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Zasady i opłaty związane z przenoszeniem Uczestnika Egzaminu

Powód zmiany terminu

Zmiana
terminu
egzaminu
przez
Uczestnik
a
Komunika
cja przed
egzamine
m (liczy
się data i
godzina,
kanał to
mail
(czyt. ma
być
podstawą
do
wniosku)

Sposób
wnioskowania

Sposób rozpoznania
wniosku przez SJSI
(decyzja)
SJSI rozpoznaje
indywidualnie każdy
otrzymany w tym trybie
wniosek. O sposobie
rozpoznania wniosku SJSI
informuje w ciągu 7 dni od
dnia jego otrzymania.

Nieprzystąpienie do Egzaminu
w terminie wynikającym
z Umowy, spowodowane przez
siłę wyższą, o której SJSI
zostało poinformowane
później niż w momencie
rozpoczęcia Egzaminu, ale nie
później niż w ciągu 21 dni od
daty Egzaminu

e-mail na
egzaminy@sjsi.org

W przypadku pozytywnego
rozpoznania wniosku
Uczestnik zobowiązany jest
uiścić opłatę manipulacyjną
z tytułu uczestnictwa
w Egzaminie w innym
terminie

W przypadku negatywnego
rozpoznania wniosku
Egzamin uznaje się za
niezaliczony z powodu
nieobecności Uczestnika.
Wnioski otrzymane
z przekroczeniem 21-

Sposób płatności

Opłata manipulacyjna
powinna zostać
wniesiona w terminie 3
dni od dnia otrzymania
przez Uczestnika
informacji
o pozytywnym
rozpoznaniu
wniesionego wniosku.
W przypadku
nieuiszczenia opłaty
w tym terminie
Egzamin uznaje się za
niezaliczony z powodu
nieobecności Uczestnika

Cena

307,50 zł brutto
(opłata manipulacyjna)

Sposób zapisu na
nowy termin
Egzaminu
SJSI w porozumieniu
z Uczestnikiem ustala
nowy termin Egzaminu,
z tym zastrzeżeniem,
że Egzamin
(w nowym terminie)
musi odbyć się
w ciągu 30 dni od
momentu
zawiadomienia
Uczestnika
o pozytywnym
rozpoznaniu wniosku

dniowego terminu na ich
wniesienie rozpoznawane
będą negatywnie, co
skutkować będzie uznaniem
Egzaminu za niezaliczony
z powodu nieobecności
Uczestnika
Wniosek o zmianę terminu
egzaminu wniesiony w okresie
krótszym niż 72h przed
momentem rozpoczęcia
Egzaminu

e-mail na
egzaminy@sjsi.org

Wniosek nie wymaga podania
przyczyny uzasadniającej jego
wniesienie

Wniosek rozpoznawany jest
pozytywnie pod warunkiem
uiszczenia przez Uczestnika
opłaty manipulacyjnej

Opłata manipulacyjna
powinna zostać
wniesiona w terminie 3
dni od dnia otrzymania
przez Uczestnika
informacji
o pozytywnym
rozpoznaniu
wniesionego wniosku.
W przypadku
nieuiszczenia opłaty
w tym terminie
Egzamin uznaje się za
niezaliczony z powodu
nieobecności Uczestnika

SJSI w porozumieniu
z Uczestnikiem ustala
nowy termin Egzaminu,
z tym zastrzeżeniem, że
Egzamin (w nowym
terminie) musi odbyć się
w ciągu 30 dni od
momentu
zawiadomienia
Uczestnika
o pozytywnym
rozpoznaniu wniosku
ALBO
123 zł brutto
(opłata manipulacyjna)

rozwiązanie umowy
o udział w Egzaminie za
porozumieniem Stron
i wydanie Uczestnikowi
Vouchera
umożliwiającego
dokonanie zapłaty za
inny Egzamin. Voucher
jest ważny przez 30 dni
od dnia wydania, nie
podlega zamianie na
gotówkę, a posiadacz
Vouchera zobowiązany
jest do dokonania
ponownej rejestracji na

wybrany przez siebie
Egzamin

Pierwszy wniosek o zmianę
terminu Egzaminu wniesiony
po zawarciu umowy o udział
w Egzaminie, ale nie później niż
na 72 h przed momentem
rozpoczęcia Egzaminu

e-mail na
egzaminy@sjsi.org

Wniosek nie wymaga podania
przyczyny uzasadniającej jego
wniesienie
Drugi wniosek o zmianę
terminu Egzaminu wniesiony
po zawarciu umowy o udział
w Egzaminie i ustaleniu
nowego terminu Egzaminu
w trybie (pierwszego wniosku
opisanego powyżej), ale nie
później niż na 72 h przed
momentem rozpoczęcia
Egzaminu

N/A
Wniosek rozpoznawany jest
pozytywnie, jeżeli zostanie
wniesiony nie później niż na
72 h przed momentem
rozpoczęcia Egzaminu

N/A

N/A

N/A

e-mail na
egzaminy@sjsi.org
Wniosek rozpoznawany jest
pozytywnie, jeżeli zostanie
wniesiony nie później niż na
72 h przed momentem
rozpoczęcia Egzaminu oraz
pod warunkiem uiszczenia
przez Uczestnika opłaty
manipulacyjnej

Wniosek nie wymaga podania
przyczyny uzasadniającej jego
wniesienie

Trzeci oraz każdy kolejny
wniosek o zmianę terminu
Egzaminu wniesiony po
zawarciu umowy o udział
w Egzaminie i ustaleniu
nowego terminu Egzaminu

e-mail na
egzaminy@sjsi.org

N/A
Wniosek rozpoznawany jest
pozytywnie, jeżeli zostanie
wniesiony nie później niż na
72 h przed momentem
rozpoczęcia Egzaminu oraz
pod warunkiem uiszczenia

N/A

Bezpłatnie

Opłata manipulacyjna
powinna zostać
wniesiona w terminie 3
dni od dnia otrzymania
przez Uczestnika
informacji
o pozytywnym
rozpoznaniu
wniesionego wniosku.
W przypadku
nieuiszczenia opłaty
w tym terminie
Egzamin uznaje się za
niezaliczony z powodu
nieobecności Uczestnika
N/A
Opłata manipulacyjna
powinna zostać
wniesiona w terminie 3
dni od dnia otrzymania
przez Uczestnika
informacji

N/A
SJSI w porozumieniu
z Uczestnikiem ustala
nowy termin Egzaminu

N/A

N/A

123 zł brutto
(opłata manipulacyjna)

SJSI w porozumieniu
z Uczestnikiem ustala
nowy termin Egzaminu

N/A

307,50 zł brutto
(opłata manipulacyjna)

N/A
SJSI w porozumieniu
z Uczestnikiem ustala
nowy termin Egzaminu
z tym zastrzeżeniem, że
Egzamin (w nowym
terminie) musi odbyć się

w trybie (pierwszego i drugiego
wniosku opisanego powyżej),
ale nie później niż na 72 h
przed momentem rozpoczęcia
Egzaminu

przez Uczestnika opłaty
manipulacyjnej

Wniosek nie wymaga podania
przyczyny uzasadniającej jego
wniesienie
NEGATYWNIE – max. 5 razy
można się przenieść

Odwołani
e terminu
egzaminu
przez SJSI

Powód odwołania egzaminu
przez SJSI
Siła wyższa (nagłe wypadki)

Sytuacja, w której na 5 dni
przed terminem Egzaminu
dany Egzamin nie został
zamówiony przez przynajmniej
5 osób

Sposób
powiadomienia
Uczestnika
e-mail lub telefon

e-mail lub telefon

o pozytywnym
rozpoznaniu
wniesionego wniosku.
W przypadku
nieuiszczenia opłaty
w tym terminie
Egzamin uznaje się za
niezaliczony z powodu
nieobecności Uczestnika

w ciągu 30 dni od
momentu
zawiadomienia
Uczestnika
o pozytywnym
rozpoznaniu wniosku

N/A

N/A

N/A

Sposób płatności

Cena

Sposób zapisu na nowy
termin Egzaminu

Poprzednia opłata za
Egzamin uwzględniona

Bezpłatnie (poprzednia
opłata uwzględniona)

Poprzednia opłata za
Egzamin uwzględniona

Bezpłatnie (poprzednia
opłata uwzględniona)

SJSI proponuje
Uczestnikowi nowy
termin udziału
w Egzaminie lub zwraca
uiszczoną przez
Uczestnika cenę
Egzaminu
SJSI proponuje
Uczestnikowi nowy
termin udziału
w Egzaminie lub zwraca
uiszczoną przez
Uczestnika cenę
Egzaminu

