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W zai^czeniu uprzejmie przesytam zasady oceny poptawnosd prowadzenia
repertorium czynnosci tlumacza przysi^lego, opracowane przez Komisje
Odpowiedzialnosci Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwosci w porozumieniu ze \
stowarzyszeniami zrzeszajacymi tliimaczy przysieglych, w lym PT TEPIS i STP, I
oraz stosowane w ptaktyce orzeczniczej przez Komisj^.
Potrzeba opracowania jednolitych zasad oceny wynika z prowadzonych
przez Komisj? post^powan w sprawach odpowiedzialnosci zawodowej tlumaczy i
przysi^glych, a w szczegolnosci z braku ustawowych layteriow oceny poprawnosci
prowadzenia repertorium czynnosci tlumacza przysi^glego oraz wyst^puj^cych
w tym zakresie rozbieznosci w trakcie kontroli, przeprowadzanych przez wojewo- •
dow w oparciu o przepis art. 20 ustan^ o ^ojpods^e tlumac^pr^si^iego.
Zdaniem Komisji, wprowadzenie tych zasad utatwi kontrol? i ujednolid
kryteria oceny prawidlowosci prowadzenia repertorium.
Jednoczesnie informuje, ze Komisja przesiala ww. zasady do zawodowych
stowarzyszeii zrzeszaj^cych thimaczy przysi^glych, wtymSTP i TP TEPIS w celu
ich upowszechnienia w srodowisku tlumaczy przysi^glych, poprzez publikacje na
stronach internetowych oraz w specjalistycznych publikacjach.
Do wiadomo^ci:
1. TP TEPIS.
2. STP.
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W zwi^zku 2 pojawieniem si? na rynku wielu bl^dnie opracowanych wydan
repertorium czynnosci tlumacza pr2ysi^tego zar6wno w postad drukow
akqrdensowych, jak i na nosnikach elekttonicznych, Komisja Odpowiedzialnosd
Zawodowej Tiumaczy Przysi^giych przy Ministrze Sprawiedliwosd zawiadamia, ze
stosuje nastQpuj^ce zasady oceny poprawnosd prowadzenia repertorium czynnosd
ttiamacza przysieglego zgodnie z art. 17 ust 2 ustawy o zawodzie tlmnacza
przysi?g}ego oraz z zaleceniami Kodeksu tlumacza przysi^lego.
Zasady te zostaly omowione ponizej w kolejnosd punktow art, 17 ust. 2;
1) „Data

pfzyj^cia zlecenia

oraz

zwrotu

dokumetitu

wraz

z

tlumaczeniem" znajduje si? w mbryce drugiej repertorium — nazywanej
skrotowo „Data zlecenia" oraz w rubryce przedostatniej

- nazywanej

skrotowo „Zwrot dokumenm", zamiast poprawnie „Zwrot dokumentu wraz
2 tlumaczeniem".
Zarowno data zlecenia, jak i data zwrotu dokumentu wraz z
tlumaczeniem, powinny bye podane cyfirami arabskimi w pelnej formie, tj, z
uw2gl?dnieniem dnia, miesi^ca i roku, przy czym data zwrotu nie musi bye
zgodnie z ustaw% poswiadczona podpisem zleceniodawcy. Dlatego wersje
repertorium zawieraj^ce w tej rubryce pozycj? „podpis" S£|, bt^dne, zas brak
podpisu

zleceniodawcy

nie stanowi naruszenia zasad poprawnosci

prowadzenia repertorium.
Omawiana pozycja wpisu jest poprzedzona w repertorium pierwsz^ mbryk^
opatrzon^ skrotem „Lp." oznaczaj^cym liczb^ por2^dkow% ktora jest
numerem kolejnym wpisu do repertorium. liczba porz^dkowa powinna bye
pisana cyfirami arabskimi, ktorymi oznacza si? wpisy dokonywane od

pierwszego do ostatniego dnia danego roku, dla kazdego roku oddzielnie. ]
liczba porzqdkowa wpisu dotyczy zawsze jedtiego dokumentUj wpisywanie i
kilku dokumentow pod jednym niunerein nie jest pfaktyk^ wlasciw^.
jjOznaczenie

zleceniodawcy

oznaczofiego tlumaczenia"

albo

zamawiaj^cego

nie jest rownoznaczne

wykonanie
2 b}?dnym ;

okresleniem wystepuj^cym w roznych wersjach repettoiium jako „na2^visko
(nazwa) i adces zleceniodawqr". Pomijaj^c bowiem brak rozfoznienia miedzy
zleceniodawcji, a zamawiaj^cym, wytaz „oznac2enie" nalezy rozxmiiec
wyl^cznie jako imi^ i nazwisko osobyfizycznejlub nazw? osoby prawnej lub
firmy. Mozna podac imie i nazwisko osoby b^d^cej przedstawicielem osoby
prawnej lub finny | Umieszczanie w tej rubryce adresu zleceniodawcy lub
zamawiaj^cego nie jest wi?c obowis^zkowe i brak tego elementu nie stanowi
naruszenia zasad poprawnos'd.
2) „Opis tlumaczonegd dokumentu, wskazuj^cy nazw^, dat^, oznaczenie
dokumentu, j^zyk, w kt6rym go spotz^dzono, osob^ lub instytucj?,
kt6ra sporz^dzila dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, fotmie i
stanie" obejmuje kilka kolejnych rubryk, ktore s% omowione w kolejnosci
ich wyst^powania w ustawie.
Rubryka

„Nazwa, data i oznaczenie dokumentu". Jesli nazwa

dokumentu (np. skrocony odpis aktu urodzenia, dyplom ukonczenia
studiow wyzszych) w ogole nie wyst^puje, co ma miejsce zwlaszcza w
dokumentach obcoj^zycznych, nalezy wpisac rodzaj dokumentu, okreslajstc
go wedhig wlasnego uznania (np. swiadectwo szkolne, zaswiadczenie).
„Data dokumentu", podobnie jak w innych rubrykach, powinna bye
pelna, t^. podaj^ca cyfrand arabskimi dzien, miesi^c i rok. Natomiast zamiast
„oznaczenie dokumentu" pojawia si^ bl^dny element w nazwie tej rubryld:
„numet dokumentu". Oczywiscie numer dokumentu moze bye w tej rubryce
wpisany jako oznaczenie dokxomentu, jesli dokument jest opatczony

numerem, jesli jednak dokument nie ma swojego numeru - nalezy wpisac !
kazde inne oznaczenie, na przyktad skladaj^ce si? 2 samych liter lub liter i !
cyh. W razie braku daty lub oznaczenia dokumentu, nalezy ten fakt >
odnotowac zwrotem „bez oznaczenia" lub sktotami „b.d." albo „b.o.".
Rubryka ,J^zyk, w ktorym sporz^dzono dokument". Poprawny wpis
w tej rubryce powLnien zawierac kazdorazowo co najnmiej skrocon^ nazw? ;
danego j?zyka, nawet jesli tlumacz ma uprawnienia do tiumaczenia tylko na I
jeden j?zyk obq^ i z tego j^zyka.
Rubryka „Osoba lub instytucja, ktora spotz^dzita dokument". ;
Podobnie jak w rubryce „02naczenie zleceniodawcy" poprawny wpis w t? I
rubryk? nie wymaga odnotowania adresu ww. osoby lub instytucji. W !
przypadku wyst^powania kilku osob lub instytucji sporz^dzaj^cych :
dokijment wystarczy wymienic jedn^ z nich, najlepiej merytorycznie 1
najwazniejsz^..

|

Rubryka „Uwagi o rodzaju, formie i stanie dokumentu". Jesli todzaj ;
dokumentu nie jest podany w jego nazwie (patrz rubryka „data,riazwai i
oznaczenie dokumentu"), na przyklad d)iplom, smadectwOy t^swiadc^nie, akt
notarialny itp., zas jego stan wykazuje zniszczenie lub og61n% nieczytelnosc

wynikaj^c^ np. ze sporzstdzenia go pismem odr^cznym, nalezy w tej mbryce
te dane podac, np. „dyplom, nieczytelne wpisy odr^czne". Brak u w ^ na
temat stanu dokumentu oznacza, ze dokument jest w dobrym stanie, nie
nasuwaj^cym zadnych zastrzezen. Zawsze jednak nalezy w tej rubryce
stwierdzic, czy dokument jest w formie oryginalu lub tekstu niesygnowanego
(kopii, wydruku faksu, skanu itp.). Natomiast rubryka ta nie wymaga
oczywisde wpisu w przypadku wykonywania tlumaczenia usmego.
3) „Wska2anie rodzaju wykonanej czynnosci, j^zyka ttumaczenia, Hczby
stron tlumaczenia oraz sporz^dzonych egzemplarzy" mies'ci si?
zazwyczaj w kilku rubrykach.

Rubryka „Rodzaj wykonanej czynnosci i j^zyk tiumaczenia". Wpis do i
tej rubryki ma okreslic czynnosc wykonan% przez tlumacza przysi^glego, a |
wiec jedn^ z nast^puj^cych czynnosci: tlumaczenie pisemne na jezyk (...), \
tlumaczenie ustne (zawsze na jezyk [...] i z j^zyka [...] na j^zyk polski), j
poswiadczenie dostarczonego thimaczenia pisemnego na j^zyk (...), odpis
I

dokumentu w j^zyku (...).
Rubryka „Iiczba stron ttumaczenia". Wpis ma okreslic cyfcami
arabskimi wyl^cznie Uezb? stron tlumaczenia pisemnego bez podawania

liczby znakow na stronie obliczeniowej, poniewaz obj^tosc strony nie i
podlega kontroli wojewody ze wzgl^du na brak dost^pu do wykonanych i
tlumaczen, ktorych TP nie ma obowi^ku przechowywania i okazywania.
Rubryka „Liczba sporz^dzonych egzemplatzjr", liczba
obejmowac

wszystkie egzemplarze

obejmuj^cym

pod

|

ta ma

jednym numerem wpfeu,

rowniez pierwszy egzemplarz (kiedys traktowany jako

oryginai) i odnosic si? do stawki dowolnie ustalonej przez tlumacza w
ramach cen wolnorynkowych, jako ze stawka ta nie jest uj^ta w !
rozporz^dzeniu MS z 2005 r. Jezeli s^d wymaga wykonania dodatkowych :
egzemplarzy tlumaczenia, a obowi^ek taki nie wynika z obowi^uj^cych ;
przepisow prawa, nalezy podac liczb? wykonanych egzemplarzy oraz
wysokosc

pobranej

oplaty. Sporz^dzenie

i

wydanie dodatkowych

egzemplarzy tlumaczenia w irmym dniu niz dzien wydania pierwszego
egzemplarza wymaga odnotowania tej czynnosd we wpisie pod oddzielnym
numerem,
4) „Opis tlumaczenia ustnego wskazuj^cy dat?, miejsce,

z^es

i czas trwania tlumaczenia". Wpis w tej rubryce obejmuje okreslenie daty,
miejsca i czasu trwania tlumaczenia usmego, co nie powinno budzic
w^tpliwosd, np. ,,07,08.12, S^d Rej. dla dzielnicy Warszawa-Wola, 2 godz."

„Zakres" ttumaczenia: thimaczenie aktu notarialnego, przebiegu rozprawy
s^dowej lub przesluchania itp,
5) „Wysokosc pobranego wynagfodzenia". Chodaz nie ma obowi^zku
umieszczania tej pozycji na sporz^dzonych tiumaczeniach uwierzytelnionych
przez ttumacza przysi^glego, to jest bezwzgl^dny obowi^ek odnotowania w
tej mbryce repertorium wysokosci faktycznie pobranego wynagtodzenia.
Nieprawidlowoscisi, jest wpisanie w tym miejscu numeru faktury w
przypadku

prowadzenia

przez

tlumacza

przysi^glego dzialalnosci

gospodarczej, poniewaz wojewoda nie musi miec wgl^du do ksi^g i
prowadz^cego

tak^ dziatalnosc, wi^c odsylanie osoby kontroluj^cej !

tlumacza, iiniemozliwia sprawne przeprowadzenie kontroH.
6) ^Informacje o odmowie wykonania tlumaczenia na tzecz podmlotow,
o ktotych mowa w art. 15, zawieraj^ce dat^ odmowy, okreslenie
organu

z^dajqcego

tJXimaczenia

oraz

przyczyn^

odmowy ;

ttumaczenia." Niezb^dnsj, pozycji wpisu w tej rubryce jest podanie pelnej \
nazwy organu, ktory zaz^dat wykonania tiumaczenia, jesli z^danie to zostalo !
utrwalone na

dowolnym nosniku, takim jak: wiadomosc poczty '

elektronicznej, faks lub list polecony. Wpis przyczyny odmowy wymaga j
udokumentowania oraz

okazania tej dokiimentacji osobie kontroluj^cej !

repertorium TP w imieniu wojewody. Za uzasadniona odmowy wykonania
tlumaczenia uznaje si? wyst^ienie takich okolicznosd jak: niemoznosc I
natychmiastowego przygotowania si? do liumaczenia w dziedzinie nieznanej ;
!

tiumaczowi, wezwanie w tym dniu przez inny uprawniony organ lub j
wczesniej podj?te zobowi^zanie na rzecz innego uprawnionego podmiotu
(art 15), choroba lub niedyspozycja zdrowotna tlumacza przysi?^ego, zgon
czlonka rodziny TP, powazna choroba blisHego czlonka rodziny, opieka nad
niemowl?ciem, wypadek losowy (samochodowy, pozar) itp.
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Repertorium moze bye prowadzone zarowno w postaci

papierowej, jak i elektronicznej. Powyzsze zasady
tlumacza

przysi^glego,

zaleceniami

zgodne z ustaw% o zawodzie

Mi^dzyinstytucjonalnego

Komitetu

Konsultacyjnego Kodeksu tiumacza przysi^glego, w skladzie ktorego znajduj^ si? ;
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwosci, oraz z pogl^dami autorow publikacji :
pt j.Egzamin na tlumacza przysi^glego" (Boleslaw Qeslik, liwiusz Laska i Michjd \
Rojewski, Wydawnictwo C. H. Beck 2010, s. 59-61).
Nalezy jednak pami^tac, iz tlumacz przysi^gly prowadz^c repertorium, '
niezaleznie w jakiej formie (papierowej lub elektronicznej), powinien uczynic !
zadosc obowi^kowi wynikaj^cemu z art. 17 ustawy o zawodzie tlumacza i
przysieglego i podj^c takie dzi^ania w zakresie jego prowadzenia, ktore umozliwiit
uprawnionemu organowi dokonanie w kazdym czasie kontroli jego repertorium. |
Przykladowo dzialaniem takim moze bye: drukowanie repertorium prowadzonego i
w formie elektronicznej, regulame sporz^dzanie kopii zapasowej. Podkreslic jednak i
nalezy, ze awaria komputera nie zwalnia tlumacza przysi^glego z tego obowi^ku i j
tym samym nie moze stanowic usprawiedliwienia.
Prowadz^c zatem repertorium w formie elektronicznej tlumacz powinien
sukcesywnie drukowac to repertorium za okreslony okres i przechowywac
papierowe pliki. Taki obowi^zek, jak wskazano wyzej, lezy w interesie liumacza.
Tlumacz moze rowniez, a nawet powinien, w trosce o bezpieczenstwo
przechowywanych danych, systematycznie sporz^dzac kopie zapasowe.

