INFORMATOR
ODNAWIANIA LICENCJI DLA POLSKICH PROFESJONALISTÓW

INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE ODNOWIENIA LICENCJI
1.
Odnowienie licencji PROFESJONALISTY IFACC, tj. instruktora, trenera, dyrektora kursów
i międzynarodowego egzaminatora, odbywa się na tym samych zasadach.
2.
Każdy z wyżej wymienionych w pkt. 1 profesjonalistów IFACC, co dwa lata (zgodnie z terminem
ważności certyfikatu), może odnowić swoją licencję, aby dalej posiadać swoje kwalifikacje w systemie
IFACC, status edukacyjny i mieć dostęp do materiałów edukacyjnych, które są dostępne na stronie
www.ifaccpolska.pl
3.
W celu utrzymanie ważnego statusu profesjonalisty IFACC należy:
 wypełnić arkusz odnowienia licencji na stronie internetowej Polskiego Przedstawicielstwa IFACC,
pod adresem: www.ifaccpolska.pl/odnowienie_licencji_pro.html
 dokonać opłaty licencyjnej, której cena została określona w poniższej informacji.
II.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOWIENIA LICENCJI
1.
Obsługą finansową odnowienia licencji dla wszystkich profesjonalistów IFACC w Europie, zajmuje się
uprawniona instytucja prawna, która posiada stosowne pełnomocnictwo władz IFACC do obsługi

finansowej profesjonalistów IFACC. W Europie, wszystkie opłaty licencyjne przyjmuje i rozlicza
Global Cognitive Education Ltd z siedziba w Londynie.
2.
Mając na uwadze, że w Polsce pracuje prawie 600 instruktorów IFACC, ponad 20 trenerów instruktorów
IFACC oraz ponad 500 międzynarodowych nauczycieli IFACC, od 2015 roku, dla ułatwienia obsługi
profesjonalistów z Polski, zostało uruchomione konto bankowe w Polskim Banku, co umożliwia
dokonywanie opłat licencyjnych w polskich złotych.
3.
Koszt przedłużenia opłaty licencyjnej.
3.1.
Jeśli opłata licencyjna jest wpłacona przed terminem jej zakończenia lub najdalej do 31 dni po
zakończeniu licencji, to dany profesjonalista wnosi następującą opłatę, stanowiącą przedłużenie licencji
na kolejne 2 lata:
Lp.
1

Nazwa opłaty
Przedłużenie licencji profesjonalisty IFACC

Kwota brutto
200 zł

3.2.
Jeśli opłata licencyjna jest wpłacona powyżej 31 dni od jej zakończenia, i nie później niż do 6 miesięcy
od jej zakończenia, to dany profesjonalista wnosi następującą opłatę, stanowiącą przedłużenie licencji
na kolejne 2 lata:
Lp.
1

Nazwa opłaty
Przedłużenie licencji profesjonalisty IFACC - przedawnione

Kwota brutto
400 zł

3.3.
Po przekroczeniu 6. miesięcy od zakończenia licencji, nie ma możliwości jej przedłużenia na podstawie
dokonania opłaty licencyjnej. W takim przypadku należy ponownie ukończyć kurs dla profesjonalistów
IFACC, u dowolnego trenera instruktorów IFACC lub skontaktować się z Polskim Przedstawicielstwem
IFACC, aby ukończyć specjalny kurs odnawiający.
III.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I WYSTAWIANIA FAKTUR
ZA ODNOWIENIE LICENCJI PROFESJONALISTY IFACC
1.
Należy pamiętać, że licencja profesjonalisty IFACC jest licencją PERSONALNĄ. Oznacza to, że
opłata za przedłużenie licencji może być dokonana WYŁĄCZNIE przez osobę, która jest
profesjonalistą IFACC.
2.
Nie dopuszcza się wnoszenia opłat za odnowienie licencji przez firmy, jednostki i inne podmioty,
które nie są własnością lub współwłasnością danego profesjonalisty IFACC.
Faktury za odnowienie licencji profesjonalisty IFACC mogą być wystawione dla:
a. danego profesjonalisty IFACC,
b. firmy, której dany profesjonalista IFACC jest właścicielem lub współwłaścicielem (jednoosobowa
działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, inna spółka osobowa),
c. firmy, której dany profesjonalista IFACC jest udziałowcem (spółka z o.o. lub inny podmiot,
których profesjonalista IFACC posiada udziały).

3.
Nie dopuszcza się wystawiania faktur za odnowienie licencji profesjonalisty IFACC na rzecz firm
i podmiotów, gdzie dany profesjonalista jest zatrudniony jako pracownik, gdyż narusza to zasady
niezależności i samodzielności danego profesjonalisty IFACC.
4.
Po odnotowaniu płatności, faktura brytyjska (wystawiona przez uprawniony podmiot), zostanie
wystawiona zgodnie z przepisami rachunkowości i prawa kraju jej wystawienia.
5.
Faktura jest wystawiana w języku angielski i języku polskim.
6.
Kwota płatności jest wskazana w polskich złotych.
7.
Faktura jest przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail profesjonalisty IFACC (jako załącznik pdf).
8.
Faktura wysyłana w formie elektronicznej jest ważnym dokumentem księgowy w Unii Europejskiej
oraz w Polsce.
IV.
DOKONYWANIE WPŁAT ZA ODNOWIENIE LICENCJI IFACC
RACHUENK BANKOWY
1.
Wszelkie wpłaty za odnowienie licencji przyjmowane są przez instytucję obsługującą odnowienia
licencji profesjonalistów IFACC w Europie, tj. na rachunek bankowy:

GLOBAL COGNITIVE EDUCATION LTD
LONDON
Numer rachunku bankowego do wpłat dla profesjonalistów z Polski:

12 1600 1462 1841 2835 2000 0001
W tytule płatności należy wpisać:
 imię i nazwisko profesjonalisty IFACC
 numer certyfikatu profesjonalisty IFACC
2.
Wszelkie pytania, które dotyczą odnowienia licencji profesjonalisty IFACC można zadawać
telefonicznie lub mailowo:
e-mail:
kontakt@ifaccpolska.pl
tel.:
32 4150797
Polskie Przedstawicielstwo IFACC (przy Instytucie Promocji Ratownictwa), w godzinach od 10.00 do
16.00 od poniedziałku do czwartku.

Nasz adres:
Polskie Przedstawicielstwo IFACC
przy
Instytucie Promocji Ratownictwa
Wojska Polska 2/1, 47-400 Racibórz
___________

