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Akredytacja -  to jeszcze wybór 
czy już konieczność?
-  wywiad z Panią Lucyną Olborską 
Dyrektor PCA



i  Szanowni Państwo,
28 marca odbędzie się w Katowicach 

K j j g E iA j B P  III Europejski Kongres Jakości, którego 
*  , uczestnicy podejmą dyskusję na nurtujące

nas zagadnienia dotyczące tajemnicy sukce- 
su firm, inspiracji do dalszego działania, spo- 

I K i  sobu zarządzania ryzykiem oraz konkurowa
nia jakością. Kongres będzie również okazją do wymiany doświad
czeń z najlepszymi menedżerami biznesu oraz nawiązania nowych 
kontaktów otwierających szersze możliwości rozwoju oraz zwięk
szenia konkurencyjności naszych organizacji.

Udział w wydarzeniach jakościowych i konferencjach nauko
wych bywa zwykle inspiracją do działania. Na stronie 35 prezentu
jemy wykaz wybranych konferencji naukowych. Zapraszamy do za
poznania się z ofertą organizatorów oraz do sukcesywnego uzupeł
niania naszego wykazu.

W budowaniu przewagi konkurencyjnej coraz większą rolę od
grywa zaufanie klientów i konsumentów do firm i ich marek. Zaufa
nie budowane jest poprzez świadomość najwyższej jakości produk
tów i poczucie bezpieczeństwa w kontekście ciągłości i niezmien
ności warunków wytwarzania. Zapraszamy do lektury artykułów, 
które podejmują jedne z najważniejszych kwestii decydujących dziś 
o wyborach konsumenckich.
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Problemy 
jakości

PROBLEMS OF QU

2’2017
M IE S IĘ C Z N IK

U ALITY

Spi s  t r e ś c i
A r t y k u ł y  s ą  r e c e n z o w a n e

■ Kategorie, pojęcia, definicje
M ałgorzata Z. W iśniewska
Bezpieczeństwo -  pojęcie, istota, typologia 2

■ Jakość i bezpieczeństwo wyrobów
Hanna Gołaś, Anna Mazur, Paweł Piasek,
Przem ysław  Czajkow ski 
Zastosowanie standaryzacji
w procesie kontroli jakości wyrobów 1 O
Krzysztof Zym o nik
Próba oceny jakości innowacyjnych rozwiązań 
dotyczących reklamacji w ustawie o prawach konsumenta 
z 2014 roku 1 5

■ Wywiad
Akredytacja -  to jeszcze wybór czy już konieczność?
-  wywiad z Panią Lucyną Olborską, Dyrektor PCA 2 1

■ Koncepcje, metody, narzędzia
Marek Bugdol, G rzegorz Pakuła
Korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego
zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji
usług administracyjnych 2 2

■ Jakość w praktyce
Barbara Maria Deja, Jo lanta  Harasym iuk 
Analiza jakości zarządzania projektem.
Część 2 -  Faza wdrażania projektu 2 B
W itold Pokora
Doskonalenie procesu oceny zgodności
z wymaganiami AQAP w resorcie ON 3 4

* Z prasy zagranicznej
Piotr Rogala
Czy orientacja na interesariuszy jest odpowiednia
dla firm europejskich? 3 6

* Felieton
Jakub Syta
Rola działów biznesowych podczas tworzenia wymagań
dla systemów teleinformatycznych 3 7

■ Co nowego w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9 0 0 0
Marek Roszak
10 marca 2017 r. -  Konferencja Jubileuszowa 
z okazji 25-lecia powstania
Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 3 B

* V a r ia
Elżbieta Skrzypek
Sprawozdanie z XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
pt.„Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją 
w gospodarce sieciowej Ouality&Logistics" 3 9
M agdalena O rono w icz
Warsztaty studenckie pt.„Modele biznesowe i procesy 
w zarządzaniu sieciowym"
podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej 40

Spis treści podawany jest w internecie -  www.sigma-not.pl

Za publikację artykułów w „Problemach Jakości” 
M in is te rs tw o  Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 11 punktów.
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