


Misja

Główną misją jest 
promocja profilaktyki 
zdrowotnej wśród 
pracodawców 
oraz zwiększenie 
zgłaszalności  
na badania 
profilaktyczne 
pracowników. 

Aktywny udział pracodawców w projekcie  
przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej 
pracowników na temat chorób nowotworowych  
oraz zachęci ich do regularnego wykonywania badań  
pod kątem ich wykrywania.



Główne cele
Pracodawca Zdrowia:

umożliwia (lub finansuje)  ■
pracownikom udział 
w badaniach profilaktycznych 
(np. cytologia, mammografia, 
kolonoskopia), mających na 
celu wczesne wykrycie chorób 
nowotworowych,

promuje aktywny styl życia, ■

podejmuje działania promujące  ■
zdrową dietę,

zwalcza palenie tytoniu wśród  ■
pracowników,

działa na rzecz ograniczenia  ■
stresu w pracy,

dba o zdrowie swoich  ■
pracowników,

przyczynia się do wzrostu  ■
świadomości społecznej 
pracowników w zakresie chorób 
nowotworowych.



Znak graficzny

Znakiem graficznym programu  
może posługiwać się każdy 
pracodawca, który otrzymał certyfikat.

Firma Zdrowie S.A.
otrzymuje zgodę Kapituły programu na posługiwanie się znakiem 

Firma promuje aktywny styl życia pracowników.  Wspiera badania profilaktyczne pracowników 
i promuje konieczność przeciwnowotworowych badań profilaktycznych

Za kapitułę



Warunki uczestnictwa w programie
Kapituła przyznaje certyfikat pracodawcy, który spełnia następujące warunki:

Promuje aktywny styl życia pracowników.1. 

Zwalcza palenie tytoniu wśród pracowników.2. 

Nie pozwala na sprzedawanie i konsumpcję napojów 3. 
alkoholowych na terenie instytucji.

Wspiera badania profilaktyczne pracowników, udzielając im 4. 
raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy 
w celu przeprowadzenia takich badań. 

Podejmuje działania promujące wśród pracowników zdrowy 5. 
styl życia i odpowiednie odżywianie.

Uświadamia pracownikom konieczność wykonywania 6. 
przeciwnowotworowych badań profilaktycznych.

Działa na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników.7. 

Wykorzystuje fundusz socjalny do działań wspierających 8. 
zdrowie pracownika – wspomaga aktywność fizyczną 
i wypoczynek pracowników.

Współfinansuje lub przynajmniej aktywnie wspiera kampanie 9. 
społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, 
a w szczególności nowotworowym.

Chroni swoich pracowników przed działaniem substancji 10. 
rakotwórczych i innych czynników kancerogennych 
w miejscu pracy.



Członkowie kapituły
Minister Zdrowia – Prof. dr hab. n. med.  ■ Łukasz Szumowski

Ministerstwo Zdrowia   ■
– Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski

Konsultant krajowy ds. onkologii   ■
– Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Dyrektor Polskiego Towarzystwa Onkologicznego   ■
– Dr hab. Adam Maciejczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –  ■
Państwowego Zakładu Higieny  
– Dr n. med. Grzegorz Juszczyk

Kierownik Centrum Profilaktyki Nowotworów   ■
Centrum Onkologii w Warszawie  
– Prof. dr hab. n. med. Michał F. Kamiński

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych   ■
– Szymon Chrostowski

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych   ■
– Jan Guz

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców   ■
– Cezary Kaźmierczak

Konfederacja Lewiatan – dr  ■ Henryka Bochniarz

NZZ „Solidarność” –  ■ Maria Ochman

Pracodawcy RP –  ■ Anna Rulkiewicz

Business Centre Club –  ■ Anna Janczewska-Radwan



Proces certyfikacji

Udział 
w programie jest 

BEZPŁATNY.

Certyfikat 
przyznawany jest 

na 3 lata – po 
upływie tego 

czasu konieczne 
jest wykazanie 

zasadności jego 
posiadania.

Organizatorem konkursu 
jest Minister Zdrowia, 
który przyznaje certyfikat 
„Pracodawca Zdrowia”.

Kapituła powołana przez Ministra 
Zdrowia rozpatruje napływające 
wnioski oraz rekomenduje decyzje 
o przyznaniu certyfikatu.



Podmioty uczestniczące 

O certyfikat ubiegać się mogą 

przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, 

które wykażą troskę o zdrowie 

swoich pracowników i skuteczność 

we wdrażaniu programów promocji 

zdrowia wewnątrz firmy.

Wniosek o przyznanie certyfikatu będzie dostępny 
na stronach internetowych – www.planujedlugiezycie.pl 
oraz www.gov.pl/zdrowie/pracodawcazdrowia.



Podmioty uprawnione do certyfikacji

O przyznaniu 
certyfikatu
pracodawca 
informowany jest 
listownie oraz 
mailowo niezwłocznie 
po podjęciu decyzji 
przez Kapitułę.

Wszelkie 
wątpliwości
z tytułu przyznania 
certyfikatu rozstrzyga 
Kapituła.

Wręczanie 
certyfikatów 
przez członków 
Kapituły odbywać 
się będzie w sposób 
uroczysty. 

Laureaci 
mają prawo
posługiwać się 
informacją 
o przyznaniu nagrody 
w ramach swoich 
działań promocyjnych.




