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FOR
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EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Ks. Bpa Bednorza Street, number 2a–6
40-384 Katowice, Poland

t: 32 784 74 00

e: sekretariat@europeanqualit y.eu

www.europeanquality.eu

We have been dealing with quality for over thirteen years. We show, 
promote and support every action that, even in a very minute sense, can 
change our world for the better. We believe that quality is endless. We 
believe that quality is the key not only to business success, but – and 
maybe even above all – to success in life. For a good, relational and 

 

For more than a decade we have been developing restrictive assessment 
principles – a multi-stage, annual audit, within which we verify not only 
the fact of maintaining the current state of affairs, but also ask what you 
have done in your companies to improve quality. We have established 
cooperation with EUROPEAN ORAGNIZATION FOR QUALITY®, of which 
we have been a member for years, as well as with the native POLISH 
FORUM ISO 9000 CLUB. We strive to support actively pro-quality 
processes in Poland and in Europe. We want to become a vanguard of 
quality, together with you.

One of the constants in quality improvement is change – only you can 
improve processes, people and products.

We are proud to present the new project of the Qualitas Foundation  
– EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®, which supports your European 
aspirations and dreams of making ”Made in Poland” a synonym of quality.

Thank you for the opportunity to improve ourselves, business and the 
people around us. 

Yours faithfully,
Marcin Kałużny
President of the Board of the Qualitas Foundation
President of the EUROPEAN QUALITY 
CERTIFICATE®  Chapter

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

Przez ponad dekadę wypracowaliśmy restrykcyjne zasady oceny – wielostopnio-
wy audyt, w ramach którego weryfi kujemy nie  tylko podtrzymanie stanu zasta-
nego, ale również pytamy, co zrobiliście w swoich fi rmach dla poprawy jakości.

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 projakościowych w Polsce 
i w Europie. Chcemy wspólnie z Wami stawać się awangardą jakości.

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

Z dumą przedstawiamy 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 otaczają-
cych nas ludzi.

SZANOWNI PAŃSTWO,

Z wyrazami szacunku,

Marcin Kałużny
Prezes zarządu Fundacji Qualitas 
oraz przewodniczący Kapituły 
EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

WSPIERAMY  | POMAGAMY | WYRÓŻNIAMY

Sekretariat Certyfi katu
ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6
40 – 384 Katowice

tel. 32 784 74 00

email: sekretariat@europeanquality.eu

www.europeanquality.eu

lat doświadczeń i współpracy 
z przedsiębiorcami oraz promo-
cji jakości

kategorii

laureatów

To jedyne tego typu wydarzenie w Pol-
sce, gdzie praktyka projakościowego 
zarządzania spotyka się z teorią

Organizatorem jest Fundacja Qualitas 
Europejskie Centrum Promocji 
Dobrych Praktyk Biznesowych

Inicjatywa objęta honorowym 
patronatem EUROPEAN 
ORGANIZATION FOR QUALITY

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

Magazyn dla praktyków o zarządzaniu 
jakością w obszarze produkcji, usług, 
innowacji, HR i marketi ngu
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CO DAJE EUROPEAN QUALITY CERTYFICATE®

wsparcie
sprzedaży

wiarygodność
biznesowa

    niezależne
     i między-
      narodowe
   potwierdzenie   
 jakości

wzrost
rozpoznawalności

wzmocnienie
komunikacji
marketi ngowej

Europejski
Kongres 
Jakości

Quality
Magazyn

dla

86%
konsumentów wg badania 
ABR SESTA ważna jest jakość produktów

40%
o tyle może wzrosnąć sprzedaż po zamieszczeniu 
Godła na opakowaniach

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

Aby zdobyć EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® 
należy poddać się czteroetapowej weryfikacji:

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

WYNIKI

Wybierz kategorię, w której chcesz wystartować, 
wypełnij ankietę i odeślij na: sekretariat@euroeanquality.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 akre-
dytowanych przez Fundację QUALITAS

Wybierz formę promocji:
                         • Quality Magazyn
         • Portal www.qualitymagazyn.pl
                                • Social media

O wynikach poinformujemy Cię telefonicznie i mailowo

Uroczyste wręczenie Certyfi katów nastąpi podczas 
Gali Finałowej organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Jakości.

Laureaci, którzy zdobyli sześciokrotnie European Quality Certi fi-
cate®  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 Certi fi cate®. Powołanie następuje na wniosek
Przewodniczącego Kapituły

WSPIERAMY  | POMAGAMY | WYRÓŻNIAMY

REFERENCJE

DR ERIC JANSSENS

KATARZYNA SZCZUR

RYSZARD MOSUR

KATARZYNA SUROWIEC

DYREKTOR GENERALNY EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY

PREZES ZARZĄDU TEXTRA POLAND SP. Z O.O.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI PRACY „MUSZYNIANKA”

WSPÓŁWŁAŚCICIEL FIRMY „OGRÓDEK DZIADUNIA”

Każda inicjatywa promująca ideę jakości i zmierzająca do poprawy dzia-
łania organizacji ma pozytywny wpływ i jest warta wspierania. W Euro-
pejskiej Organizacji Jakości popieramy tylko wartościowe projekty.
Certyfi kat to unikatowe przedsięwzięce w skali całego kontynentu

Otrzymanie Certyfi katu w kategorii USŁUGA: za usługi spedycji, profe-
sjonalizm i zaangażowanie, w znacznym stopniu wpłynęło na rozpozna-
walność marki oraz wzmocniło pozycję Spółki na tym trudnym rynku

Zdobyte wyróżnienie wpływa pozytywnie na wizerunek fi rmy w oczach 
klientów oraz naszych partnerów biznesowych. Dla pracowników certy-
fi kat jest natomiast impulsem do dalszych kreatywnych działań 
w dążeniu do ciągłego rozwoju

Uzyskanie Certyfi katu stawia naszą fi rmę w presti zowym gremium 
polskich przedsiębiorców, dla których ważnym celem i stałą troską jest 
jakość produktów
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26%
konsumentów wg badania GFK Polonia 
przy zakupach kieruje się godłami 
i nagrodami

Aby zdobyć EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® 
należy poddać się czteroetapowej weryfikacji:

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

WYNIKI

Wybierz kategorię, w której chcesz wystartować, 
wypełnij ankietę i odeślij na: sekretariat@euroeanquality.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 akre-
dytowanych przez Fundację QUALITAS

Wybierz formę promocji:
                         • Quality Magazyn
         • Portal www.qualitymagazyn.pl
                                • Social media

O wynikach poinformujemy Cię telefonicznie i mailowo

Uroczyste wręczenie Certyfi katów nastąpi podczas 
Gali Finałowej organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Jakości.

Laureaci, którzy zdobyli sześciokrotnie European Quality Certi fi-
cate®  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 Certi fi cate®. Powołanie następuje na wniosek
Przewodniczącego Kapituły

WSPIERAMY  | POMAGAMY | WYRÓŻNIAMY

REFERENCJE

DR ERIC JANSSENS

KATARZYNA SZCZUR

RYSZARD MOSUR

KATARZYNA SUROWIEC

DYREKTOR GENERALNY EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY

PREZES ZARZĄDU TEXTRA POLAND SP. Z O.O.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI PRACY „MUSZYNIANKA”

WSPÓŁWŁAŚCICIEL FIRMY „OGRÓDEK DZIADUNIA”

Każda inicjatywa promująca ideę jakości i zmierzająca do poprawy dzia-
łania organizacji ma pozytywny wpływ i jest warta wspierania. W Euro-
pejskiej Organizacji Jakości popieramy tylko wartościowe projekty.
Certyfi kat to unikatowe przedsięwzięce w skali całego kontynentu

Otrzymanie Certyfi katu w kategorii USŁUGA: za usługi spedycji, profe-
sjonalizm i zaangażowanie, w znacznym stopniu wpłynęło na rozpozna-
walność marki oraz wzmocniło pozycję Spółki na tym trudnym rynku

Zdobyte wyróżnienie wpływa pozytywnie na wizerunek fi rmy w oczach 
klientów oraz naszych partnerów biznesowych. Dla pracowników certy-
fi kat jest natomiast impulsem do dalszych kreatywnych działań 
w dążeniu do ciągłego rozwoju

Uzyskanie Certyfi katu stawia naszą fi rmę w presti zowym gremium 
polskich przedsiębiorców, dla których ważnym celem i stałą troską jest 
jakość produktów



years of experience and cooperation 
with entrepreneurs and promotion 
of quality

categories

winners 

It is organized by the Qualitas 
Foundation the European Centre of 
Promotion of Good Business Practices

The initiative is covered by the 
honorary patronage by the 
EUROPEAN ORGANIZATION FOR 
QUALITY in Brussels

Statues: BRONZE, SILVER, GOLDEN, 
DIAMOND for those continuously 
improving quality

Magazine for practitioners about 
quality management in the fields of 
production, services, innovation, HR 
and marketing, distributed among the 
entrepreneurs

The unique event of this type in 
Poland, where the quality supporting 
management practice meets the 
theory

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®
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1000
Over 

WE SUPPORT  |  WE ASSIST  |  WE DISTINGUISH

EUROPEAN

ORGANIZATION

FOR

QUALITY

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Ks. Bpa Bednorza Street, number 2a–6
40-384 Katowice, Poland

t: 32 784 74 00

e: sekretariat@europeanqualit y.eu

www.europeanquality.eu

We have been dealing with quality for over thirteen years. We show, 
promote and support every action that, even in a very minute sense, can 
change our world for the better. We believe that quality is endless. We 
believe that quality is the key not only to business success, but – and 
maybe even above all – to success in life. For a good, relational and 

 

For more than a decade we have been developing restrictive assessment 
principles – a multi-stage, annual audit, within which we verify not only 
the fact of maintaining the current state of affairs, but also ask what you 
have done in your companies to improve quality. We have established 
cooperation with EUROPEAN ORAGNIZATION FOR QUALITY®, of which 
we have been a member for years, as well as with the native POLISH 
FORUM ISO 9000 CLUB. We strive to support actively pro-quality 
processes in Poland and in Europe. We want to become a vanguard of 
quality, together with you.

One of the constants in quality improvement is change – only you can 
improve processes, people and products.

We are proud to present the new project of the Qualitas Foundation  
– EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®, which supports your European 
aspirations and dreams of making ”Made in Poland” a synonym of quality.

Thank you for the opportunity to improve ourselves, business and the 
people around us. 

Yours faithfully,
Marcin Kałużny
President of the Board of the Qualitas Foundation
President of the EUROPEAN QUALITY 
CERTIFICATE®  Chapter

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

Przez ponad dekadę wypracowaliśmy restrykcyjne zasady oceny – wielostopnio-
wy audyt, w ramach którego weryfi kujemy nie  tylko podtrzymanie stanu zasta-
nego, ale również pytamy, co zrobiliście w swoich fi rmach dla poprawy jakości.

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 projakościowych w Polsce 
i w Europie. Chcemy wspólnie z Wami stawać się awangardą jakości.

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

Z dumą przedstawiamy 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 otaczają-
cych nas ludzi.

SZANOWNI PAŃSTWO,

Z wyrazami szacunku,

Marcin Kałużny
Prezes zarządu Fundacji Qualitas 
oraz przewodniczący Kapituły 
EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

WSPIERAMY  | POMAGAMY | WYRÓŻNIAMY

Sekretariat Certyfi katu
ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6
40 – 384 Katowice

tel. 32 784 74 00

email: sekretariat@europeanquality.eu

www.europeanquality.eu

lat doświadczeń i współpracy 
z przedsiębiorcami oraz promo-
cji jakości

kategorii

laureatów

To jedyne tego typu wydarzenie w Pol-
sce, gdzie praktyka projakościowego 
zarządzania spotyka się z teorią

Organizatorem jest Fundacja Qualitas 
Europejskie Centrum Promocji 
Dobrych Praktyk Biznesowych

Inicjatywa objęta honorowym 
patronatem EUROPEAN 
ORGANIZATION FOR QUALITY

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

Magazyn dla praktyków o zarządzaniu 
jakością w obszarze produkcji, usług, 
innowacji, HR i marketi ngu
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