
  

 

REGULAMIN CERTYFIKOWANEGO  

DORADCY PIELUCHOWANIA WIELORAZOWEGO 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady nadawania uprawnień i tytułu Certyfikowanego Doradcy 

Pieluchowania Wielorazowego oraz wynikające z tego zobowiązania.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie http://fundacjastim.pl/kurs-cdpw/ 

 

§ 2. INFORMACJE O KURSIE 

1. Kurs organizowany jest przez Fundację Edukacji Zdrowotnej STIM zwaną dalej 

Organizatorem. 

2. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do prowadzenia indywidualnych konsultacji  

z rodzicami oraz warsztatów na temat pieluchowania wielorazowego. 

3. Kurs na Certyfikowanego Doradcę Pieluchowania Wielorazowego trwa 23 godziny zegarowe 

(31 godzin dydaktycznych) i dodatkowe 6h przeznaczone na egzamin. Kurs realizowany jest  

w trakcie dwóch zjazdów weekendowych.  

4. Kurs przeznaczony jest dla 20 uczestników.  

5. Ukończenie kursu oraz pozytywny wynik egzaminu daje uczestnikowi tytuł Certyfikowanego 

Doradcy Pieluchowania Wielorazowego i uprawnienia ważne terminowo, do czasu 

obowiązującej kursanta Konferencji doszkalającej (jednak nie krócej niż przez okres dwóch 

lat).  

6. Lista z aktualnymi uprawnieniami Certyfikowanych Doradców Pieluchowania Wielorazowego 

opublikowana jest na stronie www.fundacjasim.pl 

 

§ 3. UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która: 

 ma ukończone 18 lat 

 ma min. 6 miesięczne doświadczenie w pieluchowaniu wielorazowym 

 jest zainteresowana prowadzeniem poradnictwa w zakresie pieluchowania 

wielorazowego. 

 

§ 4. ZOBOWIĄZANIA DORADCY  



  

 

1. Certyfikowani Doradcy Pieluchowania Wielorazowego zobowiązują się do aktywnego 

współtworzenia sieci doradców oraz uczestniczenia w aktywnych kanałach wymiany 

informacji w celu gromadzenia bazy wiedzy i doświadczeń.  

2. Doradca zobowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i utrzymywania 

prowadzonego doradztwa na wysokim poziomie. W tym celu konieczna jest 

aktualizacja oraz weryfikacja wiedzy Doradcy odbywająca się na Konferencji doszkalającej 

organizowanej przez Fundację STIM. Konferencje organizowane będą raz na dwa lub trzy 

lata, w zależności od potrzeb. 

3. Nieobecność kursanta na Konferencji doszkalającej wiąże się z czasowym pozbawieniem 

certyfikacji, aż do czasu odświeżenia certyfikatu na następnej Konferencji doszkalającej. Nie 

ma możliwości przedłużenia ważności certyfikatu pomiędzy Konferencjami. 

4. Doradcy wykonują swoją pracę w ramach własnych działań usługowo-handlowych w 

wybranej formie formalno-prawnej, pod własną nazwą lub nazwiskiem, używając określenia 

„Certyfikowany Doradca Pieluchowania Wielorazowego”. 

5. Doradcy posługujący się certyfikatem Fundacji Edukacji Zdrowotnej STIM są zobowiązani do 

przekazywania informacji o pieluchowaniu wielorazowym zgodnych z otrzymaną wiedzą.  

6. Certyfikowany Doradca Pieluchowania Wielorazowego jest uprawniony do udzielania 

konsultacji indywidualnych, prowadzenia warsztatów grupowych dla rodziców oraz 

prezentacji, pogadanek, spotkań adresowanych do rodziców małych dzieci i rodziców 

oczekujących na dziecko.  

7. Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM nie zezwala doradcom na szkolenie innych doradców  

i prowadzenia szkoleń nadających uprawnienia doradcy pieluchowania wielorazowego.  

8. Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM nie zezwala doradcom na szkolenie fizjoterapeutów, 

lekarzy, położnych i innych osób profesjonalnie związanych z opieką nad małymi dziećmi, bez 

wyraźnej zgody Fundacji udzielanej każdorazowo indywidualnie.  

9. Doradcy nie są uprawnieni w żaden sposób do diagnozowania problemów natury medycznej  

u dzieci. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wpływu pieluchowania 

wielorazowego na rozwój dziecka są zobowiązani do zasugerowania opiekunom konsultacji u 

specjalistów (lekarz, fizjoterapeuta).  

10. Doradca nie ponosi odpowiedzialności za decyzję rodziców odnośnie pieluchowania 

wielorazowego dziecka i wynikające z niej konsekwencje. Doradca jest zobowiązany do 

przekazania szkolonym rodzicom tej informacji w sposób umożliwiający jednoznaczne 

potwierdzenie przyjęcia jej do wiadomości, np. w przesyłanych rodzicom materiałach 

dotyczących warsztatów czy konsultacji.  



  

 

11. Doradca ustala indywidualnie cennik świadczonych usług. Mogą być one świadczone również 

nieodpłatnie.  

12. W przypadku utrzymującego się braku kontaktu doradcy z Fundacją STIM oraz wykonywania 

pracy doradcy niezgodnie z głównymi założeniami etycznymi i merytorycznymi Fundacji 

doradca może zostać czasowo lub na stałe usunięty z listy Certyfikowanych Doradców 

Pieluchowania Wielorazowego.  

13. Warunkiem otrzymania uprawnień Certyfikowanego Doradcy Pieluchowania Wielorazowego  

jest uczestnictwo w 100% zajęć w trakcie obu części kursu oraz zaliczenie egzaminu 

końcowego.  

 

 

 

§ 5. ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie opublikowanym na stronie 

http://fundacjastim.pl/kurs-cdpw/ 

2. Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie http://fundacjastim.pl/kurs-cdpw/ 

3. Do uczestnictwa w kursie zostanie zakwalifikowanych 20 osób spełniających następujące 

kryteria, w kolejności: 

 Pozytywna ocena merytoryczna zgłoszenia 

 Kolejność zgłoszenia 

4. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż zaplanowanych miejsc zostanie utworzona lista 

rezerwowa. 

5. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika do udziału w kursie dopuszczone będą 

osoby z listy rezerwowej wybrane według tych samych kryteriów.  

6. Ocena merytoryczna zgłoszeń oraz wybór uczestników odbywać się będzie na posiedzeniu 

komisji rekrutacyjnej, w skład której wchodzić będą reprezentanci fundacji STIM oraz 

prowadzący kurs. 

7. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po 3 tygodniach od opublikowanego terminu rekrutacji 

na stronie http://fundacjastim.pl/kurs-cdpw/. Zostanie podane imię i nazwisko osoby 

zakwalifikowanej.  

8. Dodatkowo każda osoba zakwalifikowana otrzyma powiadomienie drogą mailową. 

9. Potwierdzeniem uczestnictwa ze strony uczestnika jest wpłacenie zadatku w wysokości 750zł 

w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania na kurs ze strony 

Organizatora.  



  

 

10. Drugą część opłaty za kurs w wysokości 750zł należy uregulować na 2 tygodnie przed 

rozpoczęciem szkolenia.  

11. Wpłaty należy dokonywać na konto:  

98 2030 0045 1110 0000 0405 6530 Bank BNP Paribas 

Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM 

Pl. Kościuszki 5  

41-200 Sosnowiec 

Tytułem: Imię i nazwisko kurs CDPW  

12. W przypadku rezygnacji z kursu zadatek nie zostanie zwrócony. Istnieje możliwość 

przekazania opłaconego miejsca osobie z listy rezerwowej.  Jeżeli nie znajdzie się osoba na 

zastępstwo, nie ma możliwości zwrotu zadatku.  

13. W przypadku odwołania uczestnictwa w kursie przez uczestnika w ostatniej chwili (w 

terminie krótszym niż dwa tygodnie przed kursem) z powodu zachorowania na COVID-19 lub 

skierowania na kwarantannę, zadatek nie podlega zwrotowi, ale cała wpłacona kwota 

należności przechodzi na poczet opłaty za uczestnictwo w jednym z przyszłych kursów 

wskazanych przez uczestnika kursu w dowolnym terminie i lokalizacji. 

14. W przypadku odwołania kursu przez organizatora spowodowanego brakiem oczekiwanej 

liczby kursantów wpłacona kwota podlega niezwłocznemu zwrotowi lub może zostać decyzją 

uczestnika przeniesiona na poczet kursu w innym terminie lub innej lokalizacji. W przypadku 

trudności z zebraniem grupy decyzja o uruchomieniu lub odwołaniu kursu zostanie podjęta 

przez organizatora nie później niż na dwa tygodnie przed kursem. 

15. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora lub z powodu zaistnienia czynników 

zewnętrznych (takich jak lockdown lub tym podobne nieprzekraczalne ograniczenia), 

wszystkie wpłaty dokonane przez uczestnika zostaną zwrócone lub, jeśli taka będzie decyzja 

uczestnika, przeniesione na poczet opłaty za kurs w innym terminie lub lokalizacji. 

16. Koszt kursu nie obejmuje transportu i noclegu. W ramach kursu zapewniamy poczęstunek, 

obiad i napoje.  

 

§ 6. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom są objęte prawami autorskimi. Niedozwolone 

jest ich rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie w formie drukowanej i cyfrowej  

w całości i w częściach, tłumaczenie, modyfikowanie, przekazywanie, wypożyczanie lub 

sprzedaż osobom trzecim. W szczególności niedozwolone jest kopiowanie i rozdawanie 

materiałów szkoleniowych, jako materiałów do prowadzonych przez doradcę warsztatów  

i konsultacji dla rodziców.  



  

 

2. Fundacja STIM nie wyraża zgody na użytkowanie jej logotypu bez wcześniejszego 

powiadomienia i ustalenia warunków jego każdorazowego użycia. Organizator nie wyraża 

zgody na filmowanie szkolenia w jakiejkolwiek formie. Dopuszczalne jest wykonywanie zdjęć 

na użytek prywatny.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny. 

4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia intymnej przestrzeni dla matek karmiących, 

jednakże poza okresem karmienia dzieci powinny znajdować się pod opieką innego opiekuna 

poza salą szkoleniową.  

 

 


