
 1 

CERTYFIKAT MENEDŻERA 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 

 

REGULAMIN 

 

 

Preambuła 

I. Postanowienia ogólne 

II. Kapituła 

III. Warunki przyznawania Certyfikatu 

Załącznik 1. Procedura przyznawania Certyfikatu 

Załącznik 2. Warunki formalne oraz wiedza i umiejętności oceniane w proce-

sie certyfikacji 

Załącznik 3. Kompetencje oceniane w procesie certyfikacji 

Załącznik 4. Ankieta personalna  

Załącznik 5. Arkusze samooceny 

Załącznik 6. Oświadczenie o dobrowolności zgłoszenia wniosku i poddania 

się rygorom regulaminu 

 

*** 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

Preambuła 

 

 

 Rozwój przedsiębiorstw w globalnym społeczeństwie informacyjnym w coraz 

większym stopniu będzie się opierać na zasobach wiedzy i dostępie do informacji o 

najnowszych badaniach naukowych i nowych technologiach, których wykorzystanie 

zależne jest od wiedzy i umiejętności kadr zarządzających. 

 Wszyscy powinniśmy przyczyniać się do budowy gospodarki opartej na wie-

dzy oraz integracji gospodarczej i społecznej Polski z najbardziej rozwiniętymi kra-

jami Unii Europejskiej. 

 W trosce o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego podejmujemy działania ma-

jące na celu rozwój kadr menedżerskich poprzez uznawanie i doceniania wiedzy i 

kompetencji osób kierujących organizacjami oraz wskazywanie dalszej drogi rozwo-

ju zawodowego. 

 Proces certyfikowania menedżerów prowadzić będzie grono osób wybranych 

ze świata biznesu i środowiska akademickiego, mających doświadczenie i wiedzę w 

tym zakresie. 
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I. Postanowienia ogólne 

 

A. Certyfikat menedżera został ustanowiony przez Klub 500-Łódź oraz Wydział 

Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i jest wydawany na podstawie 

uchwały Kapituły Certyfikatu menedżera. 

B. Podstawą podjęcia przez Kapitułę uchwały o przyznaniu Certyfikatu jest wnio-

sek o przyznanie Certyfikatu i dołączona do niego dokumentacja spełniająca 

wszystkie warunki określone w regulaminie. 

C. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność menedżera oraz 

wysoki poziom jego kompetencji. 

D. Nadanie Certyfikatu związane jest z wpisem do „Księgi certyfikowanych mene-

dżerów”. 

E. Certyfikat jest wydawany bezterminowo. 

F. Cel przyznania certyfikatu: 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku kadr menedżerskich województwa 

łódzkiego; 

 promocja profesjonalnych i wiarygodnych menedżerów; 

 stworzenie bazy danych o menedżerach jako źródła obiektywnej informacji dla 

przedsiębiorców; 

 inspirowanie postaw aktywnych; 

 kreowanie wizerunku województwa łódzkiego jako dynamicznie rozwijającego 

się ośrodka gospodarczego z zasobami ludzkimi w postaci osób zdolnych, do-

brze wykształconych i przedsiębiorczych, a przy tym zainteresowanych rozwo-

jem naszego regionu. 

G. Przystąpienie do procesu certyfikacje jest dobrowolne i następuje wyłącznie na 

wniosek kandydata. 

H. Zgłoszenie do udziału w procesie certyfikacji jest równoznaczne z akceptacją 

wszystkich postanowień regulaminu oraz zobowiązaniem do udostępnienia Ka-

pitule wszelkich materiałów potwierdzających dane zawarte we wniosku zgło-

szeniowym. Materiały te będą dostępne jedynie do wiadomości członków Kapi-

tuły, którzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poufności. 

I. Kandydaci nie ponoszą żadnych kosztów finansowych. 

J.  Laureaci Certyfikatu menedżera mają prawo posługiwać się Certyfikatem i legi-

tymować wpisem do „Księgi certyfikowanych menedżerów”. 

K.  Certyfikaty menedżera mają charakter honorowy, nie wiążą się z gratyfikacją 

finansową. 
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II. Kapituła 

 

A. Kapitułę powołuje Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Łódzkiej. 

B. Kapituła składa się z 10 osób. W skład Kapituły wchodzi sześć osób desygno-

wanych przez Klub 500-Łódź, trzy osoby wybrane przez Radę Wydziału Orga-

nizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz przedstawiciel Wojewody 

Łódzkiego. 

C. Kapituła jest powoływana corocznie.  

D. Do kompetencji Kapituły należy całokształt spraw i decyzji związanych z prze-

prowadzeniem procedury certyfikacji menedżerów. Kapituła może zaprosić do 

współpracy ekspertów zewnętrznych. 

E. Pracami Kapituły kieruje jej prezydium składające się z przewodniczącego, za-

stępy przewodniczącego i sekretarza. 

F. Przewodniczącym Kapituły jest zawsze przedstawiciel Klubu 500-Łódź, zastęp-

cą przedstawiciel Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. 

G. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza, Kapituła wybie-

ra ze swego grona na okres trwania kadencji. 

H. Sekretariat Kapituły prowadzi Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Łódzkiej. Na Wydziale OiZ jest również przechowywana dokumentacja zwią-

zana z procesem certyfikacji. 

I. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach do-

tyczących przebiegu prac Kapituły. 

J. Członkowie Kapituły nie mogą kontaktować się z wnioskodawcami dla uzyska-

nia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, z wyłączeniem bezpośredniej roz-

mowy, która jest częścią procesu oceny. 

K. Członek Kapituły ma obowiązek wycofać się z udziału w głosowaniu Kapituły, 

gdy nabiera przeświadczenia, że zachodzą okoliczności mogące podważyć bez-

stronność jego oceny. 
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III. Warunki przyznawania Certyfikatu 

1.  Certyfikaty menedżera przyznawane są menedżerom przedsiębiorstw i organi-

zacji działających na terenie województwa łódzkiego w następujących katego-

riach: 

 Certyfikat na poziomie podstawowym 

 Certyfikat na poziomie operacyjnym 

 Certyfikat na poziomie strategicznym 

2.  Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie Certyfikatu musi spełniać warunki 

określone w załączniku 2. 

3.  W procesie certyfikacji oceniane będą następujące kompetencje (załącznik 3): 

a) Najwyższa jakość działania 

b) Nastawienie na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) 

c) Dbałość o rozwój własny i podwładnych 

d) Innowacyjność, pozytywne nastawienie oraz dążenie do doskonałości 

e) Umiejętność kierowania zespołem ludzkim  

f) Umiejętność bycia liderem 

g) Umiejętność myślenia analitycznego 

h) Rozumienie biznesu, zaangażowanie w rozwój firmy 

i) Umiejętność pracy w zespole współpracy między działami 

j) Umiejętność zarządzania 

 

4.  Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie Certyfikatu składa w Sekretariacie 

Kapituły wypełniony wniosek (wzór dostępny na stronach internetowych Klubu 

500-Łódź i Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej) wraz z 

następującymi dokumentami:  

 wypełnioną ankietę personalną (załącznik 4); 

 wypełniony arkusz samooceny (załącznik 5); 

 oświadczenie o dobrowolności zgłoszenia wniosku i poddania się rygorom 

Regulaminu (załącznik 6); 

 dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwa, dyplomy); 

 dokumenty poświadczające staż pracy; 

 dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku kierowniczym; 
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 dokumenty potwierdzające prawdziwość danych zawartych we wniosku (po-

siadane dyplomy, certyfikaty). 

5.  Wniosek wraz z załączonymi dokumentami zostaje zarejestrowany i poddany 

ocenie pod kątem spełnienia wymogów formalnych Regulaminu. Oceny doko-

nuje Sekretariat Kapituły. Wnioski, które spełniają wymogi formalne, biorą 

udział w dalszej procedurze kwalifikacyjnej. 

6.  Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w procesie 

certyfikacji i wiąże się z akceptacją przyjętych w Regulaminie procedur (załącz-

nik 1). 


