Jakość Roku 2010
dla
IHAR – PIB

Po raz pierwszy IHAR – PIB wraz z 12-ma innymi jednostkami naukowymi i
badawczymi znalazł się w ścisłym gronie wyróżnionych prestiżowym tytułem „Jakość
Roku 2010”, przyznawanym w największym konkursie projakościowym w Polsce.
Instytut otrzymał tytuł „Jakość Roku 2010” w kategorii „projekty
badawcze” za projekt pt.: „Nowe testy immunologiczne
powszechnego stosowania wykrywające bakteriozę ziemniaka”.
Dyplomy wręczono 10 marca br. podczas uroczystej gali finałowej konkursu w
Chorzowie, na którą przybyło blisko 250 osób reprezentujących świat biznesu i
nauki. Patronat honorowy nad galą finałową objęła Małgorzata Handzlik - poseł
do Parlamentu Europejskiego, Jerzy Ziętek - poseł na Sejm RP oraz Marszałek
Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

Konkurs „Jakość Roku” organizowany jest przez Agencję PR, wydawcę m.in. Biznes
Raportu, dodatku informacyjno-promocyjnego do Dziennika Gazety Prawnej i skierowany
jest głównie do sektora małych i średnich firm, a od ubiegłego roku również do sektora
nauki. W skład kapituły konkursu wchodzą eksperci Polskiego Centrum Badań i
Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.).
Celem konkursu jest promocja jakości oraz wysokich standardów w działalności
gospodarczej, jak również udoskonalanie wizerunku firm i jednostek naukowych oraz
popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia. Podstawowym kryterium wyboru jest
podejście do kwestii zarządzania jakością. Przy wyborze laureatów decydują m.in.:
wdrożone systemy jakości np. ISO, czy BRC, systemy bezpieczeństwa żywności np.
HACCP, a także uwzględnienie wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz
zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości przez pracowników przedsiębiorstwa.
Kwalifikacja uczestników odbywa się dwuetapowo. W pierwszym, gromadzone są
ankiety weryfikacyjne. W drugim, po wcześniejszej analizie dostarczonych przez
uczestników materiałów, kapituła konkursu dokonuje ostatecznego wyboru.
Eksperci PCBC docenili wysokie standardy działalności Instytutu w odniesieniu do
skutecznej realizacji projektów badawczych, jak również osiągnięć naukowych w skali
krajowej i międzynarodowej. Kapituła konkursu przyznając tytuł „Jakość Roku 2010”
zwróciła także uwagę na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki oraz dobrą
współpracę IHAR – PIB z rynkiem i otoczeniem. Bardzo istotny okazał się również
wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych oraz klarowność
stosowanych procedur.
Należy nadmienić, iż „Jakość Roku 2010” to już drugie ogólnopolskie wyróżnienie
za projekt „Nowe testy immunologiczne wykrywające bakteriozę ziemniaka” kierowany
przez dr inż. Włodzimierza Przewodowskiego w Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony
Ziemniaka w Boninie. Instytut wyróżniono po raz pierwszy w grudniu ubiegłego roku w
konkursie „Fundusze i Nauka”, w którym nagrodzono najlepsze przedsięwzięcia
współfinansowane z funduszy europejskich przyczyniające się do rozwoju polskiej nauki.

Inne informacje:
 Informacje na temat konkursu “Jakość Roku 2010”
http://www.jakoscroku.pl/jakosc-roku-2010.php
 Informacje na temat wyróżnienia w konkursie „Fundusze i Nauka”:
http://www.funduszeonline.pl/55659.dhtml
 Informacje dotyczące Projektu:
http://www.ihar.edu.pl/projekty_realizowane_z_funduszy_unijnych.php

