
Uroczystość została zorganizowa-
na w ramach Światowego Dnia
Jakości oraz Europejskiego Ty-
godnia Jakości, który w ubiegłym

roku odbywał się pod hasłem: „Winning
through Quality” – „Wygrywać poprzez ja-
kość”, a także z okazji 10-lecia członkostwa
Polski w Unii Europejskiej.

XIX Polski Dzień Jakości w części ofi-
cjalnej jako gospodarz miejsca otworzył dr Ja-
rosław Lubiak, dyrektor programowy Cen-
trum Sztuki Współczesnej, który przedstawił
uczestnikom historię Zamku Ujazdowskiego,
jak również podkreślił znaczenie jakości w re-
alizowaniu zadań edukacyjnych i progra-
mowych instytucji kulturalnej mającej swo-
ją siedzibę w Zamku. Po wystąpieniu dyrek-
tora głos zabrał gospodarz uroczystości
dr Michał Pachowski, prezes zarządu Pol-
skiego Centrum Badań i Certyfikacji SA. Pre-
zes w swoim wystąpieniu nawiązał do 19-let-
niej tradycji organizacji święta jakości w Pol-
sce, jak również przedstawił plany i kierunki
rozwoju Polskiego Centrum Badań i Certy-
fikacji SA na kolejne lata. Podkreślił również,
iż wydarzenie, jakim jest święto jakości, ob-
chodzone tak uroczyście, wpisało się już na
stałe w kalendarz spotkań „środowiska ja-
kościowców”, a jego tradycja będzie konty-
nuowana. Dodatkowo prezes poinformował
uczestników święta, iż z okazji 10-lecia człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej zarząd

PCBC SA przyznał wyróżnienie dr. inż. Woj-
ciechowi Henrykowskiemu, byłemu prezesowi
PCBC SA, w uznaniu za znaczący wkład
w dostosowanie krajowego systemu badań
i certyfikacji do wymagań wspólnotowych.

Zaproszenie do udziału w obchodach
XIX Polskiego Dnia Jakości oraz zabrania gło-
su przyjęli również Mirosław Gajewski – dy-
rektor generalny służby zagranicznej oraz Pe-
dro Alves – dyrektor zarządzający IQNet.

Podczas uroczystości wręczone zostały
wyróżnienia dla organizacji współpracujących
z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA,

a także certyfikaty dla organizacji certyfiko-
wanych przez PCBC oraz dla auditora sys-
temu zarządzania.

Po zakończeniu części oficjalnej prowa-
dzący Przemysław Glapiński zaprosił uczest-
ników na koncert uznanej wokalistki Joanny
Kondrat. Wokalistka wystąpiła w towarzystwie
zespołu w składzie Maciej Tubis – fortepian,
Radosław Bolewski – perkusja oraz Andrzej
Święs – kontrabas.

Patronat medialny nad wydarzeniem
objęli: „Fakty Magazyn Gospodarczy”, „Ma-
gazyn VIP” oraz „Rynek Inwestycji”. �
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23 października 2014 roku w wyjątkowej scenerii dziedzińca 
Zamku Ujazdowskiego odbył się XIX Polski Dzień Jakości. 
Wydarzenie to objęte zostało wysokim patronatem Parlamentu 
Europejskiego oraz patronatem honorowym ministra gospodarki 
i Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet
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Centrum powstało jako odpowiedź
Politechniki Krakowskiej na wy-
magania i standardy Unii Euro-
pejskiej w zakresie wzrostu jakości

wyrobów i usług, funkcjonowania systemu za-
rządzania jakością, podnoszenia kwalifikacji,
wiedzy i umiejętności pracowników, zarów-
no w przemyśle, jednostkach gospodarczych,
jak i samorządowych. Do głównych zadań
Centrum należą m.in.: organizacja i prowa-
dzenie studiów podyplomowych, kursów
specjalistycznych oraz szkoleń wnioskowa-
nych przez uczelnie, podmioty gospodarcze
i osoby fizyczne; działania na rzecz wpro-
wadzania systemu zarządzania jakością w dy-
daktyce, badaniach naukowych i zarządzaniu
uczelnią; przygotowywanie do wdrożenia
systemu zarządzania jakością, środowisko-

wego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
w organizacjach; działania na rzecz przygo-
towywania laboratoriów badawczych i dy-
daktycznych do akredytacji. W aktualnej
ofercie Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości znajduje się 14 rodzajów
studiów podyplomowych oraz kilkanaście spe-
cjalistycznych kursów i szkoleń.

– Od początku naszej działalności współ-
pracujemy z Polskim Centrum Badań i Cer-
tyfikacji SA. Jednym z wymiernych efektów
tej współpracy jest fakt, że od 2000 roku po-
nad 1600 słuchaczy studiów podyplomowych
i uczestników specjalistycznych kursów uzy-
skało certyfikaty PCBC w zakresie asysten-
ta systemu zarządzania jakością, asystenta
systemu zarządzania środowiskowego, asy-
stenta systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy oraz pełnomocnika sys-
temu zarządzania jakością – mówi Agniesz-
ka Pieczonka, dyrektor Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości Politechni-
ki Krakowskiej.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
dwukrotnie doceniło pracę Centrum Jako-
ści, przyznając wyróżnienia: za długoletnią

i owocną współpracę (w 2009 roku) oraz za
popularyzowanie projakościowego sposo-
bu myślenia (w 2014 roku).

Centrum Szkolenia i Organizacji Syste-
mów Jakości jest członkiem rzeczywistym Klu-
bu Polskie Forum ISO 9000 (Nr 777) oraz
Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych
(Nr 665).

Dla usprawnienia procesu dydaktyczne-
go Centrum prowadzi również działalność
wydawniczą. Od 2002 roku wydało 47 pod-
ręczników i monografii tematycznie ściśle
związanych z prowadzonymi studiami po-
dyplomowymi. Większość z nich została wy-
różniona nagrodą Rektora Politechniki Kra-
kowskiej.

Podnoszenie jakości kształcenia jest waż-
nym celem realizowanym przez Centrum, stąd
systematycznie monitorowany jest poziom
kształcenia poprzez badanie opinii uczestni-
ków studiów podyplomowych, kursów i szko-
leń. Ocenie poddawani są zarówno wykła-
dowcy, jak również sama jednostka.

– W przyszłym roku Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości będzie ob-
chodzić 15-lecie swojej działalności. Z tej oka-
zji w dniach 24–26 września 2015 roku od-
będzie się Międzynarodowa Konferencja
Naukowa pt. „Jakość i innowacyjność w pro-
cesach wytwarzania”, do udziału w której już
dzisiaj serdecznie zapraszamy – dodaje
Agnieszka Pieczonka.

www.cj.pk.edu.pl

Sukces zaczyna się od jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości jest 
pozawydziałową i samofinansującą się jednostką organizacyjną
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 
powołaną uchwałą Senatu Uczelni w czerwcu 2000 roku

Uroczystość wręczenia wyróżnienia przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

W latach 2000–2014 studia podyplomowe w Centrum ukończyło 5231 osób, nato-
miast kursy i szkolenia – 20 055 osób. W ciągu czternastu lat działalności Centrum

zrealizowało 175 edycji studiów podyplomowych (w tym 20 edycji dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Centrum Szkolenia i Organizacji Syste-
mów Jakości
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