
 
 

 
 
 
 
 

Procedury IBLCE® dotyczące karmienia piersią podczas  
zdawania egzaminu 

 
 
Misją i celem Międzynarodowej Rady Egzaminatorów na Konsultanta Laktacyjnego® 
(IBLCE) jest skoncentrowanie się na ochronie, promowaniu i wspieraniu karmienia piersią. 
Dlatego też właściwym dla IBLCE jest uwzględnienie w trakcie egzaminu IBCLC® potrzeb 
osób karmiących piersią/odciągających pokarm, przy jednoczesnym zachowaniu 
bezpieczeństwa egzaminu.  Jest konieczne, aby te udogodnienia spełniały wymogi, które 
zapewnią bezpieczeństwo podczas egzaminu IBLCE, oferując jednocześnie mądre 
rozwiązania, które pozwolą osobom karmiącym piersią nakarmić dzieci lub odciągnąć mleko.  
W związku z tym po pierwszej części egzaminu dozwolona jest przerwa na karmienie piersią 
lub odciąganie mleka, ale nie przyznaje się dodatkowego czasu na uzupełnienie egzaminu.  
Ponadto wszyscy egzaminowani, w tym karmiący piersią lub odciągający mleko, nie mogą 
powrócić do pierwszej części egzaminu po jego zakończeniu. 
 
Poniżej przedstawiono procedury dotyczące przerwy na karmienie piersią w czasie egzaminu. 

 
1. Osoby karmiące piersią mogą poprosić o możliwość opuszczenia sali egzaminacyjnej 

w celu karmienia piersią/odciągnięcia pokarmu w trakcie egzaminu IBCLC. 
2. Prośba o przerwę na karmienie piersią w czasie egzaminu musi być złożona z 

wyprzedzeniem we wniosku o przystąpienie do egzaminu oraz musi być poparta 
dokumentacją strony trzeciej, taką jak dokumentacja potwierdzająca datę urodzenia 
dziecka lub szacowaną datę urodzenia dziecka. 

3. Kandydatka będzie musiała opuścić salę egzaminacyjną oraz karmić piersią lub 
odciągać pokarm w miejscu wystarczająco oddalonym od sali egzaminacyjnej, aby nie 
rozpraszać uwagi innych kandydatów. 

4. IBLCE dostarczy kandydatkom informacji dotyczących konkretnego czasu 
przerwy na karmienie piersią oraz sposobu, w jaki można dokonać 
wcześniejszych ustaleń z dostawcą usług egzaminacyjnych. 

5. W przypadku karmienia piersią kilkorga dzieci należy powiadomić o tym IBLCE. 
6. Obowiązkiem opiekuna jest doprowadzenie dziecka do określonego z góry miejsca w 

określonym z góry czasie. Ze względów bezpieczeństwa kandydatki nie mogą korzystać 
z telefonu komórkowego w celu komunikowania się z opiekunem dziecka. Tylko jedno 
dziecko i jeden opiekun mogą spotkać się z kandydatką w określonym z góry czasie i 
miejscu. Należy pamiętać, że opiekunowie i dzieci nie mogą przebywać w sali 
egzaminacyjnej. 

7. Przerwy na karmienie piersią mają 30 minut długości. 
8. Chociaż dokłada się starań, aby znaleźć ośrodek egzaminacyjny zapewniający 

takie rozwiązania i najbliższy miejscu zamieszkania kandydatki, może zaistnieć 
sytuacja, gdy nie uda się spełnić tego założenia. 
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