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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. Komisja Odwoławcza IBLCE nie będzie rozpatrywała 
odwołań związanych z (1) ustaleniem wyniku pozytywnego, (2) egzaminu lub poszczególnych 
tematów testów, lub (3) ważności treści testów. 

 
Imię i nazwisko kandydata (drukowanymi literami)   

 
Identyfikator kandydata (nie chodzi o numer L)         

 
Adres   
 
Numer telefonu   

 
Adres e-mail (ten sam, który podano podczas zakładania konta IBLCE)  

 
Data egzaminu     Data otrzymania wyników egzaminu 
 
Ośrodek egzaminacyjny  _________ 
   Miasto  Stan/Województwo Kraj 

     
 

Czy poinformowano ośrodek egzaminacyjny o incydencie? Tak  Nie 
 
Jeśli tak, czy znają Państwo numer, jaki przypisano incydentowi? 
 
Czy poinformowano IBLCE o incydencie?  Tak  Nie 

 
Czy odwołanie dotyczy treści testu, zadań egzaminacyjnych lub ważności treści egzaminu? 

 Tak  Nie  
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Czy odwołanie dotyczy ustalenia progu zdawalności? Tak  Nie 
 
Prosimy podać fakty, które leżą u podstaw odwołania, ze szczegółami: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki 
 

Prosimy załączyć dokumenty na potwierdzenie warunków w trakcie egzaminu. Wszelkie dokumenty należy 
podać w kolejności chronologicznej. Prosimy również o podanie krótkiego opisu każdego dokumentu: 

 
 
 
 
 
Warunki: Podpisując niniejszy formularz, przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że 
decyzja Komisji Odwoławczej IBLCE jest ostateczna i . 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 

 
 
Aby złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej IBLCE, proszę zamieścić uzupełniony formularz odwołania 
wraz z załącznikami, korzystając z poniższego linka. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jeśli mają Państwo pytania w związku z procesem odwołania, prosimy o kontakt z regionalną lokalizacją.  Dane do 
kontaktu znajdą Państwo tutaj: https://iblce.org/contact-2/  
 

Upload and Submit 

https://iblce.org/contact-2/
https://iblce.sharefile.com/share/filedrop/dxf89121-b8ef-4df7-bcc8-6517507ee786
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