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Złote Godło Najwyższa Jakość Quality dla CLKP

-  Ogromnie  się  cieszę  z  przyznania  CLKP  Złotego  Godła  Najwyższa  Jakość  Quality
International  2015  w  kategorii  QI  SERVICES  -  usługi  najwyższej  jakości  „Opinia
kryminalistyczna”  -  powiedział  Dyrektor  Centralnego  Laboratorium Kryminalistycznego
Policji insp. dr Waldemar Krawczyk.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – instytut badawczy w IX Edycji Ogólnopolskiego
Programu Konkursowego Najwyższa Jakość (QI) otrzymało certyfikat Złote Godło Najwyższa Jakość
Quality  International  2015  w  kategorii  QI  SERVICES  –  usługi  najwyższej  jakości  "Opinia
kryminalistyczna".

Zdobycie  przez  CLKP  Złotego  Godła  jest  ogromnym  wyróżnieniem,  które  świadczy  o  tym,  że
wydawane w laboratorium opinie są rzetelne, profesjonalne i wiarygodne. Stanowi także swoiste
dopełnienie w odniesieniu do nagród, jakie zdobyły dotychczas zrealizowane w CLKP projekty. Warto
wspomnieć  np.  przenośny  namiot  do  ujawniania  śladów  linii  papilarnych  (laureat  trzech
prestiżowych wyróżnień: złotego medalu w konkursie „Brussels Eureka!”, srebrnego medalu na 112.
Międzynarodowych  Targach  Wynalazczości  Concours  Lepine  oraz  dyplomu  Ministra  Nauki  i
Szkolnictwa Wyższego).

- Ogromnie się cieszę z przyznania CLKP Złotego Godła Najwyższa Jakość Quality International 2015
w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości „Opinia kryminalistyczna” – mówi Dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk. – Dla mnie to nie
tylko potwierdzenie, że praca biegłych z CLKP spełnia najwyższe standardy, lecz także motywacja do
tego, by wciąż się starać o podniesienie ich kompetencji i zachęcać do pracy w kierowanym przeze
mnie laboratorium najlepszych specjalistów - dodaje. 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się we wrześniu 2015 roku. Przypomnijmy, że jest to
największy  w  Polsce  konkurs  jakościowy.  Organizowany  jest  przez  portal  internetowy
FORUM.Biznesu.pl  oraz Biznes Trendy pod patronatem Ministerstwa Gospodarki,  Klubu Polskie
Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Laureaci  konkursu wyłaniani  są w trzech kategoriach:  produkt najwyższej  jakości  (QI product),
usługi najwyższej jakości (QI service) i zarządzanie najwyższej jakości (QI order). Zdobycie Godła
Najwyższa  Jakość  QI  jest  dla  wyróżnionych  nie  tylko  potwierdzeniem  stosowania  najwyższych



standardów pracy,  lecz także elementem budowania przewagi wśród podmiotów działających w
danej branży.

Dwa podstawowe filary działalności Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – instytutu
badawczego to  wydawanie  opinii  w wielu  specjalnościach kryminalistycznych (m.in.  takich  jak:
klasyczne i techniczne badania dokumentów, badania informatyczne, badania poligraficzne, badania
antroposkopijne,  badania  broni  i  balistyka,  badania  wypadków drogowych,  badania  chemiczne,
badania materiałów i urządzeń wybuchowych, analiza plam krwawych, badania daktyloskopijne) oraz
prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i obronności
państwa.

Certyfikat Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kategorii QI SERVICES
dla CLKP
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