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REGULAMIN RECERTYFIKACJI CDL 

§ 1 
Zasady odnawiania certyfikatu zgodnie ze Standardem CDL  

1. Tytuł CDL podlega odnowieniu co 7 lat. Podstawą odnowienia tytułu jest weryfikacja 
a.  wiedzy doradcy poprzez:  
- udział w szkoleniach/warsztatach/zjazdach/kursach aktualizujących wiedzę teoretyczną w zakresie 
tematów egzaminu na CDL, min. 35GE w ciągu 7 lat  
albo 
- egzamin teoretyczny dla kandydatów na CDL. 
b.  praktyki doradcy poprzez: 
- udokumentowanie praktyki indywidualnej w formie zatrudnienia i samodzielnego udzielania porad 
laktacyjnych min. 700 godzin w ciągu 7 lat 
albo 
- egzamin praktyczny dla kandydatów na CDL. 
2. Po kolejnym okresie ważności certyfikatu (14 lat) zasady odnawiania certyfikatu pozostają bez zmian. 
 

§ 2 
WERYFIKACJA WIEDZY 

35 godzin (GE) w ciągu ostatnich 5 lat udział w szkoleniach/warsztatach/zjazdach/kursach w zakresie 
aktualnej wiedzy o laktacji (zakres egzaminu CDL) i/lub przygotowanie własne wykładu w w/w zakresie, 
wtedy 1 godz. wykładu własnego = 2 godz. wykładu wysłuchanego (konieczne kserokopie 
dyplomów/zaświadczeń) 

albo 
egzamin teoretyczny – składający się ze 100 pytań testowych dla kandydatów na CDL, odbywa się jeden 
raz w roku w marcu (zgodnie z harmonogramem egzaminów CDL w danym roku); w przypadku 
niezaliczenia, poprawka możliwa jest zgodnie z regulaminem egzaminów poprawkowych CDL. 

§ 3 
WERYFIKACJA PRAKTYKI 

Należy wykazać minimum 700 godzin (GP) wypracowanych w ciągu 7 lat poprzez: 
- wykazanie praktyki indywidualnej w formie zatrudnienia i samodzielnego udzielania 
udokumentowanych porad laktacyjnych (poradnia laktacyjna, wizyty domowe, praca doradcy na oddziale 
szpitalnym, praca w POZ, zajęcia praktyczne dla studentów położnictwa lub kandydatów na CDL) 
- przeliczenie godzin według szczegółowych wskaźników, podanych w indeksie recertyfikacji 
albo 
- egzamin praktyczny dla kandydatów na CDL (zgodnie z harmonogramem egzaminów CDL w danym 
roku); w przypadku niezaliczenia, poprawka możliwa jest zgodnie z regulaminem egzaminów 
poprawkowych CDL. 

§ 4 
DODATKOWE WYMAGANIA 

 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, kandydat nie może zajmować się reklamą i sprzedażą 

preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Przestrzega Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego (Dz.U. 2014 poz. 570). 

2. Szanując zdrowie swoich pacjentów nie powinien zajmować się reklamą i sprzedażą środków 
szkodliwych dla zdrowia. 

3. Nie miał konfliktów z prawem. 



4. Nie stosuje środków odurzających, jest poczytalny, nie ma przeciwwskazań medycznych do 
wykonywania zawodu. 

§ 5 
KALENDARZ RECERTYFIKACJI 

1. Rejestracja do dnia 1-go grudnia roku poprzedzającego wygaśnięcie certyfikatu poprzez: 

- wypełnienie formularza rejestracyjnego w dziale „Zapisy na kursy”: „Recertyfikacja CDL” luz zgłoszenie 
imienne na e-mail: cnol@kobiety.med.pl 
- wpłatę na konto FTK opłaty recertyfikacyjnej zgodnej z cennikiem obowiązującym w danym roku 
szkolnym 

2. Rekrutacja do grupy osób recertyfikujących się i potwierdzenie przyjęcia poprzez wysłanie indeksu 
pocztą na podany przy zapisie adres.  

3. Przesłanie do sekretariatu CNoL uzupełnionego indeksu oraz kserokopii zaświadczeń z odbytych 
szkoleń (z zaznaczonymi godzinami szkoleń) do 31.01. roku, w którym wygasa ważność certyfikatu. 

4.  CNoL po analizie przesłanej dokumentacji informuje o: 
– spełnieniu wymogów recertyfikacji 
– braku spełnienia wymogów recertyfikacji i konieczności przystąpienia do egzaminu teoretycznego i/lub 
praktycznego. 

5. W przypadku konieczności przystąpienia do egzaminu osoba recertyfikująca się musi dokonać  opłaty 
za egzamin/y zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym roku szkolnym. 

6. Analizy przedstawionej dokumentacji dokonuje koordynator recertyfikacji, a decyzję o odnowieniu 
certyfikatu podejmuje Rada Szkoły. 

7. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbywa się podczas Zjazdu CNoL w czerwcu. 
8. Ostateczny termin dostarczenia/uzupełnienia dokumentów upływa dnia 31-go marca roku, w którym 

wygasa ważność certyfikatu. 
9.  Po tym terminie przyjmujemy dokumenty do recertyfikacji kolejnego roku szkolnego. 

§ 6 
WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU 

1. Tytuł CDL podlega odnowieniu co 7 lat. 
2. W przypadku nie odnowienia certyfikatu w terminie, istnieje możliwość odnowienia go tylko poprzez 
zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego w celu weryfikacji wiedzy i praktyki doradcy 
(zgodnie z harmonogramem i cennikiem obowiązującym w danym roku) jeszcze w ciągu 7 lat. 
Obowiązują terminy wymienione powyżej. 
3. Po okresie 14 lat wygasa możliwość odnawiania certyfikatu. Można przystąpić ponownie do pełnego 
cyklu kształcenia. 
4. CNoL zastrzega sobie prawo do upubliczniania informacji o stanie ważności certyfikatu każdego 
doradcy CDL (imię, nazwisko, zawód, miasto, data ważności). 
 

§ 7 
EGZAMIN CDL 

 
1. Egzamin odbywa się na zasadach ogólnych zebranych w Regulaminie kształcenia. 
2. W przypadku niezaliczenia osoba recertyfikująca się ma prawo trzykrotnie podchodzić do egzaminu. 
Można przystąpić ponownie do pełnego cyklu kształcenia. 
 
Magdalena Nehring-Gugulska 
Dyrektor CNoL 
Warszawa, 31.07.2020r 


