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Formularz odwołania: kwalifikacja i recertyfikacja  
 
IBLCE będzie rozpatrywać odwołania od niekorzystnych decyzji certyfikacyjnych lub decyzji o ponownej 

certyfikacji od osób posiadających certyfikat IBCLC i kandydatów. Od decyzji niekorzystnej można się 

odwołać z następujących przyczyn: 1.) IBLCE nie zastosowała poprawnie kryteriów certyfikacji lub ponownej 

certyfikacji lub 2.) na decyzję wpłynął błąd merytoryczny. Od niedotrzymanego terminu można się odwołać 

jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionych i zweryfikowanych nadzwyczajnych okoliczności.  

Wszystkie odwołania należy składać do IBLCE w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o odmowie 

kwalifikacji.  

 

Prosimy o przedłożenie następujących informacji wraz z dokumentacją uzupełniającą, jak wskazano poniżej. 

 

Nazwisko  (proszę pisać literami drukowanymi) 

 

 

Numer identyfikacyjny IBLCE    
     

 

Adres 

 

 

 

 

Numer telefonu 

 

 

Adres e-mail 

 
 

Proszę podać okoliczności dotyczące odmowy kwalifikacji oraz zaznaczyć wszystkie, które mają 

zastosowanie: 
 

IBLCE nie zastosował poprawnie kryteriów certyfikacji lub ponownej certyfikacji  

Wpływ na podjętą decyzję miał błąd faktyczny 

Niedotrzymanie terminu spowodowane było nadzwyczajnymi okolicznościami Proszę podać krótkie 

 uzasadnienie odwołania: 
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Dokumentacja uzupełniająca 

 

Wszystkie odwołania muszą zawierać dokumentację uzupełniającą. Proszę podać rodzaj dostarczonej 

dokumentacji uzupełniającej: 

 

Uzupełnienie wymagań IBLCE (np. świadectwa ukończenia edukacji) 

Nadzwyczajne okoliczności (niezbędna dokumentacja strony trzeciej) 

Inne dokumenty wspierające odwołanie 

 

Warunki: Podpisując niniejszy formularz, przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że decyzja Komisji 

Odwoławczej IBLCE jest ostateczna. 

 

 

 

Podpis Data 

 

Skontaktuj się ze swoją regionalną lokalizacją, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie wysłać te informacje: 

 

  Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej lub Izraelu: 

  IBLCE in the Americas 

E-mail: iblce@iblce.org 

Telefon: +1 703-560-7330 

 

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

IBLCE in Europe and the Middle East  

E-mail: eumeoffice@iblce.org 

Telefon: +43 (0) 2252 20 65 95 (w Austrii) ● + 43 2252 20 65 95 (poza Austrią) 

 

Jeśli mieszkasz w Azji, Australii lub krajach Afryki nie obsługiwanych przez lokalizacje europejskie: 

IBLCE in Asia Pacific and Africa  

E-mail: apaadmin@iblce.org 

Telefon: 07 5529 8811 (w Australii) ● +61 7 5529 8811 (poza Australią) 
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