


Od trzynastu lat zajmujemy się jakością. Pokazujemy, promujemy i wspiera -
my każde działanie, które choć w drobnym sensie może zmienić nasz świat. 
Wierzymy, że jakość nie ma końca. Uważamy, że jest to klucz nie tylko do 
sukcesu w biznesie, ale – a może nawet przede wszystkim – do sukcesu 
w życiu. Do dobrego, relacyjnego i spełnionego życia.

 Przez ponad dekadę wypracowaliśmy restrykcyjne zasady oceny – wielo-
-

trzymanie aktualnego stanu, ale również pytamy, co zrobiliście w swoich 

Nawiązaliśmy współpracę z EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY, 
której jesteśmy członkiem od lat, a także z rodzimym KLUBEM POLSKIE 
FORUM ISO 9000. Dążymy do aktywnego wspierania procesów projakoś-
ciowych w Polsce i w Europie. Chcemy wspólnie z Wami stawać się awan-
gardą jakości.

Jedną ze stałych w doskonaleniu jakości jest zmiana – tylko tak można 
doskonalić procesy, ludzi i produkty.

Z dumą przedstawiamy nowy projekt Fundacji Qualitas: EUROPEAN  
QUALITY CERTIFICATE®, który wspiera Wasze europejskie dążenia  
i marzenia o tym, aby „Made in Poland” stało się synonimem jakości.

Dziękuję za możliwość wspólnego poprawiania nas samych, biznesu i ota-
czających nas ludzi. 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Kałużny
Prezes Zarządu Fundacji Qualitas
oraz Przewodniczący Kapituły
EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

lat doświadczeń i współpracy
z przedsiębiorcami oraz 
promocji jakości

kategorii 

laureatów 

Organizatorem jest Fundacja Qualitas 
Europejskie Centrum Promocji 
Dobrych Praktyk Biznesowych

Inicjatywa objęta honorowym
patronatem EUROPEAN ORGANIZA-
TION FOR QUALITY z Brukseli

Statuetki: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO, 
DIAMENT dla stale podnoszących 
jakość

Magazyn dla praktyków o zarządzaniu 
jakością w obszarze produkcji, usług, 
innowacji, HR i marketingu, dystrybu-
owany wśród przedsiębiorców

To jedyne tego typu wydarzenie 
w Polsce, gdzie praktyka projakościo-
wego zarządzania spotyka się z teorią

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

WYNIKI

Aby zdobyć EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

 należy poddać się czteroetapowej weryfikacji:

Wybierz kategorię, w której chcesz wystartować,
wypełnij ankietę i odeślij na: sekretariat@europeanquality.eu

Produkt

Usługa

Innowacja

Ekologia

Nauka

Samorząd

CSR

Pracodawca

Zrównoważony Rozwój

Przygotuj aktualne zaświadczenia 
o niezaleganiu z ZUS i US

Umów się na Audyt, prowadzony 
przez specjalistów przeszkolonych i akredy-

 towanych przez Fundację QUALITAS

Wybierz formę promocji:
Quality Magazyn – wersja drukowana

Portal www.qualitymagazyn.pl
 Social media

O wynikach poinformujemy Cię telefonicznie i mailowo

Uroczyste wręczenie Certyfikatów nastąpi podczas 
Gali Finałowej organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Jakości
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Laureaci, którzy zdobyli sześciokrotnie European Quality 
Certificate® mogą ubiegać się o tytuł honorowy oraz statuetkę 
ORŁA JAKOŚCI.

ORŁY JAKOŚCI to elitarne grono przedsiębiorstw, które 
przez lata udowadniały, że jakość zarządzania ma znaczenie dla 

sukcesu w biznesie. ORŁY JAKOŚCI to wzór dla innych. 

Laureaci tytułu honorowego mogą być powoływani do RADY 
PROGARMOWEJ Fundacji QUALITAS, a także do KAPITUŁY 

European Quality Certificate®. Powołanie następuje na wniosek 
Przewodniczącego Kapituły. 



86%
dla

konsumentów wg badania 
ABR SESTA ważna jest jakość produktów

26%
konsumentów wg badania GFK Polonia
przy zakupach kieruje się godłami 
i nagrodami

®

o tyle wzrosła sprzedaż jednego 
z naszych Laureatów po umieszczeniu 
Godła na produktach
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KATARZYNA SZCZUR
Z TEXTRA

-
sjonalizm i zaangażowanie, w znacznym stopniu wpłynęło na rozpozna-
walność marki oraz wzmocniło pozycję Spółki na tym trudnym rynku.

-
-

Każda inicjatywa promująca ideę jakości i zmierzająca do poprawy dzia
łania organizacji ma pozytywny wpływ i jest warta wspierania. W Eu
ropejskiej Organizacji Jakości popieramy tylko wartościowe projekty. 

KATARZYNA SUROWIEC
W O

polskich przedsiębiorców, dla których ważnym celem i stałą troską jest 
jakość produktów. 

RYSZARD MOSUR

klientów oraz naszych partnerów biznesowych. Dla pracowników 

w dążeniu do ciągłego rozwoju.
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EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

32 784 74 00

sekretariat@europeanquality.eu

www.europeanquality.eu


