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MACIEJ CIECHANOWSKI
(ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLPHARMA S.A.)
EKSPERT DS. INNOWACJI
I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI,
CZŁONEK SIECI MENADŻERÓW PROMOCJI
ZDROWIA W PRACY

Jest Pan jednym
z pierwszych zdobywców Certyfikatu
Menadżera Promocji Zdrowia
w Pracy. Co jest dla Pana szczególnie
interesującego i satysfakcjonującego
w pracy menadżera promocji
zdrowia?
Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, a bycie
w czołówce to dla mnie, sportowca amatora,
dodatkowa nobilitacja. Cieszę się tym

bardziej, że temat promocji zdrowia nie tylko
w miejscu pracy jest mi bardzo bliski
i mnóstwo mojego czasu poświęcam

na działania związane z promowaniem
prozdrowotnych zachowań i nawyków.

Dodatkowo samemu będąc żywym obrazem

pozytywnych skutków wprowadzonych zmian
jestem wiarygodny w tym co robię.

A inspirowanie i inicjowanie zmian daje wielką
satysfakcję rosnącą z każdą pozytywną
zauważalną zmianą.

INSPIROWANIE I INICJOWANIE ZMIAN
DAJE WIELKĄ SATYSFAKCJĘ ROSNĄCĄ
Z KAŻDĄ POZYTYWNĄ ZAUWAŻALNĄ
ZMIANĄ.

W swojej firmie jest Pan ekspertem
ds. innowacji i społecznej
odpowiedzialności. W jaki sposób
organizowanie działań
prozdrowotnych wpisuje się w Pana
działalność zawodową?
W pracy w Polpharmie łączę działania
związane z ochroną środowiska

i bezpieczeństwem pracy z zagadnieniami
z dziedziny społecznej odpowiedzialności

biznesu. Kiedy traktuje się pracowników firmy
jak jedną z grup interesariuszy w oczywisty
sposób dba się o ich zadowolenie.

Nie wystarcza tu na pewno realizacja
obligatoryjnych działań, do których

pracodawca zobowiązany jest przepisami

prawa. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom,

a czasem wykreowanie czy wskazanie potrzeb

w sposób proaktywny to zdecydowanie sposób
mojego działania, stąd biorą się pomysły na
różne akcje prozdrowotne i ich realizacja.

KIEDY TRAKTUJE SIĘ PRACOWNIKÓW
FIRMY JAK JEDNĄ Z GRUP
INTERESARIUSZY W OCZYWISTY SPOSÓB
DBA SIĘ O ICH ZADOWOLENIE.

Zarządzanie zdrowiem w firmie wymaga
różnorodnych działań – organizowania
różnych przedsięwzięć, promowania ich,
motywowania pracowników do udziału
w oferowanych inicjatywach,
dokonywania ewaluacji etc. Jakie Pani
zdaniem umiejętności są potrzebne
menadżerowi promocji zdrowia?
Zacznę od oklepanego sloganu – ale uważam, że

tak jest naprawdę. Najważniejsze jest, by lubić to
co się robi. Poza tym istotna jest umiejętność
budowania relacji. Zależy to też pewnie od
wielkości organizacji w jakiej się działa,

ale w przypadku dużych firm znaczenie ma też
rozpoznawalność/popularność, która pozwala

utożsamiać realizowane zadania z daną osobą tym
samym je promując i uwiarygodniając. Ta cecha
pozwala również na sprawną komunikację na

wszystkich poziomach i we wszystkich kierunkach
w organizacji. Ponadto dorzuciłbym jeszcze

konsekwencję w dążeniu do celu, myślenie poza
schematami i odwagę do realizacji pionierskich
działań.

ISTOTNA JEST UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA
RELACJI (...), KONSEKWENCJA W DĄŻENIU
DO CELU, MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI
I ODWAGA DO REALIZACJI PIONIERSKICH
DZIAŁAŃ.

Jak przekonałby Pan innych
pracodawców do wdrażania promocji
zdrowia dla swojego personelu?
I tu znowu zgadzam się ze sloganem, że
człowiek jest najcenniejszym dobrem

pracodawcy, więc inwestycja w człowieka
wydaje się czymś naturalnym. A

najcenniejszym co ma każdy z nas, człowiek,
jest jego życie i zdrowie. Tak więc poza
inwestowaniem w rozwój zawodowych
umiejętności pracowników warto

zainwestować w ich zdrowie. Każdy

pracodawca powinien zrozumieć, że zyskuje
w ten sposób co najmniej w dwójnasób po
pierwsze obniża koszty pracy związane
z absencjami chorobowymi czy

prezentyzmem, a po drugie zyskuje lojalność
i oddanie pracownika przez pokazanie

w oczywisty sposób jak ważnym jest ogniwem
całej organizacji.

CZŁOWIEK JEST NAJCENNIEJSZYM
DOBREM PRACODAWCY, WIĘC
INWESTYCJA W CZŁOWIEKA WYDAJE SIĘ
CZYMŚ NATURALNYM.

certyfikat menadżera
promocji zdrowia
w pracy
zasady przyznawania

Certyfikat to dokument potwierdzający posiadanie
kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji
zdrowia w pracy przyznawany przez Krajowe Centrum
Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny
Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.
Deklaracje dostępne są na stronie:
www.promocjazdrowiawpracy.pl
Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu proszone są
o przekazanie deklaracji spełnienia wymagań na adres:
kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

brązowy
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;
– uczestniczyła w analizie jakości działań dotyczących
promocji zdrowia w swoim zakładzie pracy podczas
konsultacji z ekspertami Krajowego Centrum Promocji
Zdrowia w Miejscu Pracy;
– przesłała do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia
w Miejscu Pracy Deklarację spełnienia wymagań
dotyczących brązowego Certyfikatu Menadżera Promocji
Zdrowia w Pracy;
– złożyła deklarację przystąpienia do Sieci Menadżerów
Promocji Zdrowia w Pracy.

srebrny
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 Krajowe Centrum Promocji Zdrowia
w Miejscu Pracy;
– opracowała projekt doskonalenia programu promocji
zdrowia w swojej firmie, pozytywnie oceniony przez zespół
ekspertów Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu
Pracy;
– zaprezentowała swoje (swojej firmy)
działania/doświadczenia dotyczące promocji zdrowia
w zakładzie pracy na konferencji, seminarium,
w publikacjach lub kanałach internetowych firmowanych
przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
– przesłała do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia
w Miejscu Pracy Deklarację spełnienia wymagań
dotyczących srebrnego Certyfikatu Menadżera Promocji
Zdrowia w Pracy;
– złożyła deklarację przystąpienia do Sieci Menadżerów
Promocji Zdrowia w Pracy.

złoty
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 Krajowe Centrum Promocji Zdrowia
w Miejscu Pracy;
– ukończyła kurs „Zarządzanie projektami promocji
zdrowia w zakładzie pracy”, organizowany przez Krajowe
Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
– przeprowadziła ewaluację przebiegu i efektów wdrożenia
promocji zdrowia w zakładzie pracy i przygotowała raport
z ewaluacji, pozytywnie oceniony przez zespół ekspertów
Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
– przesłała do Krajowego Centrum Promocji Zdrowia
w Miejscu Pracy Deklarację spełnienia wymagań
dotyczących złotego Certyfikatu Menadżera Promocji
Zdrowia w Pracy;
– złożyła deklarację przystąpienia do Sieci Menadżerów
Promocji Zdrowia w Pracy.
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