Recertyfikacja Konsultantów IBLCE® w ramach polityki
przedłużenia certyfikacji w oparciu o punkty CERP
IBLCE® Recertification by CERPs Extension Request Policy (Polish)

Konsultanci IBCLC podlegający recertyfikacji powinni dokładnie rozważyć konsekwencje
niespełnienia wymagań dotyczących recertyfikacji, ponieważ jej niespełnienie spowoduje utratę
certyfikacji. Jako powód dorozpatrzenia wniosku o przedłużenie certyfikacji na następny rok,
IBLCE akceptuje jedynie udokumentowane nadzwyczajne okoliczności. W nieszczęśliwym i
rzadkim przypadku potwierdzonej śmierci lub śmiertelnego stadium choroby, nieuleczalnej
choroby osoby ubiegającej się o recertyfikację, IBLCE zapewni pełny zwrot kosztów.
Uwaga: Nadzwyczajne okoliczności to wyłącznie poważna choroba lub poważne
uszkodzenie ciała kandydata/osoby certyfikowanej lub najbliższego członka rodziny,
śmierć najbliższego członka rodziny,doświadczenie nieuniknionej klęski żywiołowej lub
zmiany związane z aktywną służbą wojskową. W 2021 r. nadzwyczajne okoliczności
obejmują również kwestie związane z COVID-19, takie jak utrata pracy przez kandydata
i/lub partnera/małżonka, problemy zdrowotne związane z COVID-19 kandydata lub
członka najbliższej rodziny, i/lub obawy przed przebywaniem w miejscach publicznych z
powodu COVID-19.
Jeśli jesteś Konsultantem IBCLC, który nie spełnił wymagań CERP z powodu
nadzwyczajnych okoliczności:
Jeśli Konsultant IBCLC nie spełnił wszystkich wymagań dotyczących ponownej certyfikacji
poprzez punktyCERP z powodu udokumentowanych nadzwyczajnych okoliczności, IBLCE
rozważy przedłużenie certyfikacji o jeden rok. Wniosek o przedłużenie certyfikacji musi
zostać złożony w ciągu 30 dni od terminuponownej certyfikacji poprzez punkty CERP i nie
stanowi gwarancji, że zostanie ona przyznana.
Wniosek o przedłużenie certyfikacji wymaga uiszczenia opłat za ponowną certyfikację,
udokumentowania ukończenia kształcenia ustawicznego odpowiadającego co najmniej 15
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punktom L-CERP w ciągu roku przed wygaśnięciem certyfikacji, a także dokumentacji strony
trzeciej potwierdzającej wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku udzielenia
zgody na przedłużenie certyfikacji w roku następnym, osoba ubiegającasię o ponowną
certyfikację musi zdać egzamin w celu jej utrzymania; ponowna certyfikacja poprzez punkty
CERP w roku następnym nie wchodzi w rachubę.
W świetle pandemii COVID-19, IBLCE zmieniło w 2021 r. tę politykę dla kandydatów, aby umożliwić
odroczenie opłat na maksymalnie dwa kolejne lata i przedłużenie certyfikacji o jeden rok na maksymalnie
dwa kolejne lata z udokumentowanymi punktami 15 L-CERP zdobytymi w ciągu ostatniego roku dla
każdego wniosku o przystąpienie do egzaminu. Aktualne informacje na temat opcji w 2021 r. można
znaleźć w Centrum zasobów IBLCE na temat COVID-19.

Jeśli jesteś Konsultantem IBCLC, który spełnił wymagania CERP, ale nie dotrzymał
terminu składania podań z powodu nadzwyczajnych okoliczności:
Jeśli Konsultant IBCLC w całości wypełnił wszystkie wymagania dotyczące ponownej
certyfikacji poprzezpunkty CERP w wyznaczonym terminie, ale nie złożył wniosku w
wyznaczonym terminie z powodu udokumentowanych nadzwyczajnych okoliczności,
IBLCE rozważy przedłużenie terminu na złożenie wniosku.
Prośba musi wpłynąć do IBLCE w ciągu 60 dni od daty ponownej certyfikacji poprzez punkty
CERP wwyznaczonym terminie i musi zawierać:
1.
2.
3.

Opłatę za wniosek o ponowną certyfikację uiszczoną w pełnej wysokości;
Udokumentowany dowód zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności; oraz
Dowód spełnienia wymagań CERP w zakresie ponownej certyfikacji.

Złożenie wniosku nie stanowi gwarancji, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie.
Dodatkowa opłata zazwłokę, zgodnie z poziomem opłat ustalonym dla danego państwa,
zostanie naliczona w przypadku udzielenia zgody na przedłużenie.
W przypadku odmowy przedłużenia lub wydłużenia terminu, opłaty za ponowną
certyfikację podlegajączęściowemu zwrotowi zgodnie z Harmonogramem Opłat IBLCE.
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