
 
 
 

 

   

 

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w II edycji Certyfikacji Menedże-

rów i zgłaszania kandydatur osób, które na co dzień realizują zdania menedżerskie na 

wszystkich poziomach organizacji. 

W 2010 roku przeprowadzona została I edycja Certyfikacji Menedżerów Wo-

jewództwa Łódzkiego realizowana przez Stowarzyszenie Klub 500 – Łódź oraz Wy-

dział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Patronat honorowy Certyfika-

cji Menedżerów objęła Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska. 

W pierwszej edycji z roku 2010 eksperci dokonali oceny 25 kompetencji oraz 

wybranych obszarów wiedzy menedżerskiej stosując takie narzędzia jak: samoocena 

kandydata, test wiedzy, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna. 

Po dokonaniu ewaluacji pierwszej edycji Certyfikacji Menedżerów nastąpiło 

jej usprawnienie i rozwój, a 7 września 2011 rok powołana została Kapituła II edy-

cji, w której będą mogły uczestniczyć osoby reprezentujące przedsiębiorstwa, organi-

zacje i instytucje mające swoją siedzibę na terenie województwa łódzkiego. 

W drugiej edycji harmonogram prac przewiduje zakończenie działań do poło-

wy grudnia 2011 a uroczyste wręczenie certyfikatów nastąpi 12 stycznia 2012 roku.  

Patronat medialny nad Certyfikacją Menedżerów w drugiej edycji objęły 

Dziennik Łódzki i Gazeta Wyborcza. 

 

Celem procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy re-

gionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym 

czynnikiem sukcesu gospodarczego. Certyfikacja ma za zadanie uznawanie i doce-

nianie wiedzy i umiejętności osób kierujących organizacjami oraz wskazywanie im 

możliwej dalszej drogi rozwoju zawodowego co jest również odpowiedzią na wy-

zwania stawiane przez koncepcję Lifelong Learning. Podjęte działania przyczynią się 

do rozwoju przedsiębiorstw naszego regionu w warunkach powszechnej globalizacji 



 
 
 

 

   

z wykorzystaniem najnowszych zasobów wiedzy i informacji przez nowoczesnych i 

kreatywnych menedżerów. 

Dzięki temu przedsięwzięciu powstał i będzie nadal rozwijany system uznawa-

nia efektów uczenia się, będących wynikiem kształcenia się w trybie formalnym, po-

zaformalnym i nieformalnym. Wielu menedżerów z przedsiębiorstw, którzy bardzo 

często wiedzę i doświadczenie zdobywali „na gorąco w trakcie pracy”, będzie mogło 

sprawdzić i potwierdzić swoją wiarygodność i kompetencje. Certyfikacja skróci także 

proces rekrutacji i pomoże szefom poznać potencjał swoich pracowników oraz wy-

łowić największe talenty. 

Certyfikacja przeprowadzana jest na trzech poziomach: podstawowym, opera-

cyjnym i strategicznym, jest dobrowolna i bezpłatna. Uzyskanie certyfikatu związane 

jest z wpisem do „Księgi Certyfikowanych Menedżerów Województwa Łódzkiego”.  

Do przeprowadzenia oceny kandydatów powołana została przez Dziekana Wy-

działu Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej prof. Ryszarda Grądzkiego 

Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele Klubu 500 – Łódź, Wydziału Organi-

zacji i Zarządzania oraz przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego.  

 

Wszystkie niezbędne materiały informacyjne oraz formularze dokumentów po-

trzebnych w procesie Certyfikacji Menedżerów znajdują się na stronie internetowej 

Klubu 500 – Łódź: www.klub500lodz.pl 

 

 



 
 
 

 

   

 

HARMONOGRAM 

II edycji Certyfikacji Menedżerów 

 

7 września 2011 

powołanie Kapituły Certyfikacji Menedżerów Woje-

wództwa Łódzkiego przez Dziekana Wydziału Orga-

nizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 

15 października 2011 zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów 

16  31 października 2011 
przeprowadzenie testów wiedzy na platformie  

e-learningowej 

2  30 listopada 2011 
autoprezentacja kandydatów oraz rozmowy członków 

Kapituły z kandydatami 

1  16 grudnia 2011 
głosowanie Kapituły i zakończenie II edycji procesu 

Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego 

12 stycznia 2012 uroczyste wręczenie certyfikatów 

 

 


