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Promocja zdrowia w pracy jest 
strategią, którą opisuje hasło „Zdrowy 
pracownik w zdrowej organizacji”.  
Obejmuje długoterminowe                               
i wielowymiarowe działania na rzecz 
zdrowia personelu oraz rozwoju firmy.  
 



Tym samym promocja zdrowia w firmie 
integruje działania podejmowane na 
rzecz prozdrowotnych przekształceń  
w materialnym środowisku i organizacji 
pracy, dostarczanie pracownikom usług 
w zakresie opieki medycznej oraz 
wspieranie prozdrowotnych stylów 
życia personelu.  
 



I przebiega na wielu poziomach funkcjonowania 
firmy: jej misji, wartości, warunków i organizacji 
pracy, relacji interpersonalnych, współpracy 
wewnętrznych służb związanych ze sprawami 
zdrowia. Jest zatem procesem/strategią 
wymagającym zarządzania (planowania, 
organizowania, decydowania, motywowania, 
kontrolowania)  



Certyfikat jest dokumentem 
potwierdzającym posiadanie 
kompetencji z zakresu 
zarządzania programami 
promocji zdrowia w pracy. 
 
Posiada trzy stopnie: brązowy, 
srebrny, złoty. 
  
 



Certyfikat przyznawany jest 
przez Krajowe Centrum 
Promocji Zdrowia w Miejscu 
Pracy, Instytut Medycyny Pracy 
im. prof. J. Nofera w Łodzi. 
 
 



Zasady uzyskiwania certyfikatu 

Może go otrzymać osoba, która: 
 

- posiada przynajmniej 12-miesięczne doświadczenie  

w realizacji działań z zakresu promocji zdrowia w zakładzie 

pracy, 
 

- posiada rekomendację firmy, w której realizuje/realizowała 

działania w obszarze promocji zdrowia, poświadczającą ich 

pozytywną ocenę,  

 

- uczestniczyła przynajmniej w trzech konferencjach  

lub konwersatoriach/seminariach dotyczących zarządzania 

projektami prozdrowotnymi w zakładach pracy, 

organizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia  
w Miejscu Pracy (KCPZwMP), 

Poziom brązowy 
 



Zasady uzyskiwania certyfikatu 

 
 
- uczestniczyła w analizie jakości działań dotyczących promocji 

zdrowia w swoim zakładzie pracy podczas konsultacji  

z ekspertami KCPZwMP, 
 

- przesłała KCPZwMP deklarację spełnienia wymagań 

dotyczących brązowego Certyfikatu Menadżera Promocji 
Zdrowia w Pracy*. 

Poziom brązowy (cd.)  
 

* Deklaracja dostępna jest na stronie: 



Zasady uzyskiwania certyfikatu 

 
Może go otrzymać osoba, która: 

- posiada brązowy Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia  

w Pracy, 

 

- od czasu uzyskania brązowego certyfikatu uczestniczyła 

przynajmniej w trzech konferencjach lub 

konwersatoriach/seminariach dotyczących zarządzania 

projektami prozdrowotnymi w zakładach pracy, 

organizowanych przez KCPZwMP, 

 

- opracowała projekt doskonalenia programu promocji zdrowia 

w swojej firmie, pozytywnie oceniony przez zespół ekspertów 

KCPZwMP, 

Poziom srebrny 



Zasady uzyskiwania certyfikatu 

- zaprezentowała swoje (swojej firmy) 

działania/doświadczenia dotyczące promocji zdrowia  

w zakładzie pracy na konferencji, seminarium, w publikacjach 

lub kanałach internetowych firmowanych przez KCPZwMP, 

 

- przesłała do KCPZwMP deklarację spełnienia wymagań 

dotyczących srebrnego Certyfikatu Menadżera Promocji 

Zdrowia w Pracy*. 

Poziom srebrny (cd.)  
 

* Deklaracja dostępna jest na stronie: 



Zasady uzyskiwania certyfikatu 
 

 
 Może go otrzymać osoba, która: 

 

- posiada srebrny Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia  

w Pracy, 

 

- od czasu uzyskania srebrnego certyfikatu uczestniczyła 

przynajmniej w trzech konferencjach lub 

konwersatoriach/seminariach dotyczących zarządzania 

projektami prozdrowotnymi w zakładach pracy, 

organizowanych przez KCPZwMP, 

 

- ukończyła kurs „Zarządzanie projektami promocji zdrowia  

w zakładzie pracy”,  organizowany przez KCPZwMP, 

 

Poziom złoty  



Zasady uzyskiwania certyfikatu 

- przeprowadziła ewaluację przebiegu i efektów wdrożenia 

promocji zdrowia w zakładzie pracy i przygotowała raport  
z ewaluacji, pozytywnie oceniony przez zespół ekspertów 

KCPZwMP, 

 

- przesłała do KCPZwMP deklarację spełnienia wymagań 

dotyczących złotego Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia 

w Pracy*. 

Poziom złoty (cd.)  
 

* Deklaracja dostępna jest na stronie: 



Osoby ubiegające się o przyznanie brązowego 

certyfikatu proszone są o przesłanie deklaracji 

spełnienia wymagań do KCPZwMP na adres: 

kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl 

 

Certyfikat zostanie przyznany po jej weryfikacji  

w oparciu o archiwizowaną dokumentację 

KCPZwMP.  



Osoby ubiegające się o przyznanie srebrnego  

i złotego certyfikatu proszone są o kontakt z 

KCPZwMP (kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl 

lub tel. 42 6314 685/686) w celu ustalenia trybu 

przygotowania, przekazania i oceny opracowań 

dotyczących doskonalenia/ewaluacji zakładowych 

programów promocji zdrowia.  

 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny tych opracowań 

proszone są o przekazanie do KCPZwMP 

odpowiedniej spośród niżej załączonych deklaracji 

spełnienia wymagań.  

 

Certyfikat zostanie przyznany po jej weryfikacji w 

oparciu o archiwizowaną dokumentację KCPZwMP.  



Deklaracja spełnienia wymagań dotyczących 

Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy 

dostępna jest na stronie:  

Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres: 

kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl 

 

Szczegółowe informacje na temat Certyfikatu 

można uzyskać pod numerem telefonu:  
42 6314 685/686. 



Dane kontaktowe: 
 
 
 
 

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dra med.  Jerzego Nofera 

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 
tel.: 42 6314 686, tel./fax: 42 6314 685 

e-mail: whpp@imp.lodz.pl 
 

www.promocjazdrowiawpracy.pl 
www.pracanazdrowie.pl 

Dziękuję za uwagę 


