Patronat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
nad programem

Najwyższa jakość - Quality International
Od początku istnienia Programu Quality International Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
sprawuje patronat nad programem wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klub POLSKIE FORUM ISO
9000 jest partnerem merytorycznym Programu.
Przedstawiciele Klubu, w osobach przewodniczącej sekcji MŚP Grażyny Żarlickiej oraz
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Jadwigi Majcher biorą czynny udział w realizacji
programu, wchodzą w skład Kapituły konkursu. W swej pracy wykorzystują doświadczenia
zdobyte w pracy klubowej a także w pracach eksperckich w konkursie Polskiej Nagrody
Jakości. Nasi przedstawiciele w istotny sposób przyczynili się do wypracowania
jednoznacznych kryteriów oceny.
Program realizowany jest od 2007 roku i systematycznie jest modyfikowany i doskonalony.
Został zainicjowany i jest prowadzony przez redakcję Forum Biznesu.
W dniu 6 października 2011 została zakończona - uroczystą galą finałową - kolejna,
piata, edycja programu. Gala podczas której wręczono Medale Laureatów tegorocznego
Programu oraz wyróżnienia specjalne – Perły QI. odbyła się w Poznaniu w IBB
Andersia Hotel. Podczas uroczystości Klub reprezentowała przewodnicząca sekcji MŚP
Grażyna Żarlicka. Podczas ubiegłorocznej gali, która odbyła się w Krakowie, Klub
reprezentował wiceprezes Klubu, prof. Tadeusz Sikora.
Nagroda Quality International przyznawana jest firmom, które wyróżniają się na rynku
czytelną polityką jakości w odniesieniu do produktów, usług i systemu zarządzania a także, w
ramach prowadzonej przez siebie działalności, charakteryzują się konkurencyjnością na rynku
krajowym i europejskim. Przyznanie wyróżnienia ma na celu tworzenie wzorców do
naśladowania przez inne przedsiębiorstwa.
Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów są oficjalne dane
oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz
powołanych ekspertów. Laureaci wyłaniani są w trzech kategoriach: QI product – produkt
najwyższej jakości, QI services – usługi najwyższej jakości, QI order – zarządzanie
najwyższej jakości oraz w 4 podkategoriach odnoszących się do wielkości zatrudnienia – do
10 osób, do 100 osób, do 500 osób i powyżej 500 osób. W zależności od ilości uzyskanych
punktów, proporcjonalnie w poszczególnych kategoriach i podkategoriach przyznaje się
Godła QI: Brązowe, Srebrne, Złote.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 3 tys. różnych instytucji, uczelni, firm i
samorządów. Nagrody uzyskało (łącznie brąz, srebro, złoto) blisko 200 podmiotów, z czego
najwięcej (ponad 100) w kategorii usługa – QI services, najmniej (nie wiele ponad 30) w
kategorii zarządzanie – QI order. Medale wręczały: Anna Biszkowiecka – redaktor naczelna
Forum Biznesu, Grażyna Żarlicka – Polskie Forum ISO 9000, oraz Marta Paciorek z
Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.
Wśród gości odbierających wyróżnienia byli Prezesi Zarządów nagrodzonych spółek,
Członkowie Zarządów i Właściciele firm, a także Prezydenci i Burmistrzowie miast i gmin.
Podczas uroczystości odbyły się 4 wystąpienia eksperckie przedstawicieli nagrodzonych
podmiotów: Jacek Grzybowski - Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Korporacyjnego

PKO Banku Polskiego w Poznaniu; Lubomir Jurczak – Prezes Zarządu RTA Sp. z o.o., który
mówił o własnym, autorskim systemie zarządzania jakością; Janina Liedtke-Jarema –
Dyrektor Gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która zabrała głos na temat
„Innowacyjnych działań w systemie zarządzania pomocą społeczną”; oraz Lesław Wojtas –
Prezes Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (pięciokrotny Laureat
Programu QI), który jako Wicekanclerz Loży Business Center Club zabrał głos na temat
„Postępu technologicznego, jako drogi do jakości – zastosowanie biometrii w Polsce i w
Europie”.
Podczas uroczystej Gali wręczono także Perły QI 2011, które odbierali przedstawiciele
trzykrotnych Laureatów Programu Najwyższa Jakość: Banku BPH S.A., firmy EkoWodrol
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska, Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej
„INWEX” Sp. z o.o., Olimp Laboratories Sp. z o.o., przedsiębiorstwa Plum Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, firmy SABEL - Biuro
Wdrożeniowo-Projektowe Roman Sabat, PPUH Voigt Sp. z o.o., Young Digital Planet SA
oraz „Zamku na Skale” (firma NEYA Sp. z o.o.).

