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Polityka Korzystania ze Znaków Firmowych dla Konsultantów 

IBCLC 

 

(IBCLC Trademark Use Policy – Polish) 
 

Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych® (The International Board 
of Lactation Consultant Examiners - IBLCE®) jest właścicielem określonych nazw, znaków 
firmowych oraz logo, łącznie z oznaczeniami certyfikacji takimi jak Dyplomowani Konsultanci 
Laktacyjni certyfikowani przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów ®, IBCLC®, czy też 
Logo Konsultanta IBCLC zaprezentowane w załączonym „Poradniku Korzystania z Logo 
Konsultanta IBCLC” (dalej zwanych „Znakami”). Korzystać ze Znaków mogą wyłącznie osoby, 
które spełniły wymogi kwalifikowalności określone przez IBLCE, zdały egzamin IBLCE i 
utrzymują certyfikację konsultanta IBCLC. Korzystanie ze Znaków może odbywać się 
wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką oraz określonymi w niej warunkami. 

 

1. Wykorzystanie Znaków 

Znaki stanowią wyłączną własność IBLCE i są chronione odpowiednimi przepisami o 

ochronie znaków handlowych. Wszystkie przypadki korzystania ze Znaków muszą być 

zgłoszone i zatwierdzone przez IBLCE. IBLCE zastrzega sobie prawo do podjęcia 

wszelkich działań wedle własnego uznania, włączając w to między innymi kroki prawne, 

w celu ochrony swoich praw w przypadku nieupoważnionego, niewłaściwego lub 

niedozwolonego wykorzystania Znaków. 

 

2. Uprawnienia do wykorzystania Znaków 

Wykorzystywać Znaki mogą wyłącznie osoby, które w momencie wykorzystania 

Znaków uzyskały i utrzymują certyfikację przestrzegając wszystkich odpowiednich 

wymogów IBLCE. 

 

3. Sposób i ograniczenia wykorzystywania Znaków 

 

Znaki mogą być umieszczane, lokalizowane, odciskane lub przymocowane na dowolnym 

dokumencie, na stronie internetowej, na odzieży, biżuterii lub podobnych przedmiotach 

wyłącznie w celu identyfikacji osoby upoważnionej do ich wykorzystywania jako 

dyplomowanego konsultanta IBCLC. Rozmiar Znaków można zmieniać, ale poza tym nie 

wolno ich w żaden sposób modyfikować, zmieniać, dokonywać zmian w projekcie, ułożeniu 

ani w innym obszarze. Opisane w niniejszym dokumencie wykorzystanie Znaków jest 

prawem przyznawanym imiennie dyplomowanym konsultantom, zatem nie może ono być 
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przedmiotem sprzedaży, licencji, sublicencji, przekazania ani też nie może być 

wykorzystane przez osoby trzecie. Do Znaków nie wolno dodawać innych elementów ani 

ingerować w ich projekt. Znaków nie można wykorzystywać w celu stwierdzenia lub 

implikowania, jakoby IBLCE promowała jakąkolwiek osobę, produkt lub usługę. 

 

4. Okres ważności, cofnięcie możliwości korzystania oraz zmiany warunków 

wykorzystania Znaków 

Znaki można wykorzystywać pod warunkiem przestrzegania warunków niniejszej Polityki 

oraz wszelkich stosownych polityk i procedur IBLCE; jeśli jednak warunki wspomnianych 

polityk czy procedur zostaną naruszone, wówczas pozwolenie na wykorzystanie Znaków 

zostanie cofnięte. W przypadku cofnięcia zezwolenia należy niezwłocznie zaprzestać 

wykorzystywania Znaków. Niezależnie od powyższego, IBLCE zastrzega sobie prawo do 

cofnięcia zezwolenia na wykorzystywanie Znaków w dowolnym momencie i wobec 

dowolnej osoby, jak również zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej 

Polityce w dowolnym czasie, wedle własnego uznania i bez konieczności uprzedniego 

zawiadamiania. Niewłaściwe wykorzystanie Znaków również stanowi podstawę do działań 

dyscyplinarnych, łącznie z zawieszeniem lub odwołaniem certyfikacji przez IBLCE, zgodnie 

z Kodeksem postępowania zawodowego oraz ze stosownymi Procedurami 

Dyscyplinarnymi. 

 

5. Ograniczenie odpowiedzialności 

IBLCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz jednoznacznie zrzeka się jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w związku z dokładnością, rzetelnością, praktyką zawodową czy lekarską 

lub w związku z działaniami jakiejkolwiek osoby wykorzystującej Znaki. IBLCE w żadnym 

wypadku nie odpowiada wobec nikogo z tytułu utraconych zysków, zakłócenia działalności, 

utraconych oszczędności, bądź też z tytułu jakiegokolwiek rodzaju szkód bezpośrednich lub 

pośrednich wynikających lub związanych z wykorzystaniem Znaków. 

 

6. Zwolnienie z odpowiedzialności 

Osoby korzystające ze Znaków zgadzają się zwolnić IBLCE z odpowiedzialności, 

zabezpieczyć i chronić IBLCE wraz z jej zarządem, kierownictwem, członkami, 

przedstawicielami i pracownikami, w przypadku wszelakich roszczeń, zobowiązań, 

kosztów i wydatków, łącznie z honorariami prawników, wynikających z działania, 

zaniechania lub naruszenia niniejszej Polityki.



  

Przykłady odpowiedniego i niewłaściwego użycia znaku 

towarowego 
 

 
 

Przykład 1: 

Nazwisko, IBCLC 
 

 

 

Jest to poprawne użycie nazwy dla osoby, 

która posiada certyfikat konsultanta IBCLC 

cieszącego się dobrą opinią. 
 

 

 

 

 

  

 

Przykład 2: 

Praktyka Laktacyjna Stanford, 

IBCLC 
[Nazwa fikcyjna] 

 

 

 

Jest to nieprawidłowe użycie tej 

nazwy. Termin IBCLC może być używany 

tylko w odniesieniu do osób. 
 

 

 

 

 

  

 

Przykład 3: 

www.breastsareusibclc.com 
[Nazwa fikcyjna] 

 

 

 

Jest to nieprawidłowe użycie tej nazwy pod 

dwoma względami. Po pierwsze, nie jest on 

związany z osobą fizyczną, a po drugie, użycie 

terminu w domenie nie jest właściwe, 

ponieważ „Breast Are Us” nie jest 

właścicielem nazwy IBCLC. 
 

 

 

 

 

  

 

Przykład 4: 

Grupa w mediach 

społecznościowych używa nazwy 

„Future IBCLCs of _____ City” 
 

 

 

Jest to nieprawidłowe użycie tej nazwy. 

Polityka znaku towarowego IBLCE 

przewiduje, że tylko te osoby, które spełniły 

wymagania kwalifikacyjne IBLCE, zdały 

egzamin IBCLC i utrzymały certyfikat IBCLC 

mogą używać znaków towarowych. 
 

 

 

 

 

  

 

Przykład 5: 

Obecny konsultant 

IBCLC używa tego 

logo jako dodatek 

do swojego 

nazwiska na wizytówce. 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to poprawne użycie zgodnie z Polityka 

Korzystania ze Znaków Firmowych IBCLC. 
 

 

 

 

 

  

 

Przykład 6: 

Obecny konsultant IBCLC używa 

następującego oznaczenia jako 

dodatek do swojego nazwiska na 

wizytówce. 

  

 

 

Jest to nieprawidłowe użycie logo IBLCE, 

ponieważ jest to logo korporacyjne IBLCE i 

nie może być używane przez strony trzecie bez 

wyraźnej pisemnej zgody IBLCE.  
 

 

 

 


