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Akredytacja Konsultanta VCC 

 

Wprowadzenie 

Konsultant VCC jest pracownikiem lub współpracownikiem organizacji, która podejmuje procedurę 

akredytacyjną. Zadaniem Konsultanta VCC jest udzielanie informacji i wparcia innym pracownikom 

organizacji w zakresie systemu VCC. Jest to również osoba, która jest wyznaczona do kontaktu z 

Akademią Regionalną/Fundacją VCC.  

Konsultant VCC otrzymuje mailowo zawiadomienie o wskazaniu jego osoby jako kandydata na 

Konsultanta VCC. Przed rozpoczęciem procedury akredytacyjnej taka osoba powinna zapoznać się z 

systemem VCC w oparciu o informacje zamieszczone na stronie (oraz najlepiej przejść kurs na 

platformie e-learningowej), aby móc w razie potrzeby służyć wsparciem innym osobom w swojej 

organizacji. 

Procedura akredytacyjna 

1. Aby aktywować konto, klikasz link aktywacyjny przesłany na adres e-mail i zaczekać na dane 

dostępowe, które zostaną przesłane w kolejnej wiadomości. Uwaga! Konto będzie w pełni 

funkcjonalne w momencie aktywowania go przez Akademię Regionalną. 

 

 

http://www.vccsystem.eu/
http://vcci.eu/


Fundacja VCC 
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin 
tel.: +48 81 45 21 595 , fax: +48 81 45 21 596 
www.vccsystem.eu info@vccsystem.eu 

  

 

 

 

2. Logujesz się do systemu na dane przesłane w wiadomości e-mail. Po poprawnym zalogowaniu się 

można rozpocząć procedurę akredytacyjną, klikając łącze na głównej stronie lub korzystając z zakładki 

Akredytacja. 

 

 

 

3. Klikasz przycisk Dalej, aby rozpocząć nową akredytację. 
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4. Wybierasz funkcję Konsultant VCC. 

 

 

5. Jeżeli jesteś w stanie spełnić wymagania na tę funkcję klikasz przycisk Zaakceptuj. Musisz również 

zaakceptować oświadczenie o gotowości do współpracy. 

 

 

6. Klikasz w przycisk Szczegóły w kroku Prześlij dokumenty akredytacyjne, aby wyświetlić pole 

kwestionariusza. 
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7. Klikasz łącze Wypełnij kwestionariusz VCC (Uwaga! Pominięcie tego kroku uniemożliwi dalszą 

procedurę). 

 

8. Uzupełniasz dane w formularzu i zatwierdzasz pola przyciskiem Zapisz. Nie musisz uzupełniać pola 

PESEL, ale musisz zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
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9. Akademia Regionalna weryfikuje dokumenty przesłane przez Konsultanta VCC. Po pozytywnej 

decyzji status zostanie zmieniony na zweryfikowany.  

 

10. W zakładce Twoje konto możesz sprawdzić status procedury akredytacyjnej. Na tym kończy się 

procedura akredytacji Konsultanta VCC. 
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