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Przewodnik do Programu Uwierzytelniającego IBLCE (IBLCE Credential Manager) 

dla nowych kandydatów na konsultantów laktacyjnych IBCLC 

  

 

 

 

Ten przewodnik do Programu Uwierzytelniającego jest przeznaczony dla 

kandydatów, którzy: 

• nigdy nie przystępowali do egzaminu certyfikacyjnego IBLCE 

• wnioskują o ponowne przystąpienie do egzaminu IBLCE  

• posiadali certyfikat IBLCE w przeszłości, ale obecnie nie są certyfikowanymi konsultantami  

IBCLC 
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Jako organizacja międzynarodowa IBLCE używa brytyjskiego angielskiego w swoich 

publikacjach. 
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Wstęp 

Ten przewodnik do Programu Uwierzytelniającego IBLCE jest przeznaczony dla kandydatów, którzy: 
-  nie przystępowali do egzaminu certyfikacyjnego IBLCE 
- wnioskują o ponowne przystąpienie do egzaminu IBLCE  
- posiadali certyfikat IBLCE  w przeszłości, ale obecnie nie są  certyfikowanymi konsultantami  IBCLC 
 

IBLCE ma przyjemność przedstawić Państwu ten przewodnik, aby pomóc w zapoznaniu się ze 

swoim  systemem oprogramowania uwierzytelniającego online. Jest to internetowa, bezpieczna 

baza danych dostarczona przez Pearson Credential Manager, dawniej Integral 7. 

 

W miarę postępów w pracy z Programem Uwierzytelniającym, zorientujecie się Państwo, że 

znaczna większość napotkanych terminów i języka będzie specyficzna dla IBLCE. Jednakże 

okazjonalnie możecie Państwo napotkać nawiązania do Pearson Credential Manager lub Integral 

7. Pearson Credential Manager jest aktualną nazwą oprogramowania bazy danych online, a 

Integral 7 jest jej poprzednią nazwą. 

 

Proszę zauważyć, że obrazy zamieszczone w tym przewodniku pochodzą z Programu 

Uwierzytelniającego i są użyte do celów poglądowych. Zmiany w systemie mogą zachodzić od 

czasu do czasu, a zatem tekst zawarty w ilustracjach może być nieco inny, niż tekst ukazany w 

tym przewodniku. 

  

Tworzenie konta 

Jeśli kiedykolwiek przechodzili Państwo proces certyfikacji jako konsultant laktacyjny IBCLC lub 

kiedykolwiek wnioskowali o dopuszczenie do egzaminu IBLCE, mogą Państwo mieć już konto w 

systemie Programu Uwierzytelniającego IBLCE.  Można się wówczas zalogować przy użyciu 

opcji „zapomniałem hasła” “Forgot Password” na stronie logowania. Proszę użyć adresu 

mailowego, jaki zarejestowali Państwo w bazie danych IBLCE jako e-mail kontaktowy.  
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Jeśli nigdy nie wnioskowali Państwo o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego IBLCE, 

konieczne będzie utworzenie konta w systemie Programu Uwierzytelniającego. Link do niego 

można znaleźć na stronie internetowej IBLCE: http://www.iblce.org/certify/certification-

application-information. Kiedy już otworzycie Państwo Stronę Logowania (Login Page), proszę 

kliknąć na link “Nowy Użytkownik” (“New or First Time User”) pod niebieską ikoną logownia 

(Login) (Obraz 1). Korzystne jest założenie konta jak najszybciej, bo umożliwi to Państwu 

rozpoczęcie otrzymywania informacji na temat certyfikacji od IBLCE. 

Obraz 1: Strona Logowania IBLCE 

 

Po utworzeniu  konta można logować się i wychodzić z systemu tak często jak 

Państwo sobie życzą. Można rozpocząć wypełnianie wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu i kliknąć na ikonę „Zapisz” („Save for Later”), aby innym razem do 

niego powrócić. 

 

http://www.iblce.org/certify/certification-application-information
http://www.iblce.org/certify/certification-application-information
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Po kliknięciu na link “Nowy Użytkownik” (“New or First Time User”) (Obraz 1), proszę wyrazić zgodę na Warunki 

Korzystania z systemu (Terms of Use) i założyć nowe konto w systemie ,  wypełniając  Formularz  Danych Osobowych 

(Candidate Record) (Obraz 2). 

Obraz 2: Strona Danych Osobowych IBLCE 

 

Dane osobowe (Candidate Record) 

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane. 

Informacje ogólne   

Ostatnio uaktualniane przez kandydata: 

 

nazwa 
 identyfikacji 

identy- 
fikacja 

ostatnio 
uaktualnione 

 Registry ID L-00000 10/08/2015 
 iblceID 00000000 10/08/2015 
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Aktualny adres:  
* Kraj:  
*Adres mailowy: 
* Miasto:  
* Województwo:  
* Kod pocztowy:  

Kod kraju Numer telefonu  Numer wewnętrzny 
* Telefon domowy   

Kod kraju Numer telefonu  Numer wewnętrzny 
Telefon do pracy   

Kod kraju Numer telefonu  Numer wewnętrzny 
Telefon komórkowy   

Kod kraju Numer telefonu  Numer wewnętrzny  
Numer faxu  

zabezpiecz 
nazwisko  
tytuł przed 
nazwiskiem  

*  Imię wg 
dok. 
tozsamości 

 
 

Drugie imię 
wg dok. 
tozsamości  

* Nazwisko 
wg dok. 
tozsamości  

tytuł po 
nazwisku  

* Data 
urodz.  (mies./dz./rok) 

Nazwa 
pracodawcy 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Adres pocztowy/mailowy:  
 

Numery telefonów: 

Adresy mailowe: 
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Preferowany adres korespondencyjny     
             Pierwszy adres mailowy 
             Alternatywny adres mailowy 
Aktualny adres mailowy:  
* Pierwszy adres mailowy  
* Potwierdź adres mailowy  
 
Aktualny adres mailowy: 
Drugi adres mailowy  
Potwierdź adres mailowy  
 

Inne 
województwo   

 

* Pełne imię i 
nazwisko (wg 
dokumentu 
tozsamości) 

  

 

  
    Płeć   
Żeńska  Męska 

Inne 
nazwiska/imiona, 
z których jest 
Pan/Pani znana 

  

 

Preferowane imię 
lub pseudonim  

 

   W jakiej kolejności ma  
Pani/Pana imię być  
ukazywane? 
      imię/ nazwisko 
  nazwisko/imię 
   

Nazwisko w 
języku 
ojczystym (tylko 
gdy nie 

  

Pytania dodatkowe: 
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występuje 
łaciński alfabet) 

 

Adres w języku 
ojczystym (tak jak 
ma być widoczny 
na kopercie) 

 
 

 
• język ojczysty 
(pierwszy język) 

 
afrykanerski czeski hebrajski włoski serbski  
albański duński hinduski japoński słowacki 
arabski niderlandzki węgierski koreański słoweński 
albański angielski islandki łotewski hiszpański 
bośniacki estoński indonezyjski litewski szwedzki 
bułgarski  filipiński norweski luksemburski tahitański 

chiński fiński perski macedoński 
turecki 
tajwański 

chiński-kantoński francuski polski malajski ukraiński 
chiński-
mandaryń. niemiecki portugalski maltański wietnamski 
chorwacki grecki rosyjski mongolski inny  
 
 

inny pierwszy 
język   

*obywatelstwo  
kraj 
zamieszkania  

   
najwyższy uzyskany  
poziom wykształcenia 

  brak 
   zawodowe 

techniczne 
licencjat 
magister 
doktor   
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    aktualna praktyka   
 

przychodnia rejonowa 
placówka edukacyjna 
agencja rządowa 
szpital 
prywatna praktyka 
praktyka lekarska/gabinet 
inna 

inna aktualna 
praktyka 
(zgodnie z 
zaznaczeniem 
powyżej) 

  

 

inne 
uprawnienia   

 

uprawnienia w 
dziedz. laktacji 
inne niż IBCLC 

 

 

zaznacz główną praktykę  
(inną  
niż konsultant laktacyjny) 
  
 
 
 
 

dentysta farmakolog 
dietetyk rehabilitant 
położna lekarz 
pielęgniarka logopeda 
terapeuta inna 
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Czy pracodawca  
wymaga uprawnień konsultanta  IBCLC?   
  Tak                    Nie 
  

   na emeryturze?   
    Tak               Nie 

Najbardziej zbliżony dyplom od 1 roku certyfikacji    
 

 

 
 
prześlij  anuluj 

 

Pojawi się ekran potwierdzający, że konto zostało utworzone oraz że wysłano e-maila informującego jak 

aktywować Państwa konto.(Obraz 3). 

Obraz 3: Strona identyfikacyjna kandydata IBLCE  

  

 

 

Inny zawód 
związany z 
ochroną zdrowia 
(zgodnie z 
zaznaczeniem 
powyżej) 
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Aby  aktywować konto w systemie Programu Uwierzytelniającego, otrzymasz  e-mail podobny do zamieszczonego w Obrazie 4. 

Obraz 4: E-mail potwierdzający utworzenie konta IBLCE 

 

Your user login to the IBLCE Credential Manager system has been created. To activate your account,    

please go to www.---.comhttps://i7lp.integral7.com/durango/aa?aakey=ZyRLmZdfIBpbHUxAyFGC 

Your IBLCE ID is: L-#### 

Please note that the account activation link will expire on ###### 

Once you click on the above link, you will be asked to verify your username and set your password. The    

IBLCE ID listed above is your username. After activating your account, you will be able to access your 

account immediately by: 

• Opening your web browser 

• Clicking on the IBLCE Credential Manager Login Page: www.----

.comhttps://i7lp.integral7.com/iblce 

• Logging in 

Please Note: Once you have reached the Login Page, you should bookmark the Login Page for future use. 

If you have questions regarding your IBLCE Credential Manager account activation, please contact your 

IBLCE regional office directly or fill out the form found at www.---.comhttp://iblce.org/contact 

 

Thank you, 

IBLCE 

 

 

              

        

 

   

 

 

Po kliknięciu na link zawarty w e-mailu, zostaną Państwo przekierowani do strony, na której 

utworzycie Państwo hasło dostępowe do konta (Obraz 5). 

https://i7lp.integral7.com/durango/aa?aakey=ZyRLmZdfIBpbHUxAyFGC
https://i7lp.integral7.com/iblce
http://iblce.org/contact
http://www.iblce.org/contact
http://www.iblce.org/
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Obraz 5: Aktywacja nowego konta i tworzenie hasła 

 
Nowa rejestracja. 

Wprowadź nową nazwę użytkownika i hasło. 

Nazwa użytkownika 

Hasło 

Potwierdź hasło 

Nazwa użytkownika: Możecie Państwo wprowadzić dowolną nazwę jako 

nazwę użytkownika, ale musi ona być wyjątkowa. Jeśli wprowadzicie nazwę 

użytkownika, która już jest w użyciu, zostaniecie poproszeni o 

wprowadzenie innej aż do skutku, dopóki nie wprowadzicie nazwy 

użytkownika, która jest wyjątkowa. W Państwa nazwie użytkownika NIE 

MA ZNACZENIA zastosowanie dużych lub małych liter. 

Hasło: : Możecie Państwo utworzyć własne hasło dostępowe. Musi ono 

spełniać następujące wymagania: 

składać się z przynajmniej 6 znaków; 

zawierać przynajmniej jeden znak specjalny. Znaki specjalne, które mogą 

być użyte to: (!@#$%&*()_’+-=;>?<,) 

Przynajmniej jedna mała i jedna duża litera muszą zostać użyte.  

 

Po aktywacji konta, musicie Państwo się  wejść na stronę z danymi osobowymi i demograficznymi 

i zgodzić się na Warunki Umowy Licencyjnej „End User License Agreement”, jak to jest ukazane na 

Obrazie 6. 
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Obraz 6: Strona danych osobowych 
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Moja strona główna  

Kiedy już Państwo potwierdzicie swoje dane osobowe, system Programu 

Uwierzytelniającego IBLCE otworzy się na Mojej Stronie Głównej („My 

Home Page”) z informacją powitalną ukazaną (na Obrazie 7) poniżej. 

 

Obraz 7: Informacja powitalna na Mojej Stronie Głównej  

 

 
 
  

W tym momencie  możecie Państwo zacząć proces składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu 

IBLCE. Jednakże, chcąc lub potrzebując przerwać ten proces w dowolnym momencie, możecie 
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Państwo potem znaleźć link do systemu Programu Uwierzytelniającego na stronie internetowej 

IBLCE: http://www.iblce.org/certify/certification-application-information. 

 

• Należy zwrócić uwagę, że jeśli macie Państwo pytania odnośnie wymagań związanych z 

procesem certyfikacji, powinniście się skontaktować z obsługującym Państwa biurem 

regionalnym IBLCE. Informacje kontaktowe biura regionalnego znajdują się  w dolnym  lewym rogu  

Mojej Strony Głównej. 

• Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie użytkowania systemu Programu 

Uwierzytelniającego i/lub wypełniania wniosku, należy przesłać je stosując link Skontaktuj się 

z Obsługą Klienta (Contact Customer Service) z żółtego paska nawigacyjnego po lewej stronie.  

Będąc na Mojej Stronie Głównej, prosze pświęcic kilka minut zapoznaniu się z linkami 

nawigacyjnymi żółtego paska nawigacyjnego po lewej stronie. 

 

• Strona danych kontaktowych (Contact Information page) służy do edytowania i uaktualniania 

danych kontaktowych. Jesteście Państwo osobiście odpowiedzialni za to, by informacje na niej 

zawarte były aktualne tak, by IBLCE mogła informować Państwa o ważnych sprawach 

związanych z procesem certyfikacji. 

• Link preferencji komunikacyjnych (Communications Preference) pozwala zażądać od systemu, by 

nie przysyłał Państwu żadnych informacji. [Nie zalecane] 

• Link historii działań (Activity History) pokazuje Państwa historię wniosków i certyfikacji 

począwszy od dnia uruchomienia systemu Programu Uwierzytelniającego. [Wcześniejsza historia 

nie jest jeszcze zawarta w systemie.] 

•  Link historii płatności online (Online Payment History) ukazuje płatności, które Państwo 

dokonali kartą kredytową online. 

• Link zmiany hasła (Change Password) jest miejscem, gdzie można zmienić nazwę użytkownika i 

hasło. 

• Link wylogowywania (Logout) zamknie Państwa sesję w Programie Uwierzytelniającym 

IBLCE. 

• Link formularzy wniosków (Application Forms) jest miejscem, gdzie można oglądać wszystkie 

formularze, które należy wypełnić i te, które są w trakcie wypełniania. 

• Link przesłanych dokumentów (Upload Documents) ) jest miejscem, gdzie można znaleźć 

wszystkie dokumenty które zostały przesłane na Państwa konto. Ten obszar jest przeznaczony 

http://www.iblce.org/certify/certification-application-information
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do użytku biura. Proszę nie zwracać na niego uwagi. 

• Link FAQ dostarcza odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu Programu 

Uwierzytelniającego IBLCE i procesu składania wniosków. 

• Link Skontaktuj się z Obsługą Klienta (Contact Customer Service) pozwala wysyłać 

incidentalne prośby o kontakt do personelu IBLCE. Tam też znajdą się odpowiedzi na Państwa 

pytania i obawy. Jest to narzędzie, z którego mogą Państwo korzystać, jeśli macie pytania 

odnośnie użytkowania systemu Programu Uwierzytelniającego IBLCE i/lub wypełniania 

wniosków.  

• Link Historii Skontaktuj się z Obsługą Klienta  (Customer Service History) stanowi zapis 

Państwa kontaktów z personelem IBLCE począwszy od dnia uruchomienia systemu Programu 

Uwierzytelniającego. 

Odzyskiwanie hasła i nazwy użytkownika 

Jeśli zapomną Państwo hasła lub nazwy użytkownika, proszę otworzyć stronę logowania Programu 

Uwierzytelniającego IBLCE (obraz 1) klikając na link znajdujący się na stronie 

http://i7lp.integral7.com/iblce, następnie klikając na link „zapomniałem nazwy użytkownika” (Forgot 

Username) lub „zapomniałem hasła” (Forgot Password). 

 

Na zapisany w systemie adres mailowy zostanie wysłany e-mail i otrzymacie Państwo pozwolenie 

na wygenerowanie nowego hasła/ nazwy użytkownika . 

Zanim zaczną Państwo proces składania wniosku 

Zanim zaczną Państwo wypełnianie formularzy wniosku, należy wiedzieć, że potrzebne będą 

informacje na następujące tematy: 

 

• Którą ścieżkę egzaminacyjną Państwo wybierzecie—ścieżkę 1, 2 czy 3; 

• Czy w ciągu ostatnich 5 lat ukończyli Państwo wymagane 90 godzin kursu edukacyjnego związanego z 

laktacją, wymaganego w ścieżce 1 lub 3 lub czy ukończyli Państwo program studiów wymagany w 

ścieżce 2; 

• Jak wykażecie Państwo ukończenie edukacji z nauk związanych z ochroną zdrowia (Health Sciences 

Education)? 

– wykazjąc swoje wyksztełcenie w jednym z zawodów wymienionych na liście: Recognised Health 

Professions List, 

http://i7lp.integral7.com/iblce
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/HealthSciencesEducationGuide1.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/HealthSciencesEducationGuide1.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/recognised-health-professions.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/recognised-health-professions.pdf


 

17 
 

– lub dostarczając świadectwa i zaliczenia z ukończonych kursów z 14 nauk związanych z ochroną 

zdrowia, 

– lub dostarczając dokumentację potwierdzającą, że macie uprawnienia uznane przez swoje 

narodowe lub regionalne władze do praktykowania jako pracownik ochrony zdrowia; 

• Ile godzin praktyki klinicznej związanej z laktacją i opieką nad kobietami karmiącymi piersią zaliczyli 

Państwo przez ostatnie 5 lat? 

– 1000 godzin pod nadzorem dla ścieżki 1 

– 300 pod  bezpośrednim  nadzorem dla ścieżki 2 

– 500 pod  bezpośrednim  nadzorem dla ścieżki 3 

• Dodatkowo będziecie Państwo musieli dostarczyć dane osobowe takie jak data urodzin, obywatelstwo, 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz informacje o preferencjach dotyczących egzaminu np. czy 

wymagają Państwo udogodnień podczas egzaminu oraz gdzie chcą Państwo do niego przystąpić.  Jeśli 

wymagają Państwo udogodnień, wymagana będzie dokumentacja potwierdzająca taką  potrzebę.. 

• Również, jeśli odpowiedzą Państwo “tak” na 1 lub więcej Wymaganych Pytań, trzeba będzie dostarczyć 

wyjaśnienia dla takich odpowiedzi.  

 

Jeśli Państwa dokumentacja zostanie wyselekcjonowana do kontroli, wystąpi konieczność 

dostarczenia materiałów dokumentujących spełnienie następujących wymagań: 

• Edukacji z nauk dotyczących ochrony zdrowia 

• Edukacji dotyczącej laktacji 

• Praktyki klinicznej w zakresie opieki nad rodzinami karmiącymi piersią 

 

Odpowiadając na pytania zawarte w formularzach wniosku, można w każdej chwili zapisać 

formularz i dokończyć później, klikając na ikonę „zapisz” (“Save for Later”). Ta wygodna cecha 

systemu pozwala wchodzić i wychodzić z niego w zależności od dysponowania czasem. Jedynym 

wyjątkiem jest tu formularz kontaktowy (Contact Information Form), który wymaga pewnych 

konkretnych informacji i nie może być zapisany na później.  

Proszę zwrócić uwagę na to, że konieczne jest spełnienie wszystkich wymagań w procesie składania 

wniosku. 

Proces składania wniosku. 

Korzystając z linku na lewym pasku nawigacyjnym kandydaci mogą otworzyć różne formularze, które 

muszą zostać wypełnione oraz przeglądać te, które już zostały ukończone. Ten ekran  (Obraz 8) ma 3 

zakładki: Nowe Formularze (New Forms), Formularze w Trakcie Wypełniania (In-Process Forms) i Ukończone 
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Formularze (Completed Forms). Formularze bez żadnych danych można odnaleźć w zakładce “New 

Forms”, formularze, które zaczęto i zapisano można odnaleźć w zakładce “In-Process Forms”, a  te, 

które ukończono w zakładce „Completed Forms”. Ukończone formularze są wyświetlane jako zatwierdzone. 

Obraz 8:  Formularze wniosku IBLCE  

 

Wniosek – Certyfikacja przez egzamin (Nowy Kandydat)  
 

Pierwszym krokiem jaki powinni podjąć wszyscy kandydaci jest wypełnienie wniosku pt. „Certyfikacja 

przez egzamin (Nowy Kandydat)” (Application- Certification via Exam (Initial Applicant)) (Obraz 9). 
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Obraz 9: Certyfikacja przez egzamin (wniosek Nowego Kandydata) IBLCE 

 

 

Wniosek – Certyfikacja przez egzamin (Nowy Kandydat)  

Proszę poniżej zamieścić wszystkie relewantne informacje. Musicie Państwo spełniać wszystkie 

wymagania w procesie dopuszczenia do egzaminu już w momencie składania wniosku. Jeśli tak 

nie jest proszę nie wypełniać dalej formularza.  

 

Wnioskuje Pani/Pan TYLKO o następujący egzamin: 

• 3-5 października 2016 r. – proszę zwrócić uwagę, że ten egzamin jest możliwy 

jedynie w wersji komputerowej po angielsku. Kandydaci z USA i terytoriów 

zależnych przystąpią do egzaminu jedynie w poniedziałek 3 października 2016 r. 
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Wykształcenie medyczne 

* Czy spełniliście Państwo wymagania związane z edukacją z dziedzin związanych z 

ochroną zdrowia? 

 ukończyłam każdy z 14 kursów wyższej uczelni z dziedzin związanych z ochroną zdrowia 

zgodnie z informatorem pt. “Health Sciences Education Guide”. 

 posiadam  wykształcenie związane z ochroną zdrowia, uznawane w kraju lub regionie, w 

którym praktykowałam(-em). 

* Proszę zaznaczyć opcję, która NAJEPIEJ opisuje Państwa kwalifikacje zawodowe. 

                   

 

 

 

  

Ścieżka egzaminacyjna  

 

Informacja o kształceniu w zakresie laktacji i karmienia piersią  

Proszę dostarczyć następujące informacje o doświadczeniu klinicznym w zakresie laktacji. Jeśli 

potrzebujecie Państwo pomocy w obliczeniu godzin praktyk klinicznych, można skorzystać z 

linku Lactation-Specific Clinical Practice Calculator. 

 

Każda ścieżka egzaminacyjna ma inne wymagania odnośnie godzin praktyk klinicznych: 

• ścieżka 1: ukończenie 1000 godzin praktyk pod nadzorem/z opiekunem w 

odpowiednim w ciągu ostatnich 5 lat 

• ścieżka 2: ukończenie zatwierdzonego przez IBLCE dla ścieżki 2 programu kursów 

wyższej uczelni, zawierającego 300 godzin praktyk klinicznych w ciągu ostatnich 5 

lat 

dentysta farmakolog 
dietetyk rehabilitant 
położna lekarz 
pielęgniarka logopeda 
terapeuta inna 

http://iblce.org/resources/iblce-documents/
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• ścieżka 3: wymaga wcześniej zatwierdzonego przez IBLCE planu dla ścieżki 3, 

zawierającego praktyki pod opieką mentora-konsultanta laktacyjnego IBCLC i 

ukończenie przed złożeniem wniosku o egzamin programu 500 godzin praktyk 

klinicznych przez ostatnie 5 lat 

* Z której ścieżki składa Pani/Pan wniosek o przystąpienie do egzaminu IBLCE? 

            

ze ścieżki 1 

ze ścieżki 2 

ze ścieżki 3 

Informacja TYLKO dla planu kandydatów ze ścieżki 3: Proszę wpisać tu kod 

weryfikacyjny planu. Jeśli nie posiada Pani/Pan  kodu weryfikacyjnego, , proszę 

skontaktować się z IBLCE przed wysłaniem wniosku. 

 

* Jaka jest całkowita ilość godzin praktyki z opieki związanej z laktacją i karmieniem 

piersią, jaką wykonał(a) Pani/Pan przez ostatnie 5 lat? Proszę w odpowiedzi nie zamieszczać 

przecinków. 

 

* Niniejszym zaświadczam, że przez ostatnie 5 lat ukończyła/em odpowiednią ilość godzin 

doświadczenia z praktyki klinicznej związanej laktacją i karmieniem piersią zgodnie z 

wymaganiami IBLCE. 

 Zaświadczam.(I attest.) 

 

  

Kształcenie w zakresie laktacji i karmienia piersią  

 

IBLCE wymaga, by mieli Państwo przynajmniej 90 godzin szkoleń w zakresie laktacji i 

karmienia piersią ukończonych przez ostatnie 5 lat. Proszę zamieścić informacje o swoim 

kształceniu w zakresie laktacji i karmienia piersią. 
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* Proszę wprowadzić całkowitą ilość godzin kształcenia w zakresie kobiecej laktacji i 

karmienia piersią, które ukończył(a) Pani/Pan przez ostatnie 5 lat.  

 

* Niniejszym zaświadczam, że ukończyła/em odpowiednią ilość godzin kształcenia w 

zakresie kobiecej laktacji i karmienia piersią. 

 Zaświadczam.(I attest.) 

TYLKO dla kandydatów ze ścieżki 2 

W którym programie wyższej uczelni Pani/Pan uczestniczył(a). 

               

Birthingway College of Midwifery 

Carolina Global Breastfeeding Institute 

Drexel University 

Portland Community College 

Union Institute and University 

University of California San Diego Extension 

 

Jeśli Pani/Pana program akademicki nie jest wymieniony, być może jest Pani/Pan w błędzie 

odnośnie spełnienia tego warunku dopuszczenia do egzaminu. Proszę skontaktować się z biurem 

regionalnym. Adres mailowy znajduje się na Państwa  Mojej Stronie Głównej (My Home Page). 

Którego dnia ukończył(a) Pani/Pan wybrany powyżej program ścieżki 2 (data w 

następującym formacie: dzień/mies. /rok). 

(DD/MM/YYYY) 
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Preferencje związane z egzaminem 

 

Proszę zauważyć, że informacje o preferencjach związanych z egzaminem nie będą rozpatrywane 

przez personel IBLCE dopóki nie wpłynie całkowita kwota opłaty egzaminacyjnej. Obowiązkiem 

kandydata jest dostarczenie dokumentacji potwierdzającej  potrzebę udogodnień podczas egzaminu.. 

Opóźnienie może spowodować niemożność zapewnienia miejsca w ośrodku egzaminacyjnym 

Pani/Pana pierwszego wyboru.  

Egzamin IBLCE jest zdawany przede wszystkim w wersji komputerowej, jednakże w niektórych 

częściach świata, gdzie nie jest to możliwe, forma papierowa pozostaje koniecznością. Egzamin 

w wersji papierowej możliwy jest jedynie w październiku każdego roku. Aby przygotować 

odpowiednie ośrodki egzaminacyjne dla wersji papierowej egzaminu, IBLCE potrzebuje znać 

główne miasto i kraj, w których planujecie Państwo przystąpić do egzaminu.  

Jeśli egzamin będzie przeprowadzony w wersji papierowej, przystąpi Pani/Pan do niego w 

październiku, a IBLCE przydzieli Panią/Pana do ośrodka najbliżej miasta, które wpisane zostanie 

poniżej. Jeśli egzamin będzie przeprowadzony w wersji komputerowej, w kwietniu lub 

październiku, zostaniecie Państwo powiadomieni przez IBLCE o planowanym spotkaniu 

bezpośrednio przez system Pearson VUE. 

Jakie jest Pani/Pana preferowane miejsce egzaminu? 

* Główne miasto/województwo * Kraj 

   

* Jaki jest Pani/Pana pierwszy język (ojczysty)? 

                                                           

afrykanerski czeski hebrajski włoski serbski  
albański duński hinduski japoński słowacki 
arabski niderlandzki węgierski koreański słoweński 
albański angielski islandki łotewski hiszpański 
bośniacki estoński indonezyjski litewski szwedzki 
bułgarski  filipiński norweski luksemburski tahitański 

chiński fiński perski macedoński 
turecki 
tajwański 

chiński-kantoński francuski polski malajski ukraiński 
chiński-
mandaryń. niemiecki portugalski maltański wietnamski 
chorwacki grecki rosyjski mongolski inny  
 

javascript:void(0);
javascript:void(0);�
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* W jakim języku chciał(a)by Pani/Pan zdawać egzamin? 

                          

duński  grecki włoski  
chorwacki indonezyjski  japoński  
niderlandzki węgierski koreański  
angielski polski tajwański  
francuski portugalski słoweński  
niemiecki  hiszpański  

 
 

 
 

Udogodnienia podczas egzaminu  

 

Niektórzy kandydaci mogą mieć prośbę o udogodnienia  (np. z powodu stanu zdrowia) w czasie 

trwania egzaminu. Przykładowo, mogą to być udogodnienia wynikające z kalectwa lub choroby. 

Innym przykładem może być słownik dwujęzyczny dla kandydatów, którzy nie przystępują do 

egzaminu w swoim języku ojczystym. Aby zapewnić odpowiednią ilość czasu na przygotowanie 

stosownych udogodnień, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

* Czy zgłasza Pan/Pani prośbę o udogodnienia  (np. z powodu kalectwa lub stanu zdrowia) w 

czasie trwania egzaminu i czy posiada Pani/Pan materiały dokumentujące taką prośbę? 

Nie 

Tak 

NB: Jeśli zaznaczono odpowiedź “tak” będzie Pani/Pan zmuszona/y dostarczyć dokumentację 

popierającą prośbę o udogodnienie od swojego lekarza w ciągu 10 dni roboczych. 

Proszę załączyć dokumentację od swojego lekarza popierającą prośbę o udogodnienie. 

Add File (Dodaj plik) 

     
  

 
   

 

   

Nazwisko     

   

javascript:void(0);
javascript:onInvokeAction('fileEntityList7158350684','filter')
javascript:removeAllFiltersFromLimit('fileEntityList7158350684');onInvokeAction('fileEntityList7158350684','clear')
javascript:onInvokeAction('fileEntityList7158350684','filter')�
javascript:removeAllFiltersFromLimit('fileEntityList7158350684');onInvokeAction('fileEntityList7158350684','clear')�


 

25 
 

     
  

 
   

 

   

Nazwisko     

(There were no results found.) Nie znaleziono rezultatów.  

Słowniki dwujęzyczne są dostarczane, jeśli egzamin nie jest tłumaczony na pierwszy język 

(ojczysty) kandydata. Jeśli egzamin jest możliwy w języku ojczystym (lista języków na które 

egzamin jest tłumaczony znajduje się w pytaniu powyżej), słownik nie jest dostarczany. 

 

NB: Zaznaczenie odpowiedzi “tak” nie gwarantuje, że słownik dwujęzyczny zostanie 

zatwierdzony i dostarczony. Personel IBLCE rozpatrzy Pani/Pana prośbę i poinformuje o statusie 

Pani/Pana prośby. 

* Czy Pani/Pan kwalifikuje się i zgłasza zainteresowanie otrzymaniem słownika 

dwujęzycznego podczas egzaminu? 

Nie Tak 

Jeśli zaznaczono odpowiedź “tak” w części poświęconej prośbie o słownik dwujęzyczny, 

proszę wskazać w jakich językach słownika Pani/Pan oczekuje. 

 

Następujące pytanie jest dla kandydatek płci żeńskiej. Jeśli jest Pan mężczyzną, proszę zaznaczyć 

opcję “nie dotyczy” ("Not Applicable"). 

 

Jeśli jest Pani w ciąży i oczekuje narodzin dziecka w terminie zbliżonym do daty egzaminu, 

proszę przeczytać i zrozumieć zasady odwołania/wycofania się z Egzaminu IBLCE zamieszczone 

na stronie internetowej. 

* Czy spodziewa się Pani, że będzie matką karmionego piersią dziecka? Czy prosi Pani o 

przerwę na karmienie w czasie egzaminu?  

Nie 

Tak 

Nie dotyczy 

javascript:onInvokeAction('fileEntityList7158350684','filter')
javascript:removeAllFiltersFromLimit('fileEntityList7158350684');onInvokeAction('fileEntityList7158350684','clear')
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Jeśli będzie Pani prosić o przerwę na karmienie piersią, proszę o dostarczenie kopii świadectwa urodzin 

dziecka w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli Pani dziecko jeszcze się nie urodziło musi Pani dostarczyć 

zaświadczenie od swojego lekarza wskazujące oczekiwany termin porodu, a następnie dokument z datą 

urodzin dziecka. 

Tutaj można załączyć dokumentację popierającą prośbę o przerwę na karmienie dziecka 

piersią. 

Add File (Dodaj plik.) 

     
  

 
   

 

   

Nazwisko     

   

(There were no results found.) Nie znaleziono rezultatów. 

 

  

Wymagane pytania 
 
Proszę odpowiedzieć na wszystkie trzy z poniższych pytań, zaznaczając dla każdego pytania 
odpowiedź, która odnosi się do Państwa.  
 
Jeśli odpowiedź na jedno lub więcej z tych pytań brzmi "Tak", proszę dostarczyć do IBLCE w 

ciągu 10 dni roboczych, na podpisanych i oznaczonych datą oddzielnych arkuszach, wraz z 

oficjalną dokumentacją stron trzecich (np. wyroki sądów), pełne i kompletne wyjaśnienie 

zaistniałych okoliczności. (Proszę pominąć wszystkie wykroczenia popełnione przed 

ukończeniem 18 roku życia; jednak przestępstwa muszą być wykazane. ). Proszę włożyć te 

arkusze do zaklejonej koperty oznaczonej  „Poufne” i przesłać pocztą do biura regionalnego 

IBLCE na adres znajdujący się na Mojej Stronie Głównej (My Home Page) Pani/Pana konta 

Programu Uwierzytelniającego.  

 

Jesteście Państwo odpowiedzialni za dostarczenie wyjaśnień i oficjalnej dokumentacji dla każdej 

odpowiedzi “tak” w ciągu 10 dni roboczych. IBLCE nie będzie zajmować się formularzem 

javascript:void(0);
javascript:onInvokeAction('fileEntityList7428398197','filter')
javascript:removeAllFiltersFromLimit('fileEntityList7428398197');onInvokeAction('fileEntityList7428398197','clear')
javascript:onInvokeAction('fileEntityList7428398197','filter')�
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Wymaganych Pytań, dopóki opłata egzaminacyjna nie wpłynie w całości lub jakiekolwiek 

dokumenty wyjaśniające i dokumentacja nie zostaną przesłane. Brak wyjaśnień i oficjalnej 

dokumentacji oraz utrzymujący się status „tak” którejkolwiek z odpowiedzi opóźni rozpatrywanie 

Państwa wniosku. 

Musicie Państwo odpowiedzieć na pytania z czerwoną gwiazdką * . 

*  Czy kiedykolwiek przez jakikolwiek organ sądowy został(a) Pan/Pani skazany/-a, lub 

przyznał(a) się  do winy, lub dobrowolnie poddał(a) się karze za przestępstwo inne niż drobne 

wykroczenia drogowe ( lub  podczas służby wojskowej skazany/-a przez sąd wojskowy). Proszę 

załączyć wszelkie informacje dotyczące wszystkich wykroczeń i przestępstw? 

Nie Tak 

* Czy kiedykolwiek odmówiono Panu/Pani, zawieszono lub cofnięto członkostwo w organizacji 

branżowej, licencję, rejestrację lub certyfikację (z innego powodu niż brak kwalifikacji lub 

niezdanie egzaminu)?  

Nie Tak 

* Czy kiedykolwiek został(a) Pan/Pani ostro skrytykowany/a lub ukarany/a przez jakiś organ lub 
organizację zawodową? 

Nie Tak 

Wniosek – następne kroki. 

To już prawie koniec! Po przesłaniu tego formularza, należy przejrzeć zatwierdzić  i przesłać 

Zaświadczenie i Potwierdzenie Przyjęcia do Wiadomości oraz formularz płatności znajdujące się 

w dziale formularze wniosku (Application Forms).  

                                               Zapisz (Save for Later)                Prześlij formularz. (Submit Form) 

Po wypełnieniu formularza wniosku – Certyfikacja przez egzamin (Nowy Kandydat), kandydaci 

powinni wypełnić Formularz Zaświadczenia i Potwierdzenia Przyjęcia do Wiadomości oraz 

Płatności (Nowy Kandydat) (Obraz 10). 
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Obraz 10: Formularz IBLCE Zaświadczenia i Potwierdzenia Przyjęcia do Wiadomości  

 

 
Postępowanie związane z kontrolą wniosku 

 

Proszę przeczytać poniższą informację związaną z kontrolą wniosku i klikając na kwadracik 

potwierdzić, ten fakt.  

 

Przyjmuję do wiadomości, uznaję i zgadzam się, że IBLCE będzie kontrolować wnioski 

egzaminacyjne  nowych kandydatów i aplikacje o  recertyfikację. Takie kontrole przeprowadza 

się na zasadach standardowych i losowo. Po wybraniu do  kontroli, kandydat lub osoba 

ubiegająca się o  recertyfikaję musi w sposób terminowy dostarczyć komplet wymaganych 

informacji. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować opóźnienie lub odmowę prawa do 

przystąpienia do egzaminu IBLCE,  i/lub spowodować postępowanie dyscyplinarne. Oprócz 
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losowej  inspekcji i standardowego procesu kontroli  opisanego powyżej, IBLCE zastrzega sobie 

prawo, aby kandydat lub osoba ubiegająca się o recertifikację, w sposób terminowy i kompletny 

przedstawiła  zaświadczenia o edukacji, zatrudnieniu, historii pracy lub przedstawiła dowód 

wstępnej kwalifikacji lub recertyfikacji. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować 

opóźnienie lub odmowę udzielenia prawa do przystąpienia do egzaminu IBLCE, i/lub 

spowodować postępowanie dyscyplinarne. W przypadku gdy IBLCE stwierdzi, że dokumenty 

przedłożone na poparcie wniosku lub wspierające recertyfikacje są niedokładne lub sfałszowane, 

IBLCE zastrzega sobie prawo do zabronienia  kandydatowi zdawania egzaminu,  i/lub może 

spowodować postępowanie dyscyplinarne. 

* Zaznaczając kwadracik poniżej niniejszym potwierdzam, że przeczytałam/em, przyjmuję 

do wiadomości i jestem gotowa/y dostosować się do wymagań IBLCE związanych z kontrolą 

mojego wniosku. 

 
Przeczytałam/em i jestem gotowa/y dostosować się do wymagań IBLCE związanych z 

kontrolą mojego wniosku.. 

 

  

 

Zaświadczenie i Potwierdzenie Przyjęcia do Wiadomości 
 

Proszę uważnie przeczytać poniższe oświadczenia, potwierdzić swoją zgodę oraz wpisać imię i 
nazwisko. 
 

Składając w IBLCE wniosek do kontroli, Pani/Pan:  
 

• Wyraźnie oświadcza i wyraża zgodę, że zapoznała się z Kodeksem Etyki Zawodowej IBLCE ® 

oraz procedurami postępowania dyscyplinarnego IBLCE. Przyjęła do wiadomości, że po 

złożeniu aplikacji, będzie podlegała Kodeksowi Etyki Zawodowej IBLCE, procedurom 

postępowania dyscyplinarnego IBLCE, i wszystkim mającym zastosowane zasadom IBLCE 

oraz procedurom, w tym, ale nie ograniczającym się do, terminowej płatności  wszystkich 

należnych opłat, i spełniania wszystkich wymogów certyfikacji i recertyfikacji. 

• Przyjmuje do wiadomości, że to jest tylko wniosek i nie gwarantuje on certyfikatu. Wyraża zgodę 
poddać się egzaminowi w formie testu wielokrotnego wyboru i dostarczyć dalsze informacje, 
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zgodnie z ustaleniami IBLCE. 
• Przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dokumenty, komunikaty i pozostałe informacje 

przekazane do  IBLCE stają się własnością IBLCE i nie podlegają zwrotowi. 
• Przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie fałszywe oświadczenia lub wprowadzenie w 

błąd, dokonane w trakcie składania wniosku, lub w trakcie samego egzaminu, lub w jakiś  inny 
sposób mający związek ze sprawami IBLCE, może spowodować cofnięcie tej aplikacji, 
spowodować działania dyscyplinarne zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej i/lub zawieszenie lub 
cofnięcie możliwości ponownego wystąpienia o certyfikat. 

• Przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodzę, że IBLCE, zgodnie z własnym uznaniem, może zażądać, 
od osoby składającej wniosek lub innych osób, informacji w  sprawach, które mogą być istotne 
dla zakwalifikowania się do certyfikacji lub recertyfikacji. 

• Oświadcza, że informacje podane w tym wniosku i wszystkich dokumentach, są dokładne, 

prawdziwe i poprawne. Potwierdza i zgadza się na podane zasady i procedury, które  

dotyczą badania nieprawidłowości, oszustw i anulowania wyników, i/lub fakt, że te zasady i 

procedury podlegają od czasu do czasu modyfikacji przez IBLCE. 

• Potwierdza i wyraża zgodę, że zabronione jest przesyłanie informacji o pytaniach 

egzaminacyjnych IBLCE,  lub o ich treści w jakiejkolwiek formie, do jakiejkolwiek osoby lub 

podmiotu, w dowolnym momencie; zarówno przed, w trakcie jak i po egzaminie  oraz,  że 

nieprzestrzeganie tego zakazu, lub nie zgłaszanie jakichkolwiek informacji o podejrzeniu 

naruszenia tych zakazów przez użytkownika, lub o wszelkich możliwych  

nieprawidłowościach egzaminacyjnych czynionych osobiście lub przez innych, może 

spowodować, że wyniki będą  anulowane lub certyfikacja cofnięta, zgodnie z zasadami i 

procedurami IBLCE, i/lub postępowaniem prawnym , w tym postępowaniem karnym.  

• Wyraża zgodę na informowanie i podawanie IBLCE oraz jej pracownikom wszystkich istotnych 
informacji dotyczących kwalifikacji lub innych kwestii, które mogą zaistnieć w związku z aplikacją, 
i/lub kolejną certyfikacją lub recertyfikacją przez IBLCE. 

• Wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że IBLCE może komunikować się z władzami 
stanowymi, rejonowymi, władzami federalnymi, krajowymi lub innymi, jak również z obecnymi i 
byłymi pracodawcami w sprawie odpowiednich kwalifikacji do certyfikacji lub recertyfikacji. 

• Wyraża zgodę na sądownictwo  Sądów Wspólnoty Virginia, Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu 
do jakiegokolwiek sporu dotyczącego tego wniosku, lub certyfikacji, jeśli będzie ona przyznana. 

• Przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że IBLCE zastrzega sobie prawo do zmiany lub 
aktualizacji tego wniosku; i Kodeksu Postępowania Zawodowego; i że jest obowiązkiem osoby 
składającej wniosek, aby udzielać  informacji, oraz spełniać wszystkie bieżące wymagania. 
Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest zobowiązana informować IBLCE o zmieniających się  
okolicznościach, które mogą znacząco wpłynąć na wniosek. Następnie przyjmuje do wiadomości i 
wyraźnie stwierdza, że jest odpowiedzialna za dostarczenie żądanej dokumentacji związanej z tą 
aplikacją.  

• Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niezwłocznie powiadomi IBLCE o każdej zmianie adresu 
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lub innych danych kontaktowych. Wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi za to 
wyłączną odpowiedzialność. 

• Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli po zaakceptowaniu niniejszego wniosku i pomyślnie 
zdanym egzaminie, uzyska certyfikat, takie zaświadczenie nie stanowi gwarancji przydatności lub 
kompetencji, do praktyki jako konsultant laktacyjny IBCLC. Jeśli osoba zostanie  certyfikowana, to 
upoważnia IBLCE do zamieszczenia swojego imienia i nazwiska na liście osób certyfikowanych, i 
wyraża zgodę, aby korzystać z tytułu IBCLC ®, tytułu RLC ®,  i/lub powiązanych nazw firmowych, 
znaków firmowych i logotypów. Ponadto przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że, jeśli certyfikat 
IBCLC i/lub RLC wygaśnie lub zostanie odwołany, to natychmiast należy przerwać stosowanie 
oznaczeń IBCLC i/lub RLC.  Niedopełnienie tego obowiązku pociągnie działania prawne ze strony 
IBLCE. 

• Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że do celów statystycznych i naukowych, zachowując 
anonimowość,  IBLCE może również korzystać z informacji zwartych we wnioskach i z danych 
egzaminacyjnych.   

• Potwierdza, że w tej aplikacji ujawniła wszelkie przestępstwa i działania opisane w sekcji: 
„Wymagane pytania” i rozumie, że jest zobowiązana do poinformowania IBLCE o wszelkich 
przestępstwach i podobnych działaniach mogących wystąpić w przyszłości. 

• Potwierdza i zgadza się przestrzegać zasad IBLCE dotyczących zwrotu opłaty za egzamin. 

• Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że, bez żadnych ograniczeń, IBLCE może odmówić, cofnąć, 
zawiesić lub podjąć działania o niezakwalifikowaniu jej/jego do certyfikacji lub recertyfikacji w 
przypadku: nieprawidłowości w związku z którymkolwiek egzaminem IBLCE; nieupoważnionego 
posiadania, korzystania  lub dostępu do materiałów egzaminacyjnych, przedmiotów, 
dokumentów, oraz materiałów IBLCE; wprowadzenia w błąd lub oszustwa:  (i) dotyczącego 
egzaminów IBLCE, lub (ii) każdego oświadczenia dla IBLCE w tym, ale nie ograniczając się do,  
oświadczeń mających pomóc wnioskodawcy, osobie  rejestrującej się, lub potencjalnym 
kandydatom, uzyskanie lub utrzymanie certyfikacji; cofnięcia, zawieszenia lub innego działania 
dyscyplinarnego podjętego przez Organ Licencjonujący, Agencję Federalną lub Narodową, 
krajowe, lub Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowe; wyroku skazującego, przyznania się do 
winy lub dobrowolnego poddania się karze (przestępstwo lub wykroczenie) inne niż 
przekroczenie prędkości lub nieprawidłowe parkowanie; braku współpracy przy dochodzeniu 
IBLCE w sprawie domniemanych podstaw do kary, wliczając zbieranie istotnych informacji. 

• Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przy podejmowaniu decyzji, czy wyniki egzaminu i 

inne wymagania kwalifikują ją do certyfikacji, decyzja ta należy tylko i wyłącznie od IBLCE i 

jest ona ostateczna. 

• Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że za naruszenie Kodeksu Etyki Zawodowej IBLCE, mogą 
zostać nałożone sankcje, a  IBLCE może podać do publicznej wiadomości  informacje, które 
dotyczą stanu tych sankcji oraz niniejszym  wyraźnie zgadza się na zwolnienie i oczyszczenie z 
zarzutów oraz  zabezpieczenie IBLCE i jej pracowników administracyjnych, dyrektorów, członków 
Komisji, pracowników, agentów i przedstawicieli, od i przed wszelkimi działaniami, procesami, 
zobowiązaniami, odszkodowaniami, roszczeniami lub żądaniami, które  wynikają z, lub w związku 
z tym wnioskiem, wynikami uzyskanymi  na egzaminie IBLCE, lub każdymi innymi  działaniami  
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podejmowanymi przez IBLCE w odniesieniu do certyfikacji lub recertyfikacji, a które obejmują, ale 
nie są ograniczone do działań  odnoszących się do spraw  i przypadków etycznych . 

 * Wyrażam zgodę, by kliknięcie na poniższy kwadrat było równoznaczne ze złożeniem podpisu 
potwierdzającego, że przeczytałam/em, rozumiem i uznaję za wiążące powyższe stwierdzenia. 

 Zgadzam się. (I AGREE.) 

* Podpis: Proszę wpisać imię i nazwisko. 

 

  

                                           Zapisz (Save for Later)                Prześlij formularz. (Submit Form) 

 

Informacje o płatności 

 

Warunki Płatności  

Pełna opłata online może być dokonana kartą kredytową jedynie w dolarach USA. Nie 

akceptujemy opłat czekiem lub przelewem.  Jeśli macie Państwo pytania, proszę kliknąć na link 

Skontaktuj się z Obsługą Klienta (“Contact Customer Service”) i poprosić personel IBLCE o 

pomoc.  

* Proszę potwierdzić, że Pani/Pan przeczytał(a) i dostosuje się do powyższych warunków 

płatności. 

 Przeczytałam/em i dostosuję się do powyższych warunków płatności  

Opłata - – następne kroki 

Gdy już prześlecie Państwo ten formularz, zostaniecie przekierowani na stronę płatności, gdzie 

czekają na Państwa informacje o opłacie. Proszę potwierdzić ("Confirm") opłatę po 

wprowadzeniu wymaganych informacji o płatności. 

                                               Zapisz (Save for Later)                Prześlij formularz. (Submit Form) 

 

Jeśli jest Pani/Pan stypendystą MILCC lub zaistniały inne specyficzne okoliczności, możecie 

Państwo być poproszeni o przesłanie kodu kuponu. (Obraz 11) jako opłaty. Proszę zwrócić się do 

swojego regionalnego biura IBLCE, jeśli macie Państwo pytania odnośnie tego, czy jesteście 

uprawnieni do zastosowania swojego kodu kuponu. 
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Obraz 11: Formularz Płatności IBLCE 

Istotne informacje  o płatności 

NB: System Programu Uwierzytelniającego IBLCE jest  stworzony również po to, by akceptować płatności online. Wpłaty 

takie mogą być dokonywane jedynie w dolarach USA; nie akceptujemy żadnej innej waluty. Płatności można 

dokonać kartą kredytową, debetową lub kartą typu pre-paid. 

Jeśli nie możecie Państwo zapłacić online, ważne jest, byście skontaktowali się z IBLCE wcześniej 

w trakcie procesu składania wniosku, klikając na link Skontaktuj się z Obsługą Klienta (“Contact 

Customer Service”) i poinformowali personel IBLCE, że musicie dokonać wpłaty w inny sposób.  

Wpłata musi wpłynąć do biura IBLCE przed ostateczną datą składania wniosku. Nie dopuszcza się 

żadnych wyjątków. Dlatego proszę planować to z wyprzedzeniem.  

NB: Gdy opłata będzie już wysłana, zostaniecie Państwo przekierowani na dodatkową stronę, gdzie 

znajduje się prośba o potwierdzenie płatności. (Obraz 12). 

Obraz 12: Potwierdzenie płatności IBLCE  
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Gdy już dokonacie Państwo płatności, proces składania wniosku zakończy się. Moja Strona Główna 

(My Home Page) poinformuje Państwa o statusie wniosku (dopuszczony do egzaminu lub 

wyselekcjonowany do kontroli). Państwa strona główna ukazuje również nazwę  Państwa biura regionalnego IBLCE 

oraz streszczenie Państwa danych osobowych. 

 
Kontrola wniosku 

Jeśli wniosek Państwa zostanie losowo wybrany do kontroli, informacja o tym pojawi się na Mojej 
Stronie Głównej (My Home Page) (Obraz 13).  
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Obraz 13: Informacja  na  Mojej Stronie Głównej IBLCE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby wysłać wymaganą dokumentację potwierdzającą to, co zadeklarowaliście Państwo we wniosku, skorzystacie Państwo z 

Formularza Dokumentacji Potwierdzającej (Obraz 14). Umożliwi on przesłanie dokumentów na Państwa 

konto w Programie Uwierzytelniającym. 
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0braz 14: Formularz Dokumentacji Potwierdzającej IBLCE 

 

NB: Przesyłając dokumentację potwierdzającą, proszę wysyłać dokumenty pojedynczo i za każdym razem 

klikać na ikonę “zapisz” (“Save for Later”), aby nadal móc korzystać z formularza. Kiedy już wyślecie 

Państwo wszystkie dokumenty, które uznacie za potrzebne, prosze nie klikać na “prześlij formularz” 

(“Submit Form”). Zamiast tego, prosimy o kontakt z uługą Sontaktuj się Obsługą Klienta (Contact 

Customer Service) i poinformowanie pracownika IBLCE, że dokumentacja potwierdzająca jest gotowa do 

przejrzenia. Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, jeśli potrzebne będą dodatkowe dokumenty, 

będziecie Państwo mogli dalej korzystać z formularza dokumentacji potwierdzającej. 

Przesłanie dokumentacji potwierdzajacej 
Kandydaci, których wnioski zostały wyselekcjonowane do kontroli, musza udowodnić, że spełnili 

wymagania IBLCE. Ten formularz może też być wykorzystany przez kandydatów, którzy muszą wysłać 

jakiekolwiek inne dokumenty z przyczyny innej niż kontrola ich wniosku. 

* Proszę przesłać dokumentację potwierdzającą zgodnie z wymaganiami IBLCE. 

                                            Zapisz (Save for Later)               Prześlij formularz (Submit Form) 
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Informacja o dopuszczeniu do egzaminu 

Po ukończeniu wszystkich formularzy, dokonaniu płatności i/lub spełnieniu wymagań kontroli, 

informacja o dopuszczeniu Państwa do egzaminu ukaże się na Mojej Stronie Głównej (My Home Page) 

Państwa konta w systemie Programu Uwierzytelniającego. (Obraz 15). 

 

Obraz 15: Informacja o dopuszczeniu do egzaminu IBLCE 
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Ośrodek egzaminacyjny 

Personel IBLCE poinformuje Państwa, jak zarejestrować  się w ośrodku egzaminacyjnym dla wersji komputerowej, lub do 

którego ośrodka egzaminu w wersji papierowej zostali Państwo przypisani. 

Kiedy dokonacie Państwo płatności, proces składania wniosku zakończy się, a Moja Strona Główna 

(My Home Page) będzie informować Państwa o statusie złożonego wniosku oraz zawiera streszczenie 

Państwa danych personalnych.  Strona główna wyświetla również informacje o biurze regionalnym 

IBLCE, które Państwa obsługuje. (Obraz 5)    

 

• Jest istotne, by skontaktować się z biurem regionalnym IBLCE, które Państwa obsługuje, jeśli macie 

Państwo pytania odnośnie warunków dopuszczenia do egzaminu. 

• Jeśli macie Państwo pytania o użytkowanie systemu Programu Uwierzytelniającego IBLCE i/lub 

wypełnianiu formularzy, musicie Państwo przesłać swoje pytania przy użyciu linku Skontaktuj się z Obsługą 

Klienta (Contact Customer Service), który znajduje się po lewej stronie na żółtym pasku nawigacyjnym. 
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