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WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce. dnia 09-05-20 19

Znak: PNK.11I.431.6.2019

Pani

tłumacz przysięgly języka francuskiego

Wysflpienie pokontrolne

Podmiot Pani — tłumacz przysięgly języka
kontrolon any francuski eao

Nazwa i adres Wojewoda Świętokrzyski. al. IX Wieków Kielc 3.25-516 Kielce
O rga nn

kontrolnego

_______________________ _______________ _________

Kontrolerzy Hanna Janiszewska-Karcz
— inspektor wojewódzki (kierownik zespolu

kontrolnego) oraz Edyta Adaniczyk inspektor wojewódzki (czlonek zespołu
kontrolnego) — inspektorzy Oddziału Konuoli v Wydziale Prawnym.
Nadzoru i Kontroli Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Nr upoważnień Nr 115/2019 oraz Nr 116/2919 z dnia 25 lutego 2019 roku, wydane
z upoważnienia Wojewody Swiętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału
Prawnego. Nadzoru i Kontroli Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach

Termin kontroli 27 lutego 2019 roku

Miejsce Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. al. IX Wieków Kielc 3.25-516 Kielce
przeprowadzenia
kontroli

Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tlumacza przysięglego
do (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1505 ze zm.) — zwana dalej .„ustawą”.
przeprowadzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.
kontroli w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15.

poz. 131 ze zm.) - zwane dalej .„rozporz”ądzeniem”.

Okres objęty Od dnia I stycznia 2017 roku do dnia 22 lutego 2019 roku
kontrolą

____________________________________________________________________

Zakres kontroli Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez Panią
repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie oraz sprawdzenie



prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie
podmiotów określonych w art. 15 ustawy.
W okresie objętym kontrolą w repertorium odnotowano 209 wpisów, w tym
50 wptsów na rzecz podmiotów określonych wart. 15 ustawy
Kontroli poddano:
— w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium 25%

wpisów z 2017 ri oraz 25% wpisów z 2018 r.2,
— w zakresie prawidłowości Pobierania wynagrodzenia za czynności

wykonane na żądanie sądu. prokuratora. Policji oraz organów
administracji publicznej 50% wpisów z 2017 rJ oraz 100% ypisó
z 2018 r.4

________________________

W 20W r. do dnia kontroli nie dokonywała Pani tłumaczeń przysięgłych.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia, na I spelnila Pani ustawowy obowiązek zlożenia Woiewodzie
podstawie Swiętokrzyskiemu wzoru podpisu i odcisku pieczei tłumacza
Ltón.ch przysieglego. zgodnie z art. 19 ustawy.
sfomulowano 2. wykonując zawód tlumacza przysiułcgo prowadzi Pani repertorium
oceny zgodnie z art. 17 ust. I ustawy.
(zakres 3. w okresie objętym kontrola repertorium prou adzone hylo w tbrmic
stw ierdzonycli papierowej.
uchybień lub 4. od dnia ostatniego wpisu nie przerwała Pani wykonywania czynności
nieprawidlowości) tlumacza przysig1ego na okres dlużsiy niż 3 lata.

5. zgodnie z Pani pisemną informacją5, jak również na podstawie okazanego
repertorium stwierdzono, że w okresie objętym konrola nic mmlv miejsca
przypadki odmowy wykonania tłumaczenia na żądanie sadu, prokuratora.
Policji oraz organów administracji publicznej.

6. na podstawie wpisów objętych kontrolą. w zakresie pi”awidowośc
i rzetelności prow adzenia repertorium stwierdzono nastepulacą cc:
(U ;;iep;-mtio/oi1oc

— niewypelnienie w 5 pozycjaeh rubryk: data
zlecenia: nazwa. data t oznaczenie dokumentu; język. u którym

dokument sporządzono: osoba lub instytucja, która sporzadzila
dokument: uwagi o rodzaju. o Formie i stanie dokumentu: rodzaj
wykonanej czynności i języka tlumaczenia: liczba stron tłumaczenia:
liczba sporządzonych egzemplarzy: wysokoc pobranego
wynagrodzenia oraz data zwrotu dokumentu. W przedmiotowych
pozycjach uzupelniono tylko rubrykę oznaczenie zleceniodawcy albo
zaniawiającego wykonanie o/naczonego Iltmniaczcnia,

b) uchybienia:
— brak daty dokumentu lub adnotacji o jej braku na tłumaczonym

25 wpisóu tj. Wp onr: 2-4. II-13. 25-27. 34-36. 42-44. 56-58. 65-66. 72-73. St-52. 4899. 05106
225 wpisów tj. WpISY onr: 1-5. 32-36, 54-58. 71-75, 93-97

20 wpków tj. wpisy o nr: 4. 7.9, II. 13. 15. 17. 19. 25. 27. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 60. 77. 79. 82
1 10 wpisów tj. wpisy onr: 3.4, 16. 18, 26.27.39.43.73.74

Korespondencja z dnia 22.02.20 9 r.
Poz. 93-972018



dokumencie XV 17 wpisach - zgodnie 7 Zasadami oceny
poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza

przysięgłego opracowanymi przez Komisję Odpowiedzialności
Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze
Sprawiedliwości8, zwane dalej Zasadami, data dokuinenrLi powinna

być wpisywana w postaci pełnej tj. podająca cyframi arabskimi
dzień, miesiąc i rok. W razie braku daty dokumemu, należy ten fakt
odnotować zwioteni .„bez daty” łub skrótem „h.d.”.

— brak oznaczenia dokwnentu łub adnoracji o jego braku
na tłumaczonym dokumencie Xv 18 wpisach1 - zgodnie z Zasadami,
oznaczenie dokuinenru może być wpisane jako numer dokumentu.
a jeśli dokument nie ma swojego numeru — należy wpisać każde
inne oznaczenie, na przykład składąiace się z samych liter lub liler
i cyfr. W razie braku oznaczenia dokumentu, należy ten fakt
odnotować zwrotem ‚.hez oznaczenia” łub skrótem „b.o.”.

— brak uzupełnienia rubryki (lata zlecenia XV 2 wpisach°,

brak uzupelnienia rubryki data zwrotu dokumentu XV 14 wpisach
Jak ustalono w 11 1irzypacłkacli do repertorium dołączone zostało
zwrotne potwierdzenie nadania przesyiki poleconej. \ląjąc
jednakże na uwadze, że ustawa wymagu XX art. 17 ust. 2 pkt I
odnotowania w repertorium daty” zwrotu dokumentu wraz
z tłumaczeniem i jednocześnie XV żadnym przepisie nie stanowi.
że dołączenie potwierdzenia nadania przcsylki 7\\ałnia z obowiązku
uzupełnienia przedmiotowej rubryki, brak daty” zwrotu
w: repertorium uznano za ucłwbicn ic.

— brak uzupcinienia lub niewłaściwe Xyypcłnienie rubryki osoba lub
instytucja, która sporządziła dokument XV 3 wpisachi2.

— brak odnotowania XX repertorium przyczyn podwyższenia stawek
wynagrodzenia pobraneuo na rzecz podmiotów określonych w art.
15 ustawy XV 9 na Ił pozycji. XV których stawki zostaW
podwyższone na podstawie rozporządzenia.

— niewłaściwe uzupełnienie rubryki pobrane wynarodLenie XV poz.
3020ł7. Zgodnie z Pani wyjaśnieniamit4, we wskazanej rubryce

przez pomyikę pisarską wpisała Pani k\\otę 73,25 zamiast 73,97 zł.
Wyjaśnienia te zostały uwzględnione przy ocenie prawidłowości

pobierania wynagrodzenia określonego XV przepisach. o których

mowa XX” art. 16 ust. 2 ustawy.
— niewłaściwe uzupełnienie rubryk liczba stron tłumaczenia i liczba

sporządzonych egzempłarzy w poz. 26!20 18 i 27/2018. Zgodnie
zPani wyjaśnieniami liczba Xypisana w rubryce liczba stron

Poz. 22017.32017, 4.2017, 422017, 432017. 562017. 572017 2017. 81.2017, 82.2017. 33.”2018, 34201$.
35 2018. 54201$. 562018, 582018, 72”2018
Dosiępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https:Ybip.ms.Ęoy.pl/ltreiest-i-cwidcncie/tIumacze—
pr,ysiei/komisia-odpoXyicdzialnosci-zawodowej-tttnnaczy-przysteIych-koz/,

Poz. 22017, 32017, 42017. 12.2017, 36”2017, 422017. 66/2017, 732017. 812017, 82:2017. 1062017. 2”2018.
52018. 36;2018, 552018, 57:2018, 72:2018, 73:2018.

POZ. 652017 i 662017
Poz. 1-132017, 575$”20l7, 3-52018. 54-552018. 56-572018, 73-742018

° Poz. 3/2017. 66:2017 i 322018
° Poz. 1.2017. 12017, 17/2017,252017. 34”2017. 77:2017,4/2018. 26:2018. 27:2018

Pisma z dnia I 1.03.2019



tlumaczenia powinna być wpisana XV rubryce liczba sporządzonych
egzemplarzy i na odwrót. Wyjaśnienia te zostały uwzględnione
przy ocenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia określonego
w przepisach. o których mowa w art. 16 List. 2 ustawy.

7. pozostale rubryki repertorium wypelnmla Pani prawidłowo i rzetelnie.
8. XV zakresie kontroli wysokości wynagrodzenia pobranego za czynności

tlumacza przysięgłego wykonane na żądanie organów wymienionych
w art. 15 ustawy (po uwzględnieniu Pani pisemnych wyjaśnień z dnia
II marca 2019 r.) stwierdzono, że wynagrodzenie w zbadanych wpisach
pobrała Pani prawidłowo, zgodnie ze stawkami wynikającymi
z rozporządzenia.
Jednocześnte mając na uwadze, że w jednej pozycji 7372018 w rubryce
pobrane wynagrodzenie wpisała Pani łącznie kwotę pobranego
wynagrodzenia wraz z kosztami przesyłki zwraca się uwagę.
że w przedmiotowej rubryce należy wpisywać tylko wynagrodzenie za
dokonane tłumaczenie przysięgle bez dodatkowych kosztów np. wartość
przesylki itp.

Ocen Mając na uwadze wskazane powyżej ustalenia. dzialalnośe Pani oceniam!

• w zakresie prawidlowości i rzetelności prowadzenia repertorium -

pozytywnie z nieprawidlowością.
• w zakresie prawldło\\osci pobici-ania wynagrodzenia — poz\Iyw nie.

Zalecenia Uwzględniąjąc przedstawione powyżej oceny i uwagi, proszę o podjęcie
działań mających na celu wyeliniinowanie w priVszlośei stwierdzonej
nieprawidłowości i uchybień. a w szczególności do rzetelnego odnotowywania
w prowadzonm repertorium informacji - zgodnie z wymogami określonymi
w art. 17 ust. 2 XV zw:iązku z art. 13 Ustawy. z uwzględnieniem Zasad oceny
poprawności prowadzenia repertorium czynności tluinaeza przysięgłego
stosowanych przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowćj Tiumaczy
Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości — y zakresie:

— daty przyjęcia zlecenia.
— daty zwrotu dokumentu wraz z Oumaczeniem.
— osoby lub instytucji, która sporządzila dokument.
— nazwy dokumentu: daty dokumentu albo adnotacji o jej braku:

oznaczenia dokumentu lub adnotacji o jego braku,
— języka, XV którym sporządzono dokument.
— uwag o rodzaj ti. formie i stanie doktnuen tu.
— rodzaju wykonanej czynności i języka tłumaczenia,
— liczby stron tłumaczenia i liczby sporządzonych egzemplarzy,
— wysokości pobranego wynagrodzenia.

Jednocześnie proszę poinformować Wojew:odę Świętokrzyskiego, w terminie
15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie

— wykorzystania ww. uwag oraz o \yykonaniti zaleceń,atąkże o podjętych

Wojewoda Świętokrzyski stosuje. zgodnie z zarządzeniem Ni 52O I 7 XX ojcu ody Swiętokrzy skiego z dnia
12 stycznia 2017 r. w sprawie szezegótowycti warunków trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej pi”zez
pracowników Swiętokrzskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 4-stopniową skalę ocen: pozytywna. pozytyw na
z uchybieniami, pozytywna z nicprawidlowościami negatywna



dzialaniacb ub przyczynach nicpodjęcia działań. 1
z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Lech 1-lamera
Z-ca Dyrektora
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