
Ostatnio zmieniono 28 stycznia 2022 r.  1 
 

Warunki dla dostawcy Programu kształcenia CERP IBLCE® 

Jako podmiot oferujący programy Punktów Uznania Ustawicznej Edukacji („CERP”) dla 
posiadaczy certyfikatu Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego 
(International Board Certified Lactation Consultant®) („IBCLC®”) wydanego przez 
Międzynarodową Radę Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (International Board of 
Lactation Consultant Examiners® („IBLCE®”)), niżej podpisana organizacja („Dostawca”), 
rejestrując się jako Dostawca CERP, zgadza się na poniższe Warunki („Warunki”), które mogą 
być od czasu do czasu zmieniane przez IBLCE według własnego uznania i zgodnie z niniejszymi 
Warunkami. 

Obowiązki Dostawcy 

1. Dostawca zgadza się przestrzegać  Wskazówek IBLCE® dla dostawcy 
krótkoterminowego i długoterminowego oraz innych polityk i procedur programu 
(„Polityki”), aktualizowanych okresowo i dostępnych online pod poniższym adresem: 
https://iblce.org/resources/cerp-providers/. 

2. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że IBLCE® ma prawo według własnego uznania 
zaakceptować lub odrzucić każdy przedłożony program CERP. IBLCE® może rozważyć 
między innymi: czy program spełnia Zasady; czy tematy, autor lub autorzy programu 
i/lub mówcy są kwalifikowani zgodnie z Zasadami; oraz czy program jest obraźliwy lub 
w inny sposób niezgodny z misją i celem IBLCE, lub mógłby stanowić lub zachęcać do 
zachowań naruszających jakiekolwiek prawo lub Międzynarodowy Kodeks Marketingu 
Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (International Code of Marketing of Breast-
milk Substitutes) („Kodeks WHO”) i późniejsze rezolucje Światowego Zgromadzenia 
Zdrowia („WHA”). 

3. Dostawca zachowa wszystkie materiały programowe, łącznie z listami obecności, przez 
okres sześciu (6) lat po zakończeniu programu i udostępni te materiały IBLCE® na 
żądanie. IBLCE® może skontrolować Dostawcę pod kątem programu(ów), które miały 
miejsce w ciągu ostatnich sześciu (6) lat. Dostawca musi posiadać możliwość 
odtworzenia na żądanie list obecności uczestników.  

4. Dostawca dokona płatności na rzecz IBLCE® zgodnie z warunkami płatności podanymi 
w Polityce.  

5. Dostawca udziela IBLCE zgody na wykorzystanie nazwy Dostawcy w celu promocji 
udziału Dostawcy w Programie, jak określono w Polityce. W przypadku wygaśnięcia 
niniejszych Warunków lub statusu Dostawcy jako dostawcy Programu kształcenia 
CERP, Dostawca niezwłocznie usunie wszystkie znaki towarowe IBLCE® i związane z 
nimi treści ze swojej strony internetowej i wszystkich materiałów marketingowych.  

6. Wykorzystanie znaków towarowych IBLCE®. Po zatwierdzeniu statusu dostawcy 
Programu kształcenia CERP IBLCE®, dostawca umieści poniższe informacje w 
widocznym miejscu na wszystkich materiałach promujących lub odwołujących się do 
jego programów CERP zaakceptowanych przez IBLCE®: „[Nazwa dostawcy] został 
zaakceptowany przez International Board of Międzynarodową Radę Egzaminatorów 
Konsultantów Laktacyjnych (Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®)) jako 
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Dostawca Programu CERP Punktów Uznania Ustawicznej Edukacji. Określenie 
wymogów kwalifikacyjnych przez punkty CERP lub statusu Dostawcy punktów CERP 
nie oznacza poparcia IBLCE® ani oceny jakości kształcenia. INTERNATIONAL 
BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, 
INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED LACTATION CONSULTANT®, oraz 
IBCLC® są zarejestrowanymi znakami Międzynarodowej Rady Egzaminatorów 
Konsultantów Laktacyjnych”. Ponadto, wszelkie wykorzystanie jakichkolwiek znaków 
IBLCE w promocji programów dostawców punktów CERP zaakceptowanych przez 
IBLCE wymaga uprzedniego, wyraźnego, pisemnego zezwolenia IBLCE. IBLCE będzie 
wymagać, aby wszelkie takie przypadki użycia jakiegokolwiek znaku IBLCE 
ograniczały się do określonego  zakresu niezbędnego do identyfikacji przedmiotu 
programu CERP zaakceptowanego przez IBLCE.  
 
 
 

Okres obowiązywania i rozwiązanie 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w dniu podpisania przez Dostawcę 
(„Data wejścia w życie”) i będzie trwał przez jeden (1) rok. Warunki zostaną automatycznie 
odnowione na kolejny rok kalendarzowy, chyba że Dostawca lub IBLCE dostarczą pisemne 
zawiadomienie o nieprzedłużeniu warunków współpracy w ciągu trzydziestu (30) dni przed ich 
odnowieniem, po pomyślnym uiszczeniu rocznych, obowiązujących w danym czasie opłat i 
przestrzeganiu wszelkich innych zasad określonych przez IBLCE®. 
  

Niniejsze Warunki mogą zostać wypowiedziane przez każdą ze stron w przypadku istotnego 
naruszenia przez drugą stronę, które nie zostało naprawione w ciągu dziesięciu (10) dni 
roboczych po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie przez stronę, która nie dopuściła się 
naruszenia. Niniejsze Warunki mogą zostać wypowiedziane również w przypadku wystąpienia 
siły wyższej, na którą żadna ze stron nie ma wpływu, a która czyni kontynuację Programu 
nielegalną, niemożliwą lub komercyjnie niewykonalną. Bez względu na inne postanowienia 
niniejszych Warunków, IBLCE może rozwiązać umowę z Dostawcą jako Dostawcą Programu 
CERP, jeżeli postępowanie Dostawcy, według wyłącznego i uzasadnionego uznania IBLCE, 
będzie miało negatywny wpływ na reputację i wartość IBLCE. 

Wyłączenie odpowiedzialności  

Każda ze stron zwolni z odpowiedzialności, zabezpieczy i obroni drugą stronę oraz jej członków 
zarządu, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, stratami, 
obrażeniami lub innymi szkodami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) 
wynikającymi z zaniedbania lub umyślnego przewinienia strony zabezpieczającej w związku z 
niniejszymi Warunkami. 

Dodatkowe warunki 
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1. Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Wirginia w 
Stanach Zjednoczonych, bez odniesienia do przepisów wyboru prawa, i są uznawane za 
uzgodnione przez  IBLCE® i Dostawcę w stanie Wirginia. W przypadku jakichkolwiek 
sporów wynikających z niniejszych Warunków, strona wygrywająca zostanie obciążona 
uzasadnionymi kosztami i honorariami adwokackimi przez drugą stronę.  

2. IBLCE® i Dostawca niniejszym zrzekają się prawa do procesu sądowego z udziałem 
ławy przysięgłych lub jakichkolwiek roszczeń lub podstaw powództwa opartych na 
niniejszych warunkach lub z nich wynikających.  

3. IBLCE® i Dostawca działają jako niezależni wykonawcy, a nie jako przedstawiciele, 
partnerzy lub wspólnicy drugiej strony.  

4. Niniejsze Warunki są wiążące dla Dostawcy, jego spadkobierców i dozwolonych 
cesjonariuszy. Dostawca nie może scedować swoich praw wynikających z niniejszych 
Warunków, delegować ani podzlecać swoich obowiązków wynikających z niniejszych 
Warunków bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody IBLCE®. Dostawca rozumie i 
przyznaje, że wszelkie próby lub zamierzony transfer z naruszeniem powyższego będą 
nieważne i bezskuteczne. 

5. Niniejsze warunki zawierają całość porozumienia pomiędzy IBLCE® a Dostawcą w 
odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu. Niniejsze warunki mogą zostać 
zmienione przez Dostawcę wyłącznie  w formie pisemnej podpisanej w imieniu IBLCE® 
i Dostawcy przez ich odpowiednich, należycie upoważnionych przedstawicieli. IBLCE® 
może zmienić niniejsze Warunki za uprzednim pisemnym powiadomieniem Dostawcy na 
co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem przedmiotowej zmiany. 

6. Rejestracja Dostawcy zgodnie z niniejszymi warunkami i zatwierdzenie Dostawcy 
programu CERP NIE oznacza zatwierdzenia, certyfikacji, akredytacji, gwarancji lub 
poręczenia Dostawcy lub jego usług przez IBLCE®.  

 

 

 

Zaświadczenie upoważnionego przedstawiciela 

1. Podpisując niniejsze Warunki, ja, upoważniony przedstawiciel Dostawcy, potwierdzam 
w imieniu mojej organizacji, że w pełni rozumiemy, iż jest to jedynie wniosek, który nie 
gwarantuje statusu Dostawcy CERP, a przyjęcie lub odmowa przyjęcia punktów CERP 
do któregokolwiek z naszych programów zależy wyłącznie od uznania IBLCE® i od 
takiej decyzji nie przysługuje odwołanie.  

2. Ja i moja organizacja rozumiemy, że jakiekolwiek fałszywe oświadczenie lub 
wprowadzenie przez nas w błąd może skutkować cofnięciem niniejszego wniosku lub 
statusu Dostawcy CERP.  

3. Ja i moja organizacja przyznajemy, że programy zgłaszane do CERP są wolne od 
konfliktów zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów 
Zastępujących Mleko Kobiece („Kodeks WHO”) i kolejnymi rezolucjami Światowego 
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Zgromadzenia Zdrowia („WHA”), w tym między innymi od rzeczywistego lub 
potencjalnego konfliktu interesów prelegentów lub sponsorów programu. 

4. Wyrażając zgodę poniżej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez IBLCE 
informacji zawartych w tym formularzu oraz wszelkiej wymaganej dokumentacji, którą 
dostarczają Państwo w związku z niniejszym formularzem, dla celów oceny i 
rozpatrzenia przez IBLCE Państwa wniosku oraz w stosownych przypadkach  dla 
wszystkich celów programu CERP, zgodnie z Polityką prywatności IBLCE oraz 
wszystkimi obowiązującymi ustawami, zasadami i przepisami. 

5. Jako upoważniony przedstawiciel z prawem do zaciągania zobowiązań w imieniu 
organizacji składającej wniosek, przeczytałem/-łam i zgadzam się z niniejszymi 
Warunkami i jeżeli moja organizacja zostanie zaakceptowana przez IBLCE® jako 
Dostawca CERP, będzie przestrzegać tych Warunków i wszystkich polityk wydanych 
przez IBLCE®. 
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