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Formularz odwołania od wyniku egzaminu 

IBLCE® rozpatrzy odwołania od niekorzystnych decyzji certyfikacyjnych od kandydatów do 
egzaminu. Od decyzji negatywnej można się odwołać z następujących powodów: (1) 
przypuszczalnie niewłaściwe procedury administracyjne oraz (2) warunki przeprowadzanych 
testów były na tyle trudne, że spowodowały poważne zakłócenie procesu egzaminacyjnego i/lub 
inne nieprawidłowości. Każde odwołanie od wyniku egzaminu powinno być jak najbardziej 
szczegółowo uzasadnione, z wyszczególnieniem podstawy odwołania. 

 Wszystkie odwołania od wyników egzaminów muszą zostać przesłane do IBLCE w ciągu 30 
dni od daty udostępnienia wyników. IBLCE nie będzie rozpatrywał odwołań związanych z (1) 
ustaleniem wyniku pozytywnego, (2) egzaminu  lub poszczególnych tematów testów, lub (3) 
ważności treści testów. 

 
Nazwisko kandydata (proszę pisać literami drukowanymi)    

 
Numer identyfikacyjny kandydata L -      

 
 

Adres    
 
 

 
 

 

Numer telefonu     
 

Adres e-mail   
 

Miejsce egzaminu       
Miasto  Stan/Województwo  Kraj 

 
 
Podaj krótkie uzasadnienie odwołania, z możliwie największą szczegółowością: 
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Warunki: Podpisując niniejszy formularz, przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że decyzja 
Komisji Odwoławczej IBLCE jest ostateczna. Przyjmuję ponadto do wiadomości, że 
pozytywne odwołanie skutkuje jedynie przełożeniem opłat egzaminacyjnych do przyszłego 
egzaminu, o którym powiadomienie zostanie wysłane z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
 

 
Podpis Data 

 
Proszę wysłać pocztą, faksem lub drogą elektroniczną do lokalizacji IBLCE, która obsługuje 
twój kraj:  
 
Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej lub 

Izraelu: 
IBLCE in the Americas 
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, Virginia 
22030 Stany 
Zjednoczone 
Faks: 703-560-7332 
E-mail: iblce@iblce.org 

 
Jeśli mieszkasz w Europie, na Bliskim Wschodzie (z wyjątkiem Izraela) lub w krajach Afryki 

Północnej: 
IBLCE in Europe and the Middle East  
Theresiengasse 5/1/30 
2500 Baden 
Austria 
Faks: +43 (0) 2252 20 64 87 
E-mail: eumeoffice@iblce.org 

 
Jeśli mieszkasz w Azji, Australii lub krajach Afryki nie obsługiwanych przez lokalizację 
europejską: 
IBLCE in Asia Pacific and Africa  
PO Box 1533 
Oxenford, Queensland 4210 
Australia 
Faks: 07 5529 8922 (w Australii) lub +61 7 5529 8922 (poza Australią)  
E-mail: apaadmin@iblce.org 
 

mailto:iblce@iblce.org
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