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Konsultant IBCLC w stanie spoczynku 
IBCLC Retired Status (Polish) 

 

Szukasz sposobu, aby pozostać związanym ze społecznością IBCLC po przejściu na emeryturę? 

Status Konsultanta IBCLC w stanie spoczynku jest nowym oznaczeniem, wprowadzonym w 

2021 roku, które pozwala emerytowanym Konsultantom IBCLC pozostać związanymi z IBLCE i 

uznać ich lata służby w roli Konsultantów IBCLC.   

Informacje na temat Konsultanta IBCLC w stanie spoczynku 

• Intencją tego statusu jest wyrażenie uznania. Tytuł ten  jest przeznaczony dla osób, które 

nie prowadzą już aktywnej praktyki jako Konsultanci IBCLC i nie mają zamiaru do niej 

powracać. 

• Konsultanci IBCLC w stanie spoczynku będą nadal otrzymywać Podsumowania IBLCE i 

odpowiednie komunikaty. 

• Status ten jest utrzymywany przez pięć lat za jednorazową opłatą. Podczas tych pięciu lat 

nie można praktykować jako Konsultant IBCLC.   

• Opis „Konsultant IBCLC w stanie spoczynku” może być używany w życiorysie lub 

poniżej imienia i nazwiska na wizytówce ale nie bezpośrednio po imieniu i nazwisku lub 

podpisie.  

 

Opisu można na przykład użyć w 

następujący sposób: 

Nazwisko 

Konsultant IBCLC w stanie spoczynku 

Ale nie można go użyć: 

Nazwisko, Konsultant IBCLC w stanie 

spoczynku 

 

 

• Status utrzymywany potencjalnie przez 5 lat jest nieodnawialny. Po uzyskaniu statusu 

Konsultanta IBCLC w stanie spoczynku nie można przywrócić certyfikacji IBCLC lub 

uzyskać ponownie statusu Konsultanta IBCLC w stanie spoczynku. 

• Status Konsultanta IBCLC w stanie spoczynku jest udzielany konsultantom IBCLC, 

którzy posiadali aktywną certyfikację w przeszłości i nie są już certyfikowani oraz 

zgadzają się przestrzegać Kodeksu postępowania zawodowego dla konsultantów IBCLC. 

http://www.iblce.org/
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• Należy pamiętać, że nie dotyczy to praktykowania IBCLC i wykracza poza zakres 

programu IBCLC, który jest akredytowany przez Krajową Komisję Agencji 

Certyfikujących. 

• Więcej informacji na temat ubiegania się o ten status można znaleźć poniżej! 

 

 

Wniosek o status Konsultanta IBCLC w stanie spoczynku  

Dla byłych Konsultantów IBCLC, którzy uzyskali certyfikację w ciągu ostatnich 10 lat 

Począwszy od 2021 roku, dotychczasowi konsultanci IBCLC, których certyfikacja już wygasła, 

będą mieli możliwość ubiegania się o ten nowy status.  Status ten będzie dostępny dla osób, 

których certyfikacja wygasła pomiędzy 2010 a 2020 rokiem do 30 września 2022 roku. 

Zgłoszenia są otwarte do 30 września 2022 r.  

Tutaj obowiązują licencje IBCLC, których certyfikacja wygasła w latach 2010-2020. 

Dla Konsultantów IBCLC, którzy są obecnie certyfikowani 

Począwszy od 2021 roku, Konsultanci IBCLC muszą ubiegać się o status Konsultanta IBCLC w 

stanie spoczynku w roku, w którym wygasa ich certyfikacja.  

 

Zgłoszenia do aktualnych IBCLC i IBCLC, których certyfikacja wygasła lub wygasła od 1 

stycznia 2021 r. (jednorazowy ograniczony wyjątek do 30 września 2022 r.) są teraz otwarte do 

30 września 2022 r. 

 

Aktualne IBCLC obowiązują tutaj. 

 

Opłaty za wniosek 
 

Po złożeniu wniosku należy uiścić jednorazową opłatę za status Konsultanta IBCLC w stanie 

spoczynku: 

• 75 dolarów dla Poziomu 1 

• 50 dolarów dla Poziomu 2 

• 25 dolarów dla Poziomu 3 

 

 

 

 

http://www.iblce.org/
https://amsiblce.wufoo.com/forms/status-emeryta-wygas-20102020/
https://amsiblce.wufoo.com/forms/wnioski-o-status-wycofania-a-aktualne-i-wygase

