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Dostawcy: Punkty CERP nie mogą być uznawane za programy sponsorowane przez lub 
powiązane z organizacjami, które naruszają Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów 
Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO) oraz kolejne  rezolucje, włącznie z programami, 
w przypadku których prelegent posiada potwierdzone powiązania z organizacją, która wchodzi 
w taki zakres. Do obowiązków Dostawcy Programu należy dystrybucja, gromadzenie i 
przechowywanie wypełnionych Formularzy informacyjnych dla prelegentów IBLCE i 
Formularzy deklaracji o konflikcie interesów od każdego prelegenta, który znajduje się w 
harmonogramie dostawcy programu. Ponadto do obowiązków dostawcy programu należy 
dostarczenie wraz z wnioskiem dostawcy krótkoterminowego, egzemplarza Formularza 
informacyjnego dla prelegentów, wypełnionego przez każdego prelegenta biorącego udział w 
zajęciach edukacyjnych. 

 
Nazwa dostawcy:     
 
 

Nazwa programu: Data(y) programu:     
 

Polityką IBLCE jest dołożenie wszelkich starań, aby zapewnić równowagę, niezależność, 
obiektywizm i rygor naukowy w działalności edukacyjnej, która została uznana przez IBLCE 
dla zdobycia punktów Uznania Ustawicznej Edukacji (CERP). Wszyscy 
prelegenci/prezenterzy uczestniczący w jakimkolwiek programie uznanym przez IBLCE dla 
zdobycia punktów Uznania Ustawicznej Edukacji (CERP) powinni ujawnić słuchaczom 
programu wszelkie powiązania, które mogą mieć wpływ na temat ich prezentacji. Przykłady 
takich powiązań obejmują, między innymi: 

• Firmy i podmioty komercyjne zgodnie z definicją polityki IBLCE o Minimalizowaniu 
komercyjnego wpływu na edukację. 

• Wszelkie inne osoby lub podmioty związane z tematem prezentacji lub 
ogólnym tematem programu jako całości. 

 
W przypadku zidentyfikowania konkurencyjnego interesu, który jest związany z organizacją 
objętą zakresem Kodeksu WHO, dostawca programów CERP jest odpowiedzialny za 
dokładne rozważenie powiązania przed złożeniem wniosku o dostarczanie programów 
CERP. IBLCE dokona przeglądu wszystkich ujawnionych konfliktów i rozważy je w 
każdym przypadku z osobna. IBLCE zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznej 
decyzji w sprawie zakwalifikowania konkretnego prelegenta do wystąpienia w programach 
CERP.  
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Przykłady konkurencyjnych interesów lub powiązań obejmują m.in: 

• grant/ wsparcie badawcze;

• otrzymywanie honorariów, podróży lub innych korzyści;

• działanie w charakterze konsultanta/niezależnego wykonawcy, pracownika,
urzędnika lub dyrektora, lub posiadanie interesu finansowego; uczestnictwo w
biurze prelegentów lub regularny wkład w publikacje;

• posiadanie bliskiego przyjaciela lub członka rodziny, który jest urzędnikiem,
dyrektorem, pracownikiem lub posiada udziały finansowe; oraz wszelkie inne
wsparcie finansowe lub materialne.

Indywidualna deklaracja prelegenta o braku konfliktu interesów lub 
powiązań 

Prelegenci: Prosimy o zapoznanie się z powyższą polityką, a następnie podanie 
następujących informacji. Prosimy o niezwłoczne odesłanie wypełnionego formularza do 
Organizatora Programu. 

Imię i nazwisko: 

Nie posiadam żadnych faktycznych ani potencjalnych zobowiązań związanych z niniejszym 
programem. 
Prowadzę konkurencyjną działalność lub posiadam powiązania, które mogłyby być 

postrzegane jako mające wpływ na moją prezentację. Poniżej wymieniono wszystkie 
aktualne konkurencyjne obszary działalności lub powiązania. 

Konkurencyjne obszary 
działalności lub powiązania* 

Imię i nazwisko/Nazwa organizacji 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IBLCE informacji na mój temat, w tym informacji 
uzyskanych od dostawcy punktów CERP, w celu weryfikacji mojego zaangażowania w 
wystąpienie oraz statusu moich powiązań. 
 

Podpis: Data:    
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