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Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy jest dokumentem
potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania
programami promocji zdrowia w pracy. 
 
 
Certyfikat jest przyznawany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia     
 w Miejscu Pracy (KCPZwMP) - jednostkę badawczo-wdrożeniową,
działającą od ponad 20 lat w państwowym Instytucie Medycyny Pracy   
 im. prof. J. Nofera w Łodzi. Zespół KCPZwMP tworzą naukowcy-praktycy,
doświadczeni w realizacji programów promocji zdrowia w firmach oraz
prowadzeniu badań naukowych wśród pracodawców, menadżerów 
i pracowników.
 
 
Wiedza i doświadczenie ekspertów KCPZwMP zostały potwierdzone m.in.  
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która w 2009 przyznała
Centrum nagrodę za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji
zdrowia.
 

 
 
 
Czym jest
certyfikat?
 
 
 
 
 
 
Kim jesteśmy?
 
 
 



o certyfikacie

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Przyznanie certyfikatu ma na celu wyróżnienie osób, które angażują się 
w planowanie i wdrażanie działań prozdrowotnych dla pracowników firmy, 
a do realizacji tychże działań podchodzą w sposób kompleksowy 
i innowacyjny. Ponadto promuje wartościowe inicjatywy i umożliwia
wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami zaangażowanymi 
w tego typu działalność.
 
Warunkiem przystąpienia do procesu certyfikacji jest akces do Sieci
Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy. Nie wiąże on się z żadnymi
kosztami. Sieć to platforma wspierająca profesjonalny rozwój osób
zarządzających promocją zdrowia, otwarta dla osób, którym bliska jest
idea promocji zdrowia w zakładach pracy i realizują działania w tym
obszarze, w tym zwłaszcza pracodawców i kadry zarządzającej firm,
specjalistów HR, EB, CSR, BHP, SMP.
Współpraca w ramach Sieci odbywa się m.in. poprzez uczestnictwo w
dedykowanych jej konferencjach, seminariach, szkoleniach, wizytach
studialnych oraz korzystanie z kanałów internetowych.  Koordynatorem
Sieci jest KCPZwMP. 
 
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji przystąpienia do Sieci
ze strony www.promocjazdrowiawpracy.pl i przesłanie jej drogą mailową
na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.
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Czym jest
Sieć?
 
 
 
 
 
 
 
Jak się
zgłosić do
Sieci?
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Brąz Srebro Złoto

posiada minimum roczne doświadczenie
w realizacji działań prozdrowotnych w firmie

Może go otrzymać osoba, która:

posiada rekomendację firmy, w której realizuje
lub realizowała działania prozdrowotne,
poświadczającą ich pozytywną ocenę

uczestniczyła minimum w 3 konferencjach/
konwersatoriach dotyczących zarządzania
projektami prozdrowotnymi w firmach,
organizowanych przez KCPZwMP*

uczestniczyła w analizie jakości działań
dotyczących promocji zdrowia w swojej firmie
podczas konsultacji z ekspertami KCPZwMP

przesłała Deklarację spełnienia wymagań dot.
Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy

jest członkiem Sieci Menadżerów Promocji
Zdrowia w Pracy

posiada Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia
w Pracy z poprzedniego poziomu

opracowała projekt doskonalenia programu
promocji zdrowia w swojej firmie, pozytywnie
oceniony przez zespół ekspertów KCPZwMP

zaprezentowała swoje działania/doświadczenia dot.
promocji zdrowia w firmie
na konferencji/seminarium/w publikacjach
firmowanych przez KCPZwMP

ukończyła kurs „Zarządzanie projektami promocji
zdrowia w zakładzie pracy”, organizowany przez
KCPZwMP

przeprowadziła ewaluację przebiegu i efektów
wdrożenia promocji zdrowia w zakładzie pracy
i przygotowała raport z ewaluacji, pozytywnie
oceniony przez zespół ekspertów KCPZwMP

*od momentu uzyskania poprzedniego Certyfikatu (srebrny i złoty)



kluczowe korzyści dla
zdobywcy certyfikatu
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Wręczenie Certyfikatu w czasie ogólnopolskiego spotkania
przedstawicieli firm zaangażowanych w realizację działań
prozdrowotnych dla pracowników (w tym m.in. opracowanie
fotorelacji z ceremonii wręczenia Certyfikatu oraz upowszechnianie
ich wraz, z notką z tego wydarzenia, poprzez social media i inne
kanały komunikacji KCPZwMP).
 
Przeprowadzenie wywiadu ze zdobywcą Certyfikatu (w tym także
przygotowanie pakietu infografik z wybranymi cytatami z wywiadu)
oraz prowadzenie działań marketingowych - rozpowszechnianie
graficznych treści z wizerunkiem zdobywcy certyfikatu drogą
elektroniczną wśród członków Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia
w Pracy, firm i organizacji współpracujących z KCPZwMP oraz
poprzez dostępne nam kanały komunikacji (m.in. poprzez portal
LinkedIn, Facebook, stronę internetową, mailing).
 
Wystosowanie listu do dyrekcji firmy zdobywcy Certyfikatu
podkreślającego jego kompetencje w zakresie zarządzania
programami promocji zdrowia personelu w firmie.
 
Ułatwiony dostęp do najnowszej wiedzy naukowej (m.in. raportów 
z ogólnopolskich badań, informatorów, artykułów naukowych), a
także do materiałów edukacyjnych i informacyjnych, polskich i
zagranicznych z zakresu promocji zdrowia opracowanych lub
wyselekcjonowanych przez KCPZwMP.
 
Pierwszeństwo w doradztwie i wsparciu w zakresie planowania,
wdrażania i ewaluacji działań prozdrowotnych w postaci konsultacji
z ekspertami KCPZwMP.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
       42 6314 685/42 6314 686
       kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl
       www.promocjazdrowiawpracy.pl 
       www.pracanazdrowie.pl
       Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy oraz
       Praca na zdrowie
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składanie deklaracji
Deklaracje dostępne są na stronie: www.promocjazdrowiawpracy.pl
 
Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu proszone są 
o przesłanie deklaracji na adres: 
kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl     
 


