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Cel: Niniejsza Procedura powstała w celu zapewnienia bezstronności walidacji   

zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości ICVC oraz wymaganiami prawnymi 

Instytucją Certyfikująca jest  ICVC CERTYFIKACJA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (ICVC), 

siedziba ul. Dźwigowa 3/3, 02-437 Warszawa. Instytucja Certyfikująca realizuje proces walidacji 

i certyfikacji w zakresie opisanym w ofercie dostępnej na stronie internetowej 

www.icvc.eu/egzaminyzsk. Niniejsza Procedura obowiązuje Akredytowane podmioty egzaminujące, 

realizujące walidacje na podstawie umowy w ICVC, powołanych zgodnie z PA-PZ2 Procedura 

Akredytacji Podmiotów Egzaminujących. 

1. Komisja Odwoławcza 

1.1  Powołanie Komisji Odwoławczej 

Komisja Odwoławcza powoływana jest przez ICVC i składa się co najmniej z 3 członków, w tym 
przewodniczącego. Członkowie Komisji Odwoławczej muszą spełniać wymagania określone dla 
członków Komisji Walidacyjnej.  
W skład Komisji Odwoławczej nie mogą wchodzić członkowie Komisji Walidacyjnej uczestniczący w 
podejmowaniu zaskarżanej decyzji 

1.2 Okoliczności i sposób wniesienia odwołania 

Prawo do złożenia pisemnego odwołania od wyniku decyzji kończącej walidację przysługuje jedynie 

Uczestnikowi, który uzyskał wynik negatywny. 

 

Taka osoba może, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników walidacji  złożyć drogą mailową na adres 

zgloszenia@icvc.eu. wniosek o możliwość zapoznania się w siedzibie IC z dowodami z weryfikacji 

efektów uczenia się przeprowadzonej w ramach danej walidacji. Udostępnienie dowodów  

następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia złożenia wniosku. 

Osoba odwołująca się może też złożyć odwołanie w formie pisemnej wraz ze wskazaniem powodu 

odwołania i jego opisu. Wzór odwołania stanowi Załącznik nr 1 . Odwołanie może zostać złożone 

pocztą na adres IC: ICVC Certyfikacja Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 3/3, 02-437 Warszawa lub e-mailowo  

zgloszenia@icvc.eu. W każdym przypadku liczy się data wpłynięcia odwołania do IC - 7 dni od 

ogłoszenia wyników walidacji. 

http://www.icvc.eu/egzaminyzsk
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Odwołanie rozpatrywane jest przez Komisję Odwoławczą w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

odwołania. 

Jeżeli powodem odwołania są aspekty niedotyczące pytań egzaminacyjnych, a dotyczące kwestii 

technicznych i okoliczności przeprowadzenia egzaminu , to takie odwołanie podlega rozpoznaniu 

jedynie wtedy, gdy odwołujący zgłosił uwagi w trakcie walidacji, a przedmiotowe zgłoszenie zostało 

odnotowane w Protokole Walidacji. 

 

Jeżeli powodem odwołania są kwestie merytoryczne – związane z wątpliwościami co do 

prawidłowości odpowiedzi na pytania, to odwołanie można wnieść tylko w wypadku, gdy ilość 

kwestionowanych pytań i odpowiedzi, w przypadku uwzględnienia argumentacji  odwołującego, 

powodowałaby, iż odwołujący uzyskałby pozytywny wynik z walidacji.  

1.3 Rozwiązanie sprawy 
 

Odwołanie niespełniające powyższych kryteriów Komisja Odwoławcza pozostawi bez  rozpoznania, 

informując o tym wnoszącego odwołanie mailowo.   

 

Odwołanie, które nie podlega pozostawieniu bez rozpoznania, podlega rozpoznaniu przez 

wyznaczony skład Komisji Odwoławczej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.  

 

Komisja Odwoławcza rozstrzyga odwołanie decyzją, w której powiadamia o braku rozpoznania albo je 

uwzględnia stwierdzając pozytywny wynik walidacji. Decyzja Komisji Odwoławczej zawiera 

uzasadnienie. Decyzja ma charakter ostateczny i nie ma możliwości jej podważenia. 

 

2. Lista załączników  

Załącznik nr 1 Wzór Odwołania 

3.  Dokumenty związane: 

P1-PG1 Procedura procesu Walidacji 

 

 


	1. Komisja Odwoławcza
	1.1  Powołanie Komisji Odwoławczej
	1.2 Okoliczności i sposób wniesienia odwołania
	1.3 Rozwiązanie sprawy
	2. Lista załączników
	3.  Dokumenty związane:

