
Zasady rekrutacji na kursy CNoL 

Zasady ogólne (§ 4 Regulaminu kształcenia) 
 

1. Kursy CNoL stanowią doskonalenie zawodowe dla lekarzy (kurs medyczny), pielęgniarek  

i położnych (kurs dokształcający), posiadających prawo wykonywania zawodu. Z kursów 

mogą korzystać przedstawiciele innych zawodów medycznych lub spoza zawodów 

medycznych (kursy) mające doświadczenie w pracy z  matkami karmiącymi i ich dziećmi 

np. psycholodzy, pedagodzy, inni. Opis kursu szczegółowo określa dla jakich grup 

zawodowych jest przeznaczony.                                                                  
 

2. Informacje o szkoleniu są wysyłane do szpitali położniczych, poradni laktacyjnych oraz 

szkół rodzenia na terenie całego kraju. Ponadto są zamieszczane na oficjalnej stronie 

internetowej FTK: www.kobiety.med.pl. Nabór osób przewidzianych do szkolenia odbywa 

się na podstawie zgłoszeń pisemnych (formularz rejestracyjny na 

www.kobiety.med.pl/rejestracja) do wyczerpania limitu miejsc. Kwalifikacja uczestników 

odbywa się indywidualnie w zależności od wybranej formy dokształcania (rodzaj kursu).  
 

Zasady szczegółowe 

1. Koordynator szkoleń CNoL informuje kandydatów o rodzajach kursów i 

warunkach przyjęcia na poszczególne kursy. 
2. Przyjmuje zgłoszenia na kursy. Informuje o konieczności zarejestrowania się w panelu 

rejestracyjnym www.kobiety.med.pl/rejestracja, podaniu danych i podpisaniu 

stosownych oświadczeń.  

3. Analizuje i weryfikuje informacje o kandydatach, sprawdza ich wiarygodność, 

przedstawia kierownikowi kursu wstępną listę uczestników do analizy i zatwierdzenia.  

4. Kierownik danego kursu prowadzi nadzór nad rekrutacją. 

5. Kierownik na podstawie zweryfikowanych danych zatwierdza ostateczną listę 

uczestników. 

6. CNoL przyjmuje na kursy osoby, które: 

a. Mają wykształcenie określone w pkt. 1. 

b. Mają minimum trzymiesięczny staż pracy w zawodzie. 

c. Zamierzają zdobytą wiedzę wykorzystać w celu promocji karmienia piersią i 

pomocy matkom karmiącym. 

7. CNoL zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania na kursy osób, które: 

a. Mają przeszkody zdrowotne do wykonywania zawodu 

b. Nadużywają alkoholu lub środków psychoaktywnych 

c. Mogłyby wiedzę uzyskaną na kursie CNoL wykorzystać w celu marketingu 

substytutów mleka kobiecego bądź akcesoriów do karmienia sztucznego (np. 

poprzez współpracę lub pracę w firmie produkującej lub dystrybuującej 

wymienione produkty). 

8. Weryfikacja danych osobowych potwierdza zgodność danych i oświadczeń ze stanem 

faktycznym. W razie złożenia fałszywego oświadczenia, CNoL zastrzega sobie prawo 

do nie przyjęcia kandydata na kurs lub usunięcia uczestnika z kursu. 

9. Kandydat udostępnia dane dobrowolnie. Przysługuje mu prawo wglądu oraz ich 

modyfikacji na warunkach określonych w ustawie. 

10. CNoL po uzyskaniu zgody kandydata może wykorzystać dane osobowe do celów 

organizacji kursu oraz informowania o innych działaniach Centrum Nauki o Laktacji.  
 

http://www.kobiety.med.pl/
http://www.kobiety.med.pl/rejestracja

