
9. Aktualizacja Certyfikatu 

 

Aktualizacja Certyfikatu jest potrzebna doświadczonej douli, by mogła przyjrzeć się swojej pracy i 
aktywności jako Douli Certyfikowanej. Polega na przygotowaniu raportu z działań jako Doula 
Certyfikowana i omówieniu go z inną doświadczoną Doulą Certyfikowaną, wyznaczoną przez Komisję 
Certyfikacyjną. 

Aktualizacja Certyfikatu ma przede wszystkim na celu: 

Dla Douli Certyfikowanej 

● przyjrzenie się własnej pracy i doświadczeniu jako Douli Certyfikowanej, 
● zdobycie dodatkowej perspektywy przez Doulę Certyfikowaną, 
● weryfikację i omówienie własnych aktywności jako Douli Certyfikowanej, 
● zwiększenie samoświadomości w pracy zawodowej. 

 

Dla Stowarzyszenia 

● potwierdzenie aktywności douli, która jest wymagana do utrzymania tytułu Douli 
Certyfikowanej, 

● weryfikację i omówienie aktywności Douli Certyfikowanej, 
● dbanie o wysoki standard działań Doul Certyfikowanych (w zgodzie z Kodeksem Etycznym 

i Standardami Pracy Douli, celami statutowymi Stowarzyszenia Doula w Polsce). 

 

 

9.1 Aktualizacja Certyfikatu jest wymagana w przedziale czasowym od 5 lat do 7 lat po uzyskaniu 
tytułu Douli Certyfikowanej. 

 

9.2  Aktualizacja Certyfikatu polega na: 

9.2.1     wysłaniu prośby do Komisji Certyfikacyjnej o rozpoczęcie procesu Aktualizacji           
Certyfikatu wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty na adres certyfikat@doula.org.pl, 

9.2.2 przygotowaniu i wysłaniu raportu ze swojej pracy jako Douli Certyfikowanej zgodnie 
z punktem 9.4, 

9.2.3 analizie i weryfikacji raportu przez Komisję Certyfikacyjną. Komisja ma prawo do 
wyrywkowego sprawdzenia raportu, 

9.2.4 wyznaczeniu Douli Certyfikowanej z Komisji Certyfikacyjnej lub spośród Opiekunek 
Procesu Certyfikacji, która zapozna się z raportem, przygotuje i przeprowadzi 
indywidualne spotkanie intrawizyjne, 

9.2.5 trzygodzinnym spotkaniu intrawizyjnym Douli Certyfikowanej z drugą Doulą 
Certyfikowaną wyznaczoną przez Komisję Certyfikacyjną, podczas którego zostaną 
omówione: 

● działania ujęte w raporcie, 
● sukcesy i wyzwania doulowe, 
● rozwój osobisty, 



● refleksje na temat pracy douli i własnych doświadczeń, 
 
 

9.2.6 przygotowaniu przez Doulę Certyfikowaną wyznaczoną przez Komisję Certyfikacyjną 
sprawozdania ze spotkania intrawizyjnego oraz opinii o aktywności Douli 
Certyfikowanej. Jeśli nie widzi przeszkód, rekomenduje utrzymanie tytułu Douli 
Certyfikowanej, 

9.2.7 zatwierdzeniu przez Komisję Certyfikacyjną tytułu Douli Certyfikowanej na kolejne 7 
lat. 

 

9.3 W razie wątpliwości Komisja Certyfikacyjna może: 
9.3.1 wyznaczyć indywidualnie dobrane zadania, 
9.3.2 wyznaczyć dodatkową rozmowę z udziałem Douli Certyfikowanej i przedstawicielki 

Komisji Certyfikacyjnej, 
9.3.3 sformułować zalecenia,  
9.3.4 poprosić o dodatkowe udokumentowanie aktywności zawartych w raporcie 

9.3.5 Realizacja wyżej wymienionych punktów będzie konieczna do pozytywnego zakończenia 
procesu Aktualizacji Certyfikatu. Jeżeli doula zrealizuje zadania, odbędzie dodatkową rozmowę, 
wypełni zalecenia, udokumentuje aktywności, wtedy jej prośba o Aktualizację Certyfikacyjną 
zostanie ponownie rozpatrzona przez Komisję Certyfikacyjną.  

 

9.4 Raport aktywności Douli Certyfikowanej 

Zadaniem Douli Certyfikowanej jest wykazanie w raporcie swojej aktywności jako douli zgodnie z 
formularzem (załącznik w przygotowaniu) 

 

Poszczególne aktywności są punktowane.  

Minimalna liczba punktów wymagana, by przystąpić do Aktualizacji Certyfikatu to 70  

Minimalna liczba punktów została określona na podstawie analizy aktywności różnych 
doul certyfikowanych, tak by także doule działające mniej intensywnie lub 
wyspecjalizowane w konkretnym zakresie, były w stanie ją zdobyć. 

 

Aktywności punktowane: 

 

9.4.1 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem douli: 

9.4.1.1 prowadzenie zajęć podczas konferencji członkowskiej Stowarzyszenia Doula w 
Polsce  – za każdą konferencję – 3 pkt 

9.4.1.2 udział w konferencji członkowskiej Stowarzyszenia Doula w Polsce – za każdą 
konferencję – 3 pkt 



9.4.1.3 prowadzenie zajęć podczas konferencji dla doul, specjalistów, rodziców 
organizowanych przez Stowarzyszenie Doula w Polsce –za jedną konferencję – 3 pkt 

9.4.1.4 prowadzenie zajęć podczas konferencji dla doul, specjalistów, rodziców 
organizowanych przez inne organizacje lub firmy – za jedną konferencję – 1 pkt 

9.4.1.5 prowadzenie szkoleń dla doul zrzeszonych – za każdą edycję – 3 pkt 
9.4.1.6 prowadzenie szkoleń dla doul zrzeszonych i niezrzeszonych organizowanych przez 

inne organizacje lub firmy  – za każdą edycję – 1 pkt 
9.4.1.7 prowadzenie szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Doula w Polsce dla 

przyszłych doul i doul niezrzeszonych – za edycję szkolenia – 3 pkt 
9.4.1.8 prowadzenie szkoleń organizowanych przez inne organizacje i firmy dla przyszłych 

doul i doul niezrzeszonych – za edycję szkolenia – 1 pkt 
9.4.1.9 pełnienie funkcji Opiekunki w Procesie Certyfikacji – za każdą doulę w Procesie 

Certyfikacji – 3 pkt 
9.4.1.10 prowadzenie spotkań dla Doul Certyfikowanych lub w Procesie Certyfikacji – 

każde spotkanie – 3 pkt 
9.4.1.11 organizacja lokalnych spotkań doul zrzeszonych – każde spotkanie – 3 pkt 
9.4.1.12 publikacje własne (artykuły, wywiady, książki, itd.), których temat jest 

związany ze wspieraniem kobiet i doulowaniem – każda publikacja – 2 pkt 

 

9.4.2 Aktywna działalność na rzecz Stowarzyszenia Doula w Polsce: 
9.4.2.1 pełnienie funkcji w obrębie Stowarzyszenia – za każdy rok – 3 pkt 
9.4.2.2 reprezentowanie Stowarzyszenia w wydarzeniach zewnętrznych (np. konferencje 

FRpL lub inne) – za każde wydarzenie –2 pkt 
9.4.2.3 udział w lokalnych spotkaniach doul zrzeszonych – za każde spotkanie – 2 pkt 
9.4.2.4 udział w spotkaniach dla doul niezależnie od członkostwa w Stowarzyszeniu – za 

każde spotkanie – 1 pkt 
9.4.2.5 współorganizowanie wydarzeń Stowarzyszenia Doula w Polsce (konferencje, Walne 

Zgromadzenia, inne) – za każde wydarzenie – 3 pkt 
9.4.2.6 udział w projektach organizowanych przez Stowarzyszenie (np. w ramach Tygodnia 

Douli, Kręgów Opowieści Porodowych, projektach zdjęciowych i innych) – za każdy 
projekt – 2 pkt 

9.4.2.7 indywidualne wspieranie innych doul zrzeszonych w ich działaniach i wyzwaniach – 
za każdą sytuację –3 pkt 

9.4.2.8 wysyłanie co roku raportu zawierającego dane o udzielonym wsparciu doulowym 
(liczba klientek wspieranych w okresie ciąży, w porodzie, w połogu, w laktacji, w 
stracie, w tym obcojęzycznych i online) – za każdy raport – 3 pkt  

9.4.2.9 opiniowanie projektów Stowarzyszenia (np. zmian w regulaminach, itd.) – za każde 
spotkanie, rozmowę, wymianę mailową – 2 pkt 

9.4.2.10 wolontariat na rzecz Stowarzyszenia w różnych innych, niewymienionych 
zakresach – za każdy zakres działalności za rok – 3 pkt 

 

9.4.3 Wsparcie douli na rzecz kobiet: 
9.4.3.1 współpraca indywidualna z klientkami w zakresie wsparcia w ciąży, w porodzie, w 

połogu, w laktacji – za każdą współpracę z pojedynczą kobietą – 2pkt 
9.4.3.2 prowadzenie cykli zajęć w szkołach rodzenia – za każdy cykl –2pkt 



9.4.3.3 prowadzenie cykli warsztatów, spotkań, grup dotyczących zakresów wsparcia 
okołoporodowego  za każdy cykl – 2 pkt 

9.4.3.4 prowadzenie grup wsparcia dla matek – za każdy cykl – 2 pkt 

 

9.4.4 Inna aktywność: 
9.4.4.1 współpraca jako doula z innymi organizacjami zajmującymi się opieką 

okołoporodową – za każdą współpracę – 1 pkt 
9.4.4.2 udział w spotkaniach dla doul certyfikowanych – za każde spotkanie – 3 pkt 
9.4.4.3 promowanie roli douli i idei ciągłości wsparcia okołoporodowego w inny 

niewymieniony powyżej sposób – za każdą aktywność  1 pkt 
9.4.4.4 udział w innych szkoleniach lub konferencjach, z których wiedzę i umiejętności może 

wykorzystywać w pracy douli  – za każde szkolenie lub konferencję – 2 pkt 

 

9.4.5 Wymagane jest zdobycie punktów z każdego zakresu (punkty od 9.4.1 do 9.4.4) 

 

9.5 Do Aktualizacji Certyfikatu można podejść mając uregulowane składki członkowskie. 

 

9.6 W przypadku przerwania ciągłości bycia członkinią Stowarzyszenia Doula w Polsce od momentu 
uzyskania tytułu Douli Certyfikowanej lub poprzedniej Aktualizacji Certyfikatu, wymagane jest 
odnowienie członkostwa minimum 18 miesięcy przed przystąpieniem do Aktualizacji Certyfikatu. 
 
 

10. Opłaty 

 

10.1 Doula jest zobowiązana do terminowego uiszczania opłat za Proces Certyfikacji, jego 
ewentualne przedłużenie, Egzamin Certyfikacyjny oraz Aktualizację Certyfikatu.  

 

Opłaty pokrywają koszty pracy osób zaangażowanych w przebieg wyżej wymienionych działań.  

Stowarzyszenie nie czerpie korzyści finansowych z działań związanych z uzyskaniem i aktualizacją 
Certyfikatu. 

 

10. 2 W przypadku niedokonania opłat doula otrzymuje od Stowarzyszenia: 

10.2.1 upomnienie,  
10.2.2 przedsądowe wezwanie do zapłaty. 

10.2.3 W przypadku nieuregulowania opłat Proces Certyfikacji zostaje zamknięty z końcem 
następnego kwartału. W razie chęci wznowienia zamkniętego z wyżej wymienionego powodu 
Procesu Certyfikacji możliwe jest wznowienie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez  Komisję 
Certyfikacyjną oraz uiszczeniu z góry całości pozostałych opłat z uwzględnieniem pkt 10.3. 



 

10.3 Opłaty: 

10.3.1 Proces Certyfikacji - 2400 zł, z czego: 

opłata początkowa – 500 zł – jest płatna przy zgłoszeniu, 

pozostała część jest płatna zgodnie z planem wpłat zadeklarowanym w umowie, 

10.3.2 Przedłużenie Procesu Certyfikacji za każdy kwartał 150 zł (maksymalnie do roku) 
10.3.3 Egzamin Certyfikacyjny – 300 zł 
10.3.4 Aktualizacja Certyfikatu – 450 zł 

 

10.3.5 Wysokość opłat będzie aktualizowana corocznie i proporcjonalnie, pod koniec pierwszego 
kwartału, zgodnie z wzrostem najniższej krajowej płacy. 

 

11. W przypadku spraw nieujętych w powyższym regulaminie decyzję podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia Doula w Polsce w porozumieniu z Komisją Certyfikacyjną. 

 


