji 
marnotrawstwa. Dzięki 5S dla 
Operatorów poznają Państwo 
pięć filarów 5S, a także nauczą 
się jak wdrażać kolejne z nich 
oraz jak przełamywać opór do 
zmian, który jest podstawową 
przyczyną niepowodzeń we 
wdrażaniu 5S. Książka dostarcza 
realnych przykładów, list kontrol-
nych i narzędzi wspomagających 
wdrożenie, takich jak Czerwona 
Etykieta czy sygnały wizualne.

Standaryzacja pracy to podstawa 
ciągłego doskonalenia i baza dla 
optymalizacji procesów. 
Dzięki lekturze tej książki poznają 
Państwo podstawowe zasady 
standardów i standaryzacji, 
nauczą się jak dokumentować 
standardy, a także jak wdrażać 
pracę standardową wraz z jej 
najważniejszymi elementami 
(czas taktu, standardowa sek-
wencja pracy i standardowy zapas 
produkcji w toku). Zawiera ona 
także przykłady arkuszy wykor-
zystywanych przy standaryzacji. 

5S dla Operatorów. 5 filarów 
wizualizacji miejsca pracy

Liczba stron: 124
Oprawa: miękka
Cena: 35 zł

Standaryzacja pracy na hali 
produkcyjnej

Liczba stron: 98
Oprawa: miękka
Cena: 35 zł

Identyfikacja marnotrawstwa 
na hali produkcyjnej 

Liczba stron: 101
Oprawa: miękka
Cena: 35 zł

Książka koncentruje się na 
najważniejszym aspekcie Lean 
Manufacturing, jakim jest 
identyfikacja i eliminacja mar-
notrawstwa z procesów.Dzięki niej 
nauczą się Państwo jak rozróżnić 
marnotrawstwo od wartości oraz 
dowiedzą się jakie są podstawowe 
przyczyny pojawiania się tego 
zjawiska. Książka jest przewod-
nikiem po pojęciach, metodach  
i narzędziach, takich jak: 3MU, 
5M, schemat strzałkowy, tabela 
analizy operacji oraz metodach 
zapobiegania marnotrawstwu.

Książka dostarcza instrukcji rob-
oczej tym wszystkim, którzy 
zamierzają wdrożyć Kanban 
do sterowania zapasami oraz 
przepływem materiałów i infor-
macji. Definiuje ona szereg ter-
minów i metod wspierających 
system Kanban, m.in.  kanban 
transportowy i produkcyjny, 
punkt ponownego zamówienia. 
Z książki nauczą się Państwo jakie 
są zasady Kanban, jak definiować 
liczbę kart w obiegu oraz jak 
wykorzystać go do poziomowania 
produkcji.

OEE to podstawowy wskaźnik sto-
sowany do monitorowania i dosko-
nalenia efektywności maszyn  
i wyposażenia, ściśle powiązany 
z koncepcją TPM.  Dzięki lek-
turze książki nauczą się Państwo 
jakie są podstawowe rodzaje 
strat związane z wyposażeniem, 
jaki mają wpływ na wskaźnik 
OEE i jak im zapobiegać. Poznają 
Państwo także sposoby oblic-
zania OEE oraz podstawowe 
metody jego doskonalenia  
i rozwiązywania problemów, takie 
jak 5Why  i analiza P-M.

Kanban na hali produkcyjnej 

Liczba stron: 114
Oprawa: miękka
Cena: 35 zł

OEE dla Operatiorów. 
Całkowita efektywność 
wyposażenia
Liczba stron: 78
Oprawa: miękka
Cena: 35 zł
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Promocje i rabaty

Cała seria Klasyka 
Lean Manufacturing za  

jedyne 170 zł

5 książek z serii Shopfloor  
w zestawie 
za 150 zł!

OpEx Group to firma zajmująca się dostarczaniem wiedzy i rozwiązań z zakresu ciągłego doskonalenia. 
Doświadczenie naszych konsultantów zbudowane jest na długiej i szczegółowej edukacji z zakresu OpEx, Six 
Sigma i Lean Manufacturing  powiązanej z szeroką praktyką i doświadczeniem w prowadzeniu projektów opty-
malizacyjnych oraz wdrożeń w wielu organizacjach.

Transfer wiedzy i umiejętności 
praktycznych.
Programy szkoleniowe zbu-
dowane zostały na bazie 
własnej pracy w projektach 
optymalizacyjnych realizow-
anych w różnych gałęziach 
biznesu: Automotive, Home 
Appliance oraz FMCG (ob-
szary produkcyjne, R&D oraz 
procesy transakcyjne).

Nasi konsultanci to posiadają 
doświadczenie praktyczne 
zdobyte w różnych gałęziach 
biznesu.
Są pragmatyczni, nastawieni 
na rezultaty oraz skuteczne 
działanie.
To specjaliści najwyższej klasy 
w zakresie analiz opartych  
o dane i fakty oraz zarządzania 
procesem doskonalenia.

Klasyka literatury 
z zakresu ciągłego 

doskonalenia

Akademia WydawnictwoDoradztwo

Szkolenia i doradztwo Księgarnia internetowa

Zestaw wszyst-
kich książek z serii 

Doskonałość w 
zarządzaniu 385 zł
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Więcej na www.opexbooks.pl



Z nami zrozumiesz czym jest ciągłe doskonalenie

Tel: +48 783 191 353
Mail: kontakt@OpExBooks.pl 


