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„Jakość imperatywem myślenia i działania”
- rozmowa z prof. dr hab. Krystyną Lisiecką

M IESIĘCZN IK ROK XLIX

Szanowni Państwo,
Podczas tegorocznego IX Europej
skiego Kongresu Gospodarczego w Kato
wicach Fundacja Polskiego Godła Promo
cyjnego „Teraz Polska" wręczyła wyróż
nienia „Promotor Polskiej Gospodarki".
Uhonorowano wkład wyróżnionych firm
w budowanie konkurencyjnej gospodarki i marki naszego kra
ju. Tytuły „Promotora Polskiej Gospodarki" uzyskało 6 polskich
firm, których liczne sukcesy przyczyniają się do budowania
marki „Polska" zarówno w świadomości Polaków, jak i za gra
nicą. W gronie nagrodzonych znalazły się: FAKRO, Zakłady Far
maceutyczne POLPHARMA, URSUS, Selena, Newag oraz Grupa
Maspex. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym firmom, w ie
rząc, że sukcesy polskiej przedsiębiorczości będą w przyszłości
powodem dumy narodowej.
Zapraszam do lektury wiosennego wydania Problemów Ja
kości, w którym - oprócz artykułów naukowych - znajdziecie
Państwo rozmowę o pasji życia i obsesji tworzenia. Wywiadu
naszemu czasopismu udzieliła prof. Krystyna Lisiecka - nie
kwestionowany Autorytet jakościowego środowiska nauki
i praktyki.
Małgorzata Wierzbicka
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O jakości w praktyce podczas III Europejskiego
Kongresu Jakości
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