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OD REDAKCJI

Oddajemy Państwu do rąk Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego (2019) z na-
dzieją, że zebrane i opracowane przez PT TEPIS zasady wynikające z doświad-
czenia i praktyki, ukształtowanych w ciągu prawie już 100-letniej historii zawodu 
tłumacza przysięgłego, pomogą Państwu w wykonywaniu tego niezwykle odpo-
wiedzialnego zawodu.

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego został przyjęty uchwałą nr 1/X/19 z dnia 
12 stycznia 2019 roku Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysię-
głych i Specjalistycznych TEPIS, organizacji pożytku publicznego, stowarzysze-
nia zrzeszonego w Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (FIT) od 1993 roku oraz  
w Europejskim Stowarzyszeniu Tłumaczy Sądowych (EULITA) od 2009 roku, któ-
rego jest członkiem założycielem.

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego przedstawia zasady zarówno etyki zawo-
dowej (Dział I), jak i praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego (Dział II). Kodeks 
niniejszy zastępuje Kodeks tłumacza przysięgłego opracowany w 2011 roku, nad 
którym prace koordynowała ówczesna prezes PT TEPIS, dr Danuta Kierzkowska, 
i stanowi jego kontynuację oraz rozszerzenie z uwzględnieniem zmian wprowa-
dzonych do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w latach 2015 i 2016 oraz 
zmian innych przepisów prawa.

Kodeks kierujemy do wszystkich tłumaczy przysięgłych już praktykujących, jak 
i ustanawianych przez Ministra Sprawiedliwości, wpisanych na listę tłumaczy 
przysięgłych i zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS – zalecamy jego stoso-
wanie tłumaczom przysięgłym na potrzeby tłumaczenia poświadczonego i ustnego 
w ramach wykonywania czynności tłumacza przysięgłego oraz odpowiednio tłu-
maczom pełniącym funkcje tłumaczy sądowych powołanych ad hoc i tłumaczom 
języka migowego, niezależnie od ich przynależności do organizacji zrzeszających 
tłumaczy.

Zespół Redaktorów składa specjalne podziękowania P.T. członkom Komitetu 
Redakcyjnego, członkom Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego, 
członkom ekspertom PT TEPIS i wszystkim tym, którzy konstruktywnymi i cenny-
mi uwagami przyczynili się do powstania niniejszego Kodeksu.

Publikacja zawiera także tekst aktualnie obowiązującej ustawy o zawodzie tłumacza  
przysięgłego. 

Zespół Redaktorów
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POLSKIE TOWARZYSTWO  
TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH 

TEPIS

KODEKS ZAWODOWY
 TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Niniejszy Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego został opracowany przez 
Komitet Redakcyjny PT TEPIS z udziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Sprawiedliwości i członków Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsulta-
cyjnego, na podstawie Kodeksu tłumacza przysięgłego z 2011 r., z uwzględ-
nieniem wniosków członków Towarzystwa TEPIS i niezrzeszonych tłuma-
czy przysięgłych, i przyjęty uchwałą Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa 
Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS nr 1/X/19 z dnia  
12 stycznia 2019 roku.

Niniejszy Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego zastępuje Kodeks tłumacza 
przysięgłego z 2011 roku. 

Preambuła

W poszanowaniu:
• zasad Karty tłumacza Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (FIT),
• zaleceń UNESCO dotyczących ochrony praw tłumaczy i tłumaczenia 

oraz praktycznych środków poprawy statusu tłumaczy,
• zasad Kodeksu zawodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia  

Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC), 
• Kodeksu etyki Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych  

(EULITA), 
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• przepisów prawa Unii Europejskiej i zaleceń Komisji Europejskiej doty-
czących prawa do rzetelnego procesu przez udział wykwalifikowanego 
tłumacza sądowego,

• zasad przekładu specjalistycznego, zwłaszcza prawnego i prawni-
czego, oraz poglądów uznanych autorytetów przekładoznawstwa 
i językoznawstwa, 

• przepisów prawa polskiego dotyczących tłumaczy przysięgłych,
• odpowiedzialnej funkcji pełnionej przez tłumaczy przysięgłych w spo-

łeczeństwie, w szczególności służby na rzecz organów wymiaru spra-
wiedliwości, wysokiego poziomu wykształcenia i kompetencji tłumaczy 
przysięgłych oraz ponoszonej przez nich odpowiedzialności zawodowej, 
cywilnej i karnej, 

• postanowień statutu Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych 
i Specjalistycznych TEPIS,

• doświadczeń organów administracji publicznej i instytucji reprezento-
wanych przez członków Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsulta-
cyjnego niniejszego Kodeksu, 

• międzynarodowych norm dotyczących usług tłumaczeniowych zaleca-
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

• zasad Karty tłumacza polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP),
• zasad Kodeksu dobrych praktyk Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłuma-

czeń (PSBT),
• Ogólnych zasad wykonywania tłumaczeń ustnych Polskiego Stowarzy-

szenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK),
• idei pogłębiania i szerzenia wiedzy w zakresie przekładu specjalistycz-

nego, zwłaszcza prawnego i prawniczego,
• doświadczeń organizacji zawodowych tłumaczy w Polsce i w innych 

krajach,

dostrzegając potrzebę udoskonalenia zasad wykonywania zawodu tłumacza 
przysięgłego i dostosowania ich do zmieniającej się rzeczywistości, opiera-
jąc się na postanowieniach Kodeksu tłumacza sądowego, Kodeksu tłumacza 
przysięgłego (2005) i Kodeksu tłumacza przysięgłego (2011), Rada Naczelna 
Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS 
ogłasza niniejszy Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego (2018) i zaleca 
jego stosowanie tłumaczom przysięgłym na potrzeby tłumaczenia poświad-
czonego i ustnego w ramach wykonywania czynności tłumacza przysięgłego 
oraz odpowiednio tłumaczom pełniącym funkcje tłumaczy sądowych powo-
łanych ad hoc i tłumaczom języka migowego, niezależnie od ich przynależ-
ności do organizacji zrzeszających tłumaczy, wyrażając w ten sposób intencje 
Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego.



11

§ 1. Godność tłumacza przysięgłego
1. Tłumacz przysięgły czyni wszystko, aby swoją postawą etyczną 
i profesjonalizmem sprostać wymaganiom, które społeczeństwo sta-
wia przed osobą zaufania publicznego.
2. Tłumacz przysięgły nie podejmuje się tłumaczenia, jeżeli treść 
dokumentu, wynagrodzenie lub warunki pracy urągają jego godności 
zawodowej.

§ 2. Zachowanie szczególnej staranności
Tłumacz przysięgły wykonuje powierzone mu tłumaczenie ze szcze-
gólną starannością i rzetelnością, co obejmuje między innymi oso-
biste, sumienne wykonanie tłumaczenia lub zweryfikowanie tłuma-
czenia dostarczonego przez inną osobę, wykonywanie tłumaczeń 
poświadczonych zgodnie z opisanymi w niniejszym Kodeksie  
formalnoprawnymi zasadami tłumaczenia poświadczonego oraz 
przyjmowanie zleceń w wymiarze umożliwiającym ich terminowe 
wykonanie w zgodzie z powyższymi wymogami. Tłumacz powinien 
także zachować należytą ostrożność wymaganą w danych okoliczno-
ściach, o której mowa w przepisach prawa karnego.

§ 3. Odpowiedzialność za wierność tłumaczenia
Tłumacz przysięgły ponosi osobistą odpowiedzialność za wier-
ność tłumaczenia, to znaczy za zachowanie zgodności tłumaczenia 
z treścią dokumentu źródłowego z zachowaniem zasad tłumaczenia  
specjalistycznego.

§ 4. Bezstronność w tłumaczeniu 
1. Tłumacz przysięgły wykonuje powierzone mu zadania z bez-
stronnością, nie wyrażając w tłumaczeniu własnych poglądów ani nie 
uwzględniając nieuzasadnionych sugestii zleceniodawców lub zama-
wiających. Tłumacz nie reprezentuje stanowiska ani interesu zlecenio-
dawcy lub zamawiającego ani osób trzecich, w szczególności osób, 
których dotyczy tłumaczenie, lub osób, których wypowiedzi tłumaczy. 
2. Jeżeli tłumacz przysięgły pozostaje z uczestnikami postępowa-
nia prowadzonego na podstawie ustawy w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub ma z nimi inne bliskie powiązania, jeżeli sprawa 
dotyczy go bezpośrednio, występuje jako świadek w sprawie bądź 

DZIAŁ I. ETYKA ZAWODOWA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
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był świadkiem zdarzenia związanego ze sprawą lub jeżeli zachodzi 
inna sytuacja konfliktu interesów, powinien poinformować o tym zle-
ceniodawcę lub zamawiającego.
3. Tłumacz przysięgły nie powinien sporządzać tłumaczenia po-
świadczonego własnych dokumentów.

§ 5. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego
1. Tłumacz przysięgły jest obowiązany zachować w tajemnicy wszel-
kie fakty, okoliczności i informacje, które poznał w związku z wyko-
nywanym tłumaczeniem, zwłaszcza informacje, których nieumyślne 
ujawnienie zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. 
2. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego obejmuje tajem- 
nicę postępowania, negocjacji, korespondencji, dane osobowe i inne  
tajemnice prawnie chronione.
3. Tłumacz przysięgły nie może wykorzystywać informacji po-
ufnych, uzyskanych w związku z tłumaczeniem, do osiągnięcia  
własnych korzyści. 

§ 6. Uzasadniona odmowa tłumaczenia
1. Tłumacz przysięgły powinien odmówić tłumaczenia, jeżeli nie 
dysponuje wystarczającą wiedzą z danej dziedziny i nie zna związa-
nej z nią terminologii specjalistycznej, nie ma możliwości przygoto-
wania się do specjalistycznego tłumaczenia w zbyt krótkim – w jego 
ocenie – czasie lub jeżeli wcześniej podjął zobowiązanie wykonania 
innego tłumaczenia, co stanowi szczególnie ważne przyczyny uza-
sadniające odmowę. 
2.  Choroba lub niedyspozycja zdrowotna tłumacza przysięgłego, 
zgon bądź poważna choroba bliskiego członka rodziny, opieka nad 
dzieckiem wymagającym opieki, wypadek i inne zdarzenia losowe 
stanowią również szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmo-
wę wykonania tłumaczenia.
3.  Nieuzasadniona odmowa udzielenia przez sąd dostępu do akt 
sprawy lub odmowa organów wymiaru sprawiedliwości, organów 
ścigania i innych organów udzielenia podstawowych informacji 
o postępowaniu stanowią również szczególnie ważną przyczynę 
uzasadniającą odmowę wykonania tłumaczenia. 
4. Tłumacz przysięgły powinien powołującemu go organowi po-
dać na piśmie szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę 
wykonania tłumaczenia, jeżeli wezwanie do wykonania tłumaczenia  
zostało utrwalone na dowolnym nośniku, takim jak: wiadomość 
poczty elektronicznej, faks lub list polecony. 
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§ 7. Terminowe wykonanie tłumaczenia albo zawiadomienie o nie-
możności jego wykonania
Tłumacz przysięgły ma obowiązek terminowego wykonania tłuma-
czenia. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, takich 
jak choroba tłumacza, wypadek losowy lub wyjątkowa sytuacja 
osobista uniemożliwiająca wykonanie tłumaczenia, tłumacz ma 
obowiązek bezzwłocznego powiadomienia o tym zleceniodawcy  
lub zamawiającego.

§ 8. Zastępstwo w sytuacjach nadzwyczajnych 
Jeżeli z nagłego lub nieprzewidzianego powodu tłumacz przysię-
gły nie jest w stanie wykonać tłumaczenia w postępowaniu prowa-
dzonym przez sąd, prokuraturę, Policję lub organy administracji  
publicznej, którego wykonania się podjął, powinien niezwłocznie po-
wiadomić organ o szczególnie ważnej przyczynie, uniemożliwiającej 
wykonanie tłumaczenia. Jeżeli tłumacz ma możliwość znalezienia 
zastępstwa, może zasugerować organowi możliwość wykonania tłu-
maczenia przez innego tłumacza, gotowego do zastępstwa. 

§ 9. Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego
1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za czynności 
wykonywane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 
administracji publicznej określa Minister Sprawiedliwości. 
2. Ustalając wysokość wynagrodzenia za tłumaczenie dla innych 
zleceniodawców lub zamawiających, tłumacz przysięgły uwzględnia 
wymaganą wiedzę specjalistyczną, konieczny nakład pracy, stopień 
trudności tłumaczenia, własne kwalifikacje, doświadczenie i pozycję 
zawodową, miejsce wykonywania tłumaczenia i jego termin, odpo-
wiedzialność wiążącą się z tłumaczeniem, a także nietypowy charak-
ter tłumaczenia i ewentualne ograniczenie możliwości pozyskania 
innych zleceniodawców lub zamawiających.
3. Oznaczenie kierunku tłumaczenia, uwagi i adnotacje tłumacza 
oraz formuła poświadczająca, jako stanowiące integralny i niezbędny 
element tłumaczenia poświadczonego, wliczane są w ogólną liczbę 
znaków tego tłumaczenia.
4. Powtarzalność treści dokumentu nie jest podstawą do obniżenia 
wysokości wynagrodzenia.

§ 10. Zakaz nieuczciwej konkurencji 
1. Tłumacz przysięgły nie powinien dopuszczać się czynów nie-
uczciwej konkurencji przez stosowanie zaniżonych cen tłumaczenia. 
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2. Stosowane przez tłumacza przysięgłego stawki nie powinny być 
niższe niż stawki określone w aktualnie obowiązującym rozporządze-
niu w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, 
gdy organem zamawiającym tłumaczenie, bezpośrednio albo pośred-
nio przez biuro tłumaczeń, jest sąd, prokuratura, Policja lub organ 
administracji publicznej.

§ 11. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych 
Tłumacz przysięgły ma obowiązek stałego pogłębiania wiedzy i pod-
noszenia umiejętności językowych i translatorskich, wiedzy specjali-
stycznej oraz wiedzy na temat krajowego i międzynarodowego obrotu 
prawnego tłumaczonych dokumentów, a także przepisów regulują-
cych działalność tłumacza przysięgłego w zakresie niezbędnym do 
sumiennego i rzetelnego wykonania tłumaczenia. 

§ 12. Dzielenie się wiedzą
Tłumacz przysięgły powinien dzielić się własnym doświadczeniem 
i wiedzą zawodową z koleżankami, kolegami i adeptami zawodu.

§ 13. Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych 
Tłumacz przysięgły nie powinien odmawiać wykonania tłumaczenia 
w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności związanych z wy-
padkiem losowym, nagłą chorobą, ratowaniem zdrowia, życia lub 
mienia osób, których tłumaczenie dotyczy. 

§ 14. Solidarność koleżeńska
Tłumacz przysięgły nie powinien odmawiać koleżankom i kolegom 
pomocy w sprawach zawodowych, zwłaszcza gdy z nagłych lub nie-
przewidzianych powodów potrzebne jest zastępstwo w wykonaniu 
pilnego lub szczególnie trudnego tłumaczenia.

§ 15. Solidarność międzynarodowa
Tłumacz przysięgły ceni osiągnięcia i godne naśladowania wzorce 
zawodowe koleżanek i kolegów z innych krajów, uczestniczy w wy-
mianie doświadczeń oraz solidaryzuje się z koleżankami i kolegami 
z innych krajów w dążeniu do zapewnienia godnego statusu zawodu 
tłumacza.

DZIAŁ II. PRAKTYKA ZAWODOWA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
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 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 16. Definicja dokumentu 
1. Dokumentem w rozumieniu niniejszego Kodeksu jest każda 
treść, niezależnie od zastosowanego nośnika, zapisana na papierze 
lub w postaci elektronicznej bądź zarejestrowana w formie dźwięko-
wej, wizualnej albo audiowizualnej.
2. Dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znacze-
niową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze we-
wnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych, którym jest 
materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania 
i odczytywania danych w postaci cyfrowej.
3. Polski dokument urzędowy to dokument sporządzony w przepi-
sanej formie przez powołane do tego organy administracji publicznej 
w zakresie ich działania oraz przez organy jednostek organizacyjnych 
lub podmioty w zakresie spraw poruczonych im z mocy prawa lub 
porozumienia.

§ 17.  Wierność tłumaczenia
1. Tłumacz przysięgły powinien tłumaczyć dokument dokładnie 
w takiej formie, w jakiej został zapisany lub wypowiedziany, oddając 
całą treść i niczego nie ujmując, nie dodając ani nie zmieniając. 
2. Wierność tłumaczenia oznacza zachowanie zgodności tłumacze-
nia z treścią i w miarę możliwości stylem dokumentu źródłowego 
i nie jest tożsama z dosłownością tłumaczenia. 

§ 18. Korzystanie z pomocy warsztatowych
Tłumacz przysięgły powinien korzystać z wszelkich dostępnych 
mu zasobów terminologicznych i innych źródeł wiedzy. 

§ 19. Dostęp do materiałów pomocniczych 
Tłumacz przysięgły ma prawo zwrócić się do zleceniodawcy lub za-
mawiającego o udostępnienie materiałów umożliwiających uzyskanie 
informacji niezbędnych do wykonania tłumaczenia, ma także prawo 
do wystąpienia o udostępnienie akt sprawy, w której został powołany 
w postępowaniu prowadzonym przez sąd, albo podstawowych infor-
macji o postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę, Policję lub 
organy administracji publicznej.

DZIAŁ II. PRAKTYKA ZAWODOWA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
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§ 20. Konsultacje ze znawcą przedmiotu oraz znawcą języka obcego, 
w tym języka specjalistycznego 
W celu zapewnienia najwyższej jakości tłumaczenia tłumacz przy-
sięgły ma prawo skonsultować się ze znawcą przedmiotu lub znawcą  
języka obcego, w tym języka specjalistycznego, stosując zasady 
określone w § 5.

§ 21. Repertorium czynności tłumacza przysięgłego
Tłumacz przysięgły prowadzi repertorium, stosując przezna-
czone do tego celu druki akcydensowe albo księgi repertorium 
prowadzone w formie papierowej bądź elektronicznej, zawie-
rające pozycje wymienione w ustawie o zawodzie tłumacza  
przysięgłego. Wpisy dokonywane są w języku polskim. Tłu-
macz ma obowiązek takiego przechowywania repertorium, które  
zapewni bezpieczeństwo i trwałość przechowywanych danych  
oraz uniemożliwi zniszczenie lub utratę repertorium. Tłumacz  
skrupulatnie prowadzi repertorium zgodnie z przepisami pra-
wa oraz zasadami oceny poprawności prowadzenia repertorium 
czynności tłumacza przysięgłego stosowanymi przez Komisję 
Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Mi-
nistrze Sprawiedliwości. 

§ 22. Zabezpieczenia dokumentów i nośników
Dokumenty i nośniki należy przechowywać w sposób chroniący 
je przed zniszczeniem, zniekształceniem lub utratą danych oraz nie-
uprawnionym dostępem osób trzecich.

 ROZDZIAŁ 2. TŁUMACZENIE PISEMNE

§ 23. Przedmiot tłumaczenia poświadczonego
Przedmiotem tłumaczenia poświadczonego są dokumenty. Tłumacz 
przysięgły sporządza tłumaczenie poświadczone na podstawie orygi-
nału bądź odpisu dokumentu, odnotowując formę dokumentu źródło-
wego w formule poświadczającej. 

§ 24. Znamiona dokumentu sporządzonego w formie pisemnej
Zależnie od konwencji obowiązującej w państwie pochodzenia do-
kumentu może być on sporządzony na blankiecie urzędowym, firmo-
wym bądź innym blankiecie, zawierać nagłówek lub odcisk pieczęci 
nagłówkowej, miejsce i datę sporządzenia, odcisk pieczęci odpo-
wiedniej rangi (np. z godłem państwowym, emblematem lub logo) 
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lub podpis osoby lub osób, które potwierdzają okoliczności, fakty 
bądź zdarzenia stwierdzone w tym dokumencie. 

§ 25. Definicja oryginału i odpisu dokumentu w formie pisemnej
Dokument może mieć formę oryginału, odpisu poświadczonego albo 
odpisu niepoświadczonego.
Oryginałem są dokumenty pierwotne (np. oryginał umowy handlo-
wej, dyplomu uczelni wyższej, zaświadczenia lekarskiego, pełno-
mocnictwa itp., jak i oryginał odpisu aktu notarialnego czy odpisów 
aktów stanu cywilnego).
Odpis dokumentu stanowi dokładne odwzorowanie dokumentu 
pierwotnego lub noszącego znamiona oryginału i może mieć formę  
odpisu poświadczonego przez uprawnioną osobę albo niepoświad-
czonego (np. kopia: kserokopia, fotokopia, skan lub jego wydruk, 
faks).
Oryginałem dokumentu elektronicznego jest wyłącznie zapis elektro-
niczny; wszystkie inne postacie stanowią odpis (np. wydruk). 

§ 26.  Postać materialna tłumaczenia poświadczonego 
1. Zgodnie z wymogami prawa tłumaczenie poświadczone 
przez tłumacza przysięgłego może mieć formę pisemną w postaci 
papierowej lub elektronicznej. 
2. Tłumaczenie poświadczone sporządzone w postaci papierowej 
zawiera formułę poświadczającą umieszczoną na końcu dokumentu, 
pod którą tłumacz składa własnoręczny podpis i opatruje tłumaczenie 
okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego. Każdą stronę wydruku lub 
odręcznie sporządzonego tłumaczenia tłumacz opatruje parafą i okrą-
głą pieczęcią tłumacza przysięgłego. Jeżeli do tłumaczenia tłumacz 
dołącza kopię dokumentu źródłowego, może opatrzyć ją podpisem 
lub parafą, odciskiem pieczęci imiennej innej niż okrągła pieczęć tłu-
macza przysięgłego, numerem repertorium, datą itp.
3. Tłumaczenie poświadczone sporządzone w postaci elektronicznej 
zawiera formułę poświadczającą umieszczoną na końcu dokumentu. 
Poświadczenie tłumaczenia następuje przez użycie kwalifikowane-
go podpisu elektronicznego uzyskanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Tekst tłumaczenia udostępniony w postaci elektronicznej 
bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie stanowi tłuma-
czenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego i nie ma mocy 
prawnej.
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§ 27. Tłumaczenie wspomagane komputerowo i tłumaczenie maszyno-
we w pracy tłumacza przysięgłego 
Tłumacz przysięgły może korzystać z programów komputerowych 
wspomagających proces tłumaczenia (narzędzia CAT). 
Tłumacz przysięgły nie może korzystać z powszechnie dostępnych, 
internetowych systemów i narzędzi tłumaczenia automatycznego (ma-
szynowego), które nie zapewniają poufności przekazywanych danych.

§ 28. Określenie kierunku tłumaczenia 
Tłumaczenie poświadczone powinno być poprzedzone określeniem 
języka źródłowego, z którego dokonano tłumaczenia, w brzmieniu: 
„Tłumaczenie poświadczone z języka (…)”, a w tłumaczeniu na ję-
zyk obcy – informacją tej samej treści w języku docelowym. 

§ 29. Tłumaczenie całej treści dokumentu 
1. Tłumaczenie poświadczone powinno oddawać treść wszystkich 
czytelnych znaków tłumaczonego dokumentu, dostrzegalnych gołym 
okiem lub przy użyciu szkła powiększającego, oraz zawierać opis 
nieczytelnych elementów tekstu. 
2. Na wyraźne żądanie zleceniodawcy lub zamawiającego tłumacz 
przysięgły ma prawo przetłumaczyć jedynie wskazany fragment lub 
wskazane fragmenty dokumentu. W takiej sytuacji tłumacz przy-
sięgły powinien umieścić w tłumaczeniu uwagę tłumacza, w której 
stwierdzi, że tłumaczenie fragmentów sporządzono na żądanie zle-
ceniodawcy lub zamawiającego, oraz określi miejsce tłumaczonego 
fragmentu w dokumencie lub zamieści opis tłumaczonego fragmentu 
albo opis pominiętych fragmentów, np. [Uwaga tłumacza: Na żąda-
nie zamawiającego przetłumaczono wyłącznie treść § x]. 
3. Tłumacz przysięgły powinien stosować zasadę integralności 
tekstu tłumaczonego, tzn. nie powinien w tłumaczonym fragmencie 
opuszczać liczb, dat, poszczególnych słów itp.

§ 30. Adnotacje i uwagi tłumacza wyróżnione kursywą w nawiasach 
kwadratowych
1. W tekście tłumaczenia tłumacz przysięgły zamieszcza adnotacje, 
opisując w zwięzły sposób elementy dokumentu, takie jak godło lub 
herb, logo, fotografia posiadacza dokumentu, podpis na dokumencie, 
pieczęcie, skasowane znaki opłaty skarbowej, zabezpieczenia doku-
mentu i inne ważne elementy dokumentu wymagające odnotowania 
w tłumaczeniu. Adnotacje powinny być zwięzłe, wyróżnione kursy-
wą i umieszczane w nawiasach kwadratowych.
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2. W tekście tłumaczenia tłumacz może zamieszczać uwagi, jeżeli 
wyraża swój pogląd na temat elementów tłumaczonego dokumentu lub 
przekazuje informację niezbędną do właściwego zrozumienia tłuma-
czonej treści. Uwagi tłumacza powinny być zwięzłe, wyróżnione kur-
sywą i umieszczane w nawiasach kwadratowych oraz poprzedzone lub 
zakończone słowami „Uwaga tłumacza” w języku tłumaczenia.

§ 31. Uwagi tłumacza o zmianach i poprawkach w dokumencie lub  
ingerencji osób trzecich 
1. Przed przystąpieniem do tłumaczenia tłumacz powinien spraw-
dzić, czy w dokumencie nie występują oznaki mogące wskazywać na 
nieuprawnioną ingerencję osób trzecich w treść lub formę dokumentu.  
Wszelkie spostrzeżenia dotyczące ingerencji w elementy zabezpie-
czenia dokumentu, plam po próbach mechanicznego lub chemiczne-
go usunięcia fragmentów dokumentu, jak skrobanie lub wytrawianie, 
przerobionych cyfr, różnic w charakterze pisma, różnic w kolorze atra-
mentu lub tuszu, braku elementów stałych pisma urzędowego itp. nale-
ży opisać w uwadze tłumacza.
2. Wszelkie poprawki, dopiski lub przekreślenia występujące w do-
kumencie, w tym poprawki urzędowe, należy odwzorować albo  
zwięźle opisać w adnotacji zamieszczonej w tekście tłumaczenia odpo- 
wiednio w miejscu ich występowania w tłumaczonym dokumencie.

§ 32. Adnotacja o godle albo herbie państwowym
Adnotacja o godle albo herbie państwowym powinna zawierać 
stwierdzenie „godło państwowe” albo „herb państwowy” oraz pełną 
urzędową nazwę państwa przyjętą w języku docelowym, bez szcze-
gółowego opisu wizerunku będącego symbolem państwa, np. [Godło 
państwowe Federacji Rosyjskiej].

§ 33. Adnotacja o logo i elementach blankietu urzędowego lub firmowego
1. Adnotacja o logo urzędu, organizacji, instytucji lub firmy powin-
na stwierdzać fakt jego występowania w tłumaczonym dokumencie, 
bez opisywania elementów tego znaku, np. [Logo firmy]. 
2. Jeżeli blankiet zawiera oprócz logo także dane teleadresowe firmy 
lub jej przedstawicieli, można przytoczyć je w całości bądź zamieścić 
zwięzłą adnotację o tych danych bez ich przytaczania lub tłumaczenia, 
o ile tłumacz uzna, że nie są one istotne dla zrozumienia tłumaczonej 
treści. Zasada ta nie dotyczy autora i adresata dokumentu. 
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§ 34. Adnotacja o nieczytelności elementów tłumaczonego dokumentu 
Ocenę czytelności, częściowej albo całkowitej nieczytelności odci-
sku pieczęci, podpisu lub niewyraźnego fragmentu dokumentu po-
zostawia się do uznania tłumacza, przy czym uznanie nieczytelności 
wymaga stwierdzenia tego faktu przez tłumacza w adnotacji. Tekst 
możliwy do odczytania przez tłumacza za pomocą szkła powięk-
szającego lub przez powiększenie zeskanowanego tekstu na ekranie 
komputera uznaje się za czytelny.

§ 35. Adnotacja o podpisie
1. W tłumaczeniu na język polski czytelny podpis można zastąpić 
symbolem (-), umieszczając po nim adnotację o treści [podpis: John 
Smith]. Jeżeli na dokumencie widnieje nieczytelny podpis, należy 
zamieścić symbol (-), a za nim adnotację kursywą o treści: [podpis 
nieczytelny]. W tłumaczeniu na język obcy obowiązuje konwencja 
danego języka. 
2. W dokumentach zawierających nadruk podpisu (faksymile) 
zamieszcza się stosowną adnotację, np. [faksymile podpisu: John 
Smith].

§ 36. Adnotacja o odcisku pieczęci
Adnotacja o odcisku pieczęci, którą opatrzony jest tłumaczony doku-
ment, powinna zawierać określenie jej rodzaju (pieczęć, pieczątka, 
stempel, datownik itp.), typu (sucha tłoczona, tuszowa lub nadruko-
wana), kształtu (okrągła, owalna, podłużna itp.), materiału (tuszowa, 
woskowa, lakowa itp.), koloru tuszu lub laku oraz tłumaczenie tre-
ści napisu. Adnotacja nie powinna zawierać opisu elementów gra-
ficznych pieczęci. Odcisk pieczęci należy opisać w adnotacji, np.  
[Odcisk pieczęci okrągłej tuszowej koloru czerwonego z herbem 
w polu pieczęci oraz napisem w otoku:…], [Odcisk pieczęci okrągłej 
suchej], [Odcisk pieczęci lakowej], [Złota rozeta z nadrukiem pieczęci 
owalnej], [Czerwona rozeta z odciskiem pieczęci okrągłej suchej] lub  
[Nalepka z odciskiem pieczęci owalnej suchej].

§ 37. Nieintegralne elementy dokumentu sporządzonego w formie  
pisemnej
Odciski pieczęci organów lub instytucji innych niż wydające doku-
ment, adnotacje i inne elementy dokumentu powinny być tłumaczone 
w całości albo opisane w adnotacji lub uwadze tłumacza.
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§ 38. Adnotacja o powtarzających się elementach dokumentu
W przypadku powtarzania się w dokumencie odcisku tej samej pie-
częci lub innego elementu graficznego adnotacja na ten temat za dru-
gim lub kolejnym razem może nawiązywać do pierwszego opisu, 
np. [Odcisk pieczęci okrągłej jak wyżej], [Każda strona dokumen-
tu opatrzona odciskiem pieczęci…], chyba że takie odniesienie nie 
jest oczywiste w razie występowania wielu różnych pieczęci w tym  
samym dokumencie.

§ 39. Układ graficzny tekstu tłumaczenia 
1. Układ graficzny tekstu tłumaczenia powinien być zbliżony 
do układu tłumaczonego dokumentu. 
2. Układ graficzny tekstu tłumaczenia powinien być odwzorowany 
zwłaszcza w przypadku tabel. 
3.  W razie braku możliwości technicznych odwzorowania układu 
dokumentu źródłowego można tekst umieszczony w tabelach lub ru-
brykach tłumaczyć w formie tekstu litego, z zachowaniem logicznej 
chronologii wpisów w tabeli znajdującej się w dokumencie źródłowym.

§ 40. Elementy graficzne w tekście tłumaczenia
1. W tekście tłumaczenia tłumacz nie powinien umieszczać elemen-
tów graficznych (zwłaszcza godła państwowego, herbu, logo, znaku 
towarowego, znaku jakości, podpisu, pieczęci itp.) odwzorowanych 
z dokumentów sposobem technicznym. Elementy te powinny być 
opisane według zasad określonych w § 32–37 Kodeksu.
2. Składniki tekstowe elementów graficznych dokumentu (np. pod-
pisy pod wykresami i rysunkami, wzory, objaśnienia na diagramach 
i schematach) powinny być tłumaczone. Składniki te można przepi-
sać w języku źródłowym, a obok nich umieścić tłumaczenie w formie 
legendy. Tłumacz może dołączyć do tłumaczenia kopię stron z ele-
mentami graficznymi (wykresami, rysunkami, wzorami itp.).

§ 41.  Oznaczanie końca ustępu i niepełnego wiersza  
Koniec ustępu, jak również koniec niepełnego wiersza, można ozna-
czyć znakiem -/-, który pomija się w wierszach wyśrodkowanych, 
w wierszach kończących się równo z marginesem oraz w tabelach. 

§ 42. Tłumaczenie dokumentów wieloczęściowych
Tłumaczenie dokumentów składających się z kilku połączonych 
ze sobą dokumentów (np. umowa handlowa z załącznikami, sche-
matami i rysunkami, akta sądowe składające się z pism procesowych 
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i orzeczeń) wykonuje się w porządku chronologicznym lub w ko-
lejności ich występowania, traktując każdy dokument jako odrębny 
i nadając tłumaczeniu tego dokumentu odrębny numer w repertorium 
czynności tłumacza przysięgłego.

§ 43. Tłumaczenie dokumentów sporządzonych na formularzach
1. W przypadku formularza zawierającego niewypełnione rubryki 
tłumacz może przetłumaczyć całość formularza, w tym treści na-
główków rubryk, które są niewypełnione, albo pominąć w tłumacze-
niu niewypełnione rubryki niemające istotnego znaczenia dla treści 
dokumentu.
2.  Niewypełnione rubryki formularza należy opatrzyć stosowną 
adnotacją w języku docelowym, np. [nie wypełniono] lub [bez wpisu]. 
3. Jeżeli dokument źródłowy (formularz) zawiera informacje do-
tyczące drukarni, wydawnictwa bądź numer formularza, można 
je przepisać lub przetłumaczyć albo uczynić o nich zwięzłą adnotację,  
np. [stopka drukarska].

§ 44. Brak ekwiwalencji 
W przypadku braku ekwiwalencji, wynikającej na przykład z różnic 
w systemach prawnych, po użytym w tłumaczeniu terminie lub wy-
rażeniu tłumacz przysięgły może przytoczyć w nawiasie termin lub 
wyrażenie w języku źródłowym. 

§ 45. Wyrazy o znaczeniu nieznanym tłumaczowi
Wyrazy, wyrażenia, skróty, skrótowce itp. o znaczeniu nieznanym 
tłumaczowi należy przepisać oraz opatrzyć uwagą, że zostały w tłu-
maczonym dokumencie przytoczone w języku źródłowym, ponie-
waż pomimo wykazania przez tłumacza należytej staranności ich 
znaczenie nie zostało przez tłumacza odnalezione w dostępnych mu 
źródłach. 

§ 46. Świadectwa i dyplomy
1. W tłumaczeniu dokumentów dotyczących wykształcenia należy 
zachowywać zasady opracowane przez Komisję Europejską, Radę 
Europy i UNESCO/CEPES, które nakazują przytaczać w języku źró-
dłowym tytuły zawodowe, stopnie naukowe i tytuły naukowe, nazwy 
szkół, uczelni i innych instytucji kształcących oraz nie wyrażać żad-
nych sądów wartościujących ani stwierdzeń o równoważności pozio-
mu wykształcenia. Równoważność tytułu zawodowego albo stopnia 
naukowego może zostać określona wyłącznie na podstawie umowy  
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międzynarodowej przez uprawnione do tego organy, a w przypadku 
braku umowy międzynarodowej – w drodze nostryfikacji. 
2. Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy przytacza się 
w języku źródłowym; może on zostać uzupełniony w uwadze tłumacza 
wyjaśnieniem o treści ustalonej przez powołaną do tego instytucję. 
3. Oceny wyrażone literami bądź cyframi występujące na świadec-
twach lub dyplomach tłumacz przysięgły przytacza w tekście tłuma-
czenia zgodnie z wersją w języku źródłowym oraz może opatrzyć 
stosownym wyjaśnieniem w uwadze tłumacza.

§ 47. Przytaczanie nazw urzędów, organizacji lub instytucji 
1. Nazwy urzędów, organizacji lub instytucji można tłumaczyć, 
a wersję w języku źródłowym podać w nawiasie w tekście tłumaczenia. 
2. W tłumaczeniu z języka obcego na język polski nazwy urzędów, 
organizacji lub instytucji zapisane w języku źródłowym w alfabe-
cie niełacińskim albo w innych systemach pisma należy podawać 
w wersji transkrybowanej, a przy pierwszym zapisie transkrybowanej  
nazwy – podać ją również w nawiasie w języku źródłowym. Wersję 
transkrybowaną można pominąć w odniesieniu do nazw urzędów czy 
instytucji powszechnie znanych odbiorcy polskiemu, np. Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, Sąd Najwyższy, sąd rejonowy itp. 

§ 48. Przytaczanie nazw geograficznych zapisanych w obcym języku 
źródłowym 
1. Nazwy geograficzne zapisane w dowolnym alfabecie albo w in-
nych systemach pisma należy przytaczać w tekście tłumaczenia na 
język polski zgodnie z zasadami zalecanymi przez Komisję Standa-
ryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej; można dodatkowo podać zapis w języku źródłowym.
2. W tłumaczeniu aktów stanu cywilnego tłumacz stosuje nazwę 
miejscowości w formie występującej w dokumencie źródłowym. 
Jeżeli istnieje współczesna nazwa lub odpowiednik polski, tłumacz  
powinien w miarę możliwości podać w adnotacji nazwę miejscowo-
ści w brzmieniu aktualnie obowiązującym zgodnie z zasadami za-
lecanymi przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza 
Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 49. Zapis imion i nazwisk 
1. Nie należy tłumaczyć imion i nazwisk ani podawać ich odpo-
wiedników w języku docelowym. Imiona odojcowskie należy przyta-
czać w niezmienionej formie.
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2. Imiona i nazwiska zapisane w alfabecie łacińskim należy przyta-
czać w tekście tłumaczenia na język polski w pisowni oryginalnej, zaś 
w alfabetach niełacińskich albo w innych systemach pisma – w wersji 
transliterowanej, stosowanej w zagranicznym dokumencie podróży 
(np. w paszporcie) i ewentualnie w wersji oryginalnej.
3. Imiona i nazwiska o końcówkach gramatycznych wskazujących 
na płeć powinny w tłumaczeniu z języka polskiego na języki nieflek-
syjne zachować końcówkę mianownika liczby pojedynczej, a w tłu-
maczeniu na języki fleksyjne – przyjąć końcówkę odpowiedniego 
przypadka. 
4. W razie wątpliwości co do właściwej formy mianownika obco-
języcznego imienia lub nazwiska, które mogą wyniknąć z odmia-
ny przez przypadki zgodnie z zasadami danego języka fleksyjnego, 
w tym polskiego (np. „córka Wilhelma Dietera”), należy w nawiasie 
kwadratowym umieścić wyjaśnienie: [mianownik liczby pojedynczej: 
Wilhelm Dieter] lub [M. lp. Wilhelm Dieter].
5. W przypadku wystąpienia w dokumencie źródłowym (np. w od-
pisie aktu stanu cywilnego) nazwy osobowej stanowiącej ekwiwalent 
imienia i nazwiska (ang. mononym) albo w razie braku rozróżnie-
nia między imieniem i nazwiskiem w kulturze danego języka obcego 
– w tłumaczeniu aktów stanu cywilnego fakt ten należy odnotować 
w uwadze tłumacza.

§ 50. Znaki diakrytyczne i ich brak w nazwach własnych
1. Nazwy własne, a w szczególności imiona i nazwiska, zawiera-
jące litery opatrzone znakami diakrytycznymi w języku źródłowym 
– zachowują te znaki w tłumaczeniu na język docelowy. 
2. Polskie nazwy własne, w szczególności imiona i nazwiska, po-
dane w tekście źródłowym bez koniecznych znaków diakrytycznych 
– powinny być przytoczone w tłumaczeniu w tej samej postaci (bez 
znaków diakrytycznych). Tłumacz może dodać uwagę tłumacza, 
w której odnotuje, że pisownia nazw własnych, w szczególności 
imion i nazwisk, jest w tłumaczeniu zgodna z pisownią w dokumen-
cie źródłowym.

§ 51. Formy honoryfikatywne i adresatywne
Jeżeli w dokumencie źródłowym przed nazwiskiem lub po nazwisku 
osoby występują zwroty i tytuły honoryfikatywne, formy adresatyw-
ne lub ich skróty, można wyjaśnić znaczenie tych elementów w uwa-
dze tłumacza, np. sufiks honoryfikatywny -san w języku japońskim. 
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§ 52. Przytaczanie adresu
1. Adres osoby lub instytucji, jako informacja niezbędna dla dorę-
czeń, nie wymaga tłumaczenia jego poszczególnych elementów i po-
winien być przytaczany w pisowni oryginalnej. 
2. Elementy adresu, np. wyraz „ulica” lub jego skrót „ul.”, mogą 
być tłumaczone jedynie wtedy, gdy stanowią element tekstu i nie  
służą do celów korespondencji.

§ 53. Sposób pisania dat w tłumaczeniu
W celu uniknięcia nieporozumień mogących wyniknąć z różnorod-
ności stosowanych na świecie systemów datowania – tłumacz przy-
sięgły powinien wyeliminować niejednoznaczność zapisu daty przez 
słowne określenie nazwy miesiąca lub przynajmniej jego skrótu.

§ 54. Sposób pisania liczb w tłumaczeniu
Występujące w tłumaczonym tekście cyfry rzymskie lub arabskie 
można podawać zgodnie z konwencją obowiązującą w języku 
docelowym z wyłączeniem elementów, w których cyfry arabskie 
lub rzymskie mają znaczenie identyfikacyjne, np. w oznaczeniu 
dokumentu.

§ 55. Tłumaczenie skrótów i skrótowców
1. Skróty i skrótowce użyte po raz pierwszy w języku źródłowym 
należy w miarę możliwości rozwinąć i podać w języku docelowym 
w pełnym brzmieniu, po czym można stosować w języku docelowym 
ich odpowiedniki, zgodnie z konwencją danego języka. 
2. Skrótów nazw dzienników promulgacyjnych i urzędowych nie 
tłumaczy się, jednakże tłumacz może poprzedzić przytoczony skrót 
krótkim opisowym odpowiednikiem w języku docelowym, np.  
[Polish official journal] „Dziennik Ustaw”.
3. Skróty stosowane w aktach prawodawczych (np. k.p.k.) po  
podaniu ich pełnego brzmienia w języku docelowym powinny zostać 
przytoczone również w języku źródłowym, po czym można stosować 
w języku docelowym ich odpowiedniki, zgodnie z konwencją danego 
języka.
4. Nazwy jednostek redakcyjnych i systematyzacyjnych dokumen-
tów, np. księga, dział, art., ust. itp., można tłumaczyć lub zapisywać 
zgodnie z konwencją języka docelowego, z zastrzeżeniem postano-
wień § 45. 
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§ 56. Przytaczanie wartości liczbowych jednostek miar i wag oraz  
wartości walut
Wartości liczbowe jednostek miar i wag oraz wartości walut w tłu-
maczeniu przytacza się wyłącznie w wersji podanej w tekście źródło-
wym, nie przeliczając ich z jednego systemu na inny.

§ 57. Litery alfabetów niełacińskich w numerach identyfikacyjnych
Jeżeli dokument tłumaczony z języków posługujących się alfabetem 
niełacińskim lub na te języki zawiera numery identyfikacyjne składa-
jące się z cyfr i liter o identycznym kształcie, należy umieścić na ten 
temat wyjaśnienie w uwadze tłumacza.

§ 58. Niepoprawność językowa oraz oczywiste omyłki pisarskie 
1. Błędów językowych lub oczywistych omyłek pisarskich wystę-
pujących w dokumencie w języku źródłowym nie należy oddawać 
w tłumaczeniu na język docelowy, jeżeli nie mają wpływu na treść 
dokumentu i nie dotyczą jego ważnych elementów. 
2. Jeżeli niepoprawność językowa tekstu źródłowego powodu-
je wątpliwości co do właściwej treści, tłumacz powinien umieścić 
w tłumaczeniu uwagę na ten temat. 
3. Tłumacz według uznania może opatrzyć tłumaczenie uwagą o wy-
stępowaniu błędów lub ich rodzaju, szczególnie w przypadku licznych 
błędów językowych czy omyłek pisarskich w dokumencie źródłowym.

§ 59. Błędy literowe lub liczbowe w ważnych elementach dokumentu
1. Błędy literowe lub liczbowe w takich elementach dokumentu, 
jak imiona, nazwiska, daty, numery, nazwy miejscowości itp. należy 
powtórzyć w tłumaczeniu. 
2. W przypadku domniemania oczywistego błędu tłumacz może 
umieścić uwagę o prawdopodobieństwie wystąpienia tego rodzaju 
błędu z podaniem właściwego zapisu. 

§ 60. Fragmenty lub elementy dokumentu wtrącone w języku innym 
niż język źródłowy
Fragmenty lub elementy dokumentu w języku innym niż język źró-
dłowy i język docelowy należy opisać w uwadze tłumacza przez 
określenie tego języka albo, w razie niemożności jego identyfikacji, 
przez stwierdzenie: [tekst w języku trzecim] lub przepisanie tego frag-
mentu. Tłumaczenie elementów tekstu w języku innym niż źródłowy 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy tłumacz przysięgły ma uprawnie-
nia do tłumaczenia danego języka. 
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§ 61. Poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu 
1. Tłumacz przysięgły poświadcza, w granicach swojej wiedzy jako 
tłumacza przysięgłego niebędącego specjalistą w dziedzinie oceny 
autentyczności dokumentów, zgodność tłumaczenia z oryginałem do-
kumentu w formule poświadczającej tłumaczenie, jeżeli oryginał nie 
budzi jego zastrzeżeń. Poświadczenie zgodności tłumaczenia z orygi-
nałem nie jest tożsame ze stwierdzeniem autentyczności dokumentu.
2. Przed poświadczeniem zgodności tłumaczenia z oryginałem 
dokumentu tłumacz przysięgły powinien się upewnić, czy wszelkie 
zauważone przez niego w trakcie tłumaczenia elementy, które mogą 
świadczyć o ewentualnej ingerencji w treść lub formę dokumentu, zo-
stały dokładnie opisane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w § 31.
3. W przypadku tłumaczenia sporządzanego na podstawie orygi-
nału dokumentu źródłowego tłumacz może dołączyć do tłumaczenia 
kopię dokumentu źródłowego.

§ 62.  Poświadczenie zgodności tłumaczenia z dokumentem niebędą-
cym oryginałem 
1. Tłumaczenie dokumentu niebędącego oryginałem należy połączyć 
w sposób trwały z kopią tego dokumentu. Tłumaczenie opatruje się 
następnie podpisem i odciskiem pieczęci okrągłej tłumacza przysięgłe-
go. Kopię niebędącego oryginałem dokumentu źródłowego dołączoną 
do tłumaczenia opatruje się podpisem lub parafą, odciskiem pieczęci 
imiennej lub innymi adnotacjami określonymi w § 26 ust. 2. Fakt dołą-
czenia kopii do tłumaczenia tłumacz stwierdza w formule poświadcza-
jącej zgodność tłumaczenia z dokumentem niebędącym oryginałem, 
którego kopia dołączona jest do tłumaczenia.
2. W przypadku tłumaczeń opatrywanych kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym zaleca się do tłumaczenia dokumentu niebędą-
cego oryginałem dołączyć skan dokumentu źródłowego, stwierdzić 
w formule poświadczającej zgodność tłumaczenia z załączonym  
odpisem, a następnie opatrzyć całość kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym zgodnie z § 25 ust. 4.

§ 63. Poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę 
Decyzję o poświadczeniu tłumaczenia sporządzonego przez inną 
osobę pozostawia się do wyłącznego uznania tłumacza przysięgłego, 
który opatrując tłumaczenie pieczęcią okrągłą i własnoręcznym pod-
pisem pod formułą poświadczającą albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, poświadcza tym samym wierność tłumaczenia oraz 
ponosi za tłumaczenie całkowitą odpowiedzialność. 
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§ 64. Poświadczenie tłumaczenia na język obcy przeznaczonego do  
obrotu prawnego za granicą
1. W zależności od konwencji obowiązującej w państwie, w którym 
tłumaczenie ma być wprowadzone do obrotu prawnego, w porozu-
mieniu ze zleceniodawcą lub zamawiającym poświadczone tłu-
maczenie dokumentu można połączyć trwale z kopią dokumentu 
źródłowego w sposób wskazany w § 62.
2. W przypadku tłumaczeń sporządzanych na zlecenie lub zamó-
wienie podmiotów innych niż sąd, prokuratura, Policja oraz organy 
administracji publicznej do tłumaczenia sporządzanego na język obcy 
i przeznaczonego do obrotu prawnego za granicą należy załączyć ko-
pię dokumentu źródłowego.

§ 65. Elementy poświadczenia tłumaczenia
1. Poświadczenie tłumaczenia obejmuje formułę poświadczającą, 
odcisk pieczęci okrągłej tłumacza przysięgłego oraz jego własnoręcz-
ny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny. 
2. Formuła poświadczająca tłumaczenie powinna być umieszczo-
na bezpośrednio pod tekstem tłumaczenia oraz oddzielona od niego 
np. znakami typograficznymi. Bezpośrednio pod formułą tłumacz 
opatruje tłumaczenie pieczęcią okrągłą i własnoręcznym podpisem 
zgodnie z wzorem złożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości.
3. Formułę poświadczającą sporządza się w pierwszej osobie liczby 
pojedynczej, w języku tłumaczenia. Formuła zawiera imię i nazwisko 
tłumacza, oznaczenie języka, w zakresie którego tłumacz ma upraw-
nienia, numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych, poświadczenie 
zgodności tłumaczenia z określonego języka źródłowego z przedło-
żonym tłumaczowi oryginałem albo odpisem dokumentu, miejsce 
i datę poświadczenia oraz numer wpisu w repertorium czynności tłu-
macza przysięgłego. 

§ 66. Łączenie i pieczętowanie tłumaczenia wielostronicowego
Tekst tłumaczenia dokumentu umieszczony na dwóch stronach lub 
na większej liczbie stron należy połączyć w sposób trwały, uniemożli-
wiający rozłączenie stron. Każdą stronę tłumaczenia należy opatrzyć 
pieczęcią okrągłą tłumacza przysięgłego oraz podpisem albo parafą. 

§ 67. Pieczęć okrągła tłumacza przysięgłego
1. Tłumacz przysięgły używa metalowej, tłoczonej pieczęci okrą-
głej wydanej na zamówienie Ministra Sprawiedliwości przez Men-
nicę Polską. 
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2. Pieczęć okrągła tłumacza przysięgłego służy do poświadczania 
zgodności tłumaczenia z przetłumaczonym dokumentem. Pieczęcią 
okrągłą tłumacz przysięgły opatruje każdą stronę tłumaczenia z za-
strzeżeniem postanowień § 26 ust. 2.
3. Tłumacz przysięgły używa tuszu do pieczęci okrągłej w kolorze 
innym niż czarny dla łatwiejszego odróżnienia oryginału tłumaczenia 
od kopii sporządzonej sposobem technicznym.
4. Używanie innych pieczęci okrągłych wykonanych na prywatne 
zamówienie tłumacza i na wzór pieczęci okrągłej tłumacza przysięgłe-
go w celu opatrywania pieczęcią tłumaczeń poświadczonych, w języku 
polskim bądź obcym, nie jest zgodne z prawem. 

§ 68. Specjalna ochrona pieczęci tłumacza przysięgłego i odpowie-
dzialność za jej przechowywanie
Okrągła pieczęć tłumacza przysięgłego podlega specjalnej ochronie, 
co oznacza, że pieczęć należy przechowywać w sposób chroniący 
ją przed dostępem osób trzecich, że pieczęci nie wolno udostępniać 
osobom nieuprawnionym oraz że nie wolno nikomu udostępniać od-
cisków pieczęci przyłożonych in blanco. 

§ 69. Pieczęcie podłużne i blankiet tłumacza przysięgłego 
Tłumacz przysięgły może stosować dodatkowo swój blankiet lub 
pieczęcie nagłówkowe bądź imienne, zawierające informacje w języ-
ku polskim lub obcym o tytule zawodowym lub stopniu naukowym 
tłumacza, jego numerze wpisu na liście tłumaczy przysięgłych i dane 
teleadresowe lub inne, które tłumacz uzna za niezbędne.

 ROZDZIAŁ 3. TŁUMACZENIE USTNE

§ 70. Przyjęcie zlecenia i określenie tematyki tłumaczenia
Przyjmując zlecenie wykonania tłumaczenia ustnego, tłumacz przy-
sięgły ma prawo domagać się udostępnienia mu podstawowych in-
formacji dotyczących tematyki tłumaczenia, przekazania informacji 
na temat zakresu czynności tłumacza przysięgłego (obejmujących 
m.in. przewidywany czas trwania czynności z udziałem tłumacza, 
oczekiwania zleceniodawcy lub zamawiającego, planowane użycie 
urządzeń do tłumaczenia na odległość), aby upewnić się, czy będzie 
w stanie wywiązać się z powierzonego mu zadania w dziedzinie, 
która wymaga fachowej wiedzy i znajomości terminologii specja-
listycznej.
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§ 71. Technika tłumaczenia
Tłumacz przysięgły powinien upewnić się, że proponowana przez 
zleceniodawcę lub zamawiającego technika tłumaczenia jest opty-
malna w danej sytuacji komunikacyjnej, a w przypadku gdy będzie 
nieodpowiednia – powinien wyjaśnić zleceniodawcy lub zamawiają-
cemu, jaka technika będzie właściwa.

§ 72. Stanowisko pracy tłumacza przysięgłego
1. Tłumacz przysięgły powinien zająć miejsce w pobliżu cudzo-
ziemca, którego wypowiedzi ma tłumaczyć na język polski i któ-
remu tłumaczy wypowiedzi polskich uczestników postępowania, 
aby zapewnić sobie odpowiednią słyszalność i kontakt wzrokowy 
z tą osobą.
2. W przypadku tłumaczenia z użyciem urządzeń do tłumaczenia 
na odległość (np. urządzeń do wideokonferencji) tłumacz powinien 
uzgodnić z osobami prowadzącymi czynność, a także osobami, któ-
rych wypowiedzi ma tłumaczyć, zasady lub sygnały niewerbalne 
umożliwiające sprawne wykonanie tłumaczenia (np. znak przerwy na 
tłumaczenie czy znak, którym tłumacz zasygnalizuje, że tempo mó-
wienia jest zbyt szybkie).

§ 73. Sprawdzenie możliwości porozumiewania się z cudzoziemcem 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności tłumacz przy-
sięgły powinien się upewnić, czy rozumie cudzoziemca, którego wy-
powiedzi ma tłumaczyć, i czy jest przez niego rozumiany. 
2. Jeżeli występują trudności z wzajemnym rozumieniem się tłu-
macza i cudzoziemca z powodu zbyt słabej znajomości języka przez 
cudzoziemca, posługiwania się przez niego niezrozumiałym dla  
tłumacza dialektem lub zaburzeń mowy bądź słuchu cudzoziem-
ca, tłumacz przysięgły powinien powiadomić o tym zleceniodawcę 
lub zamawiającego. 

§ 74. Oświadczenie o bezstronności tłumacza przysięgłego i o poufno-
ści tłumaczenia
Tłumacz przysięgły ma prawo poinformować cudzoziemca, które-
go wypowiedzi będzie tłumaczył, że nie jest pracownikiem organu  
ścigania ani organu wymiaru sprawiedliwości ani że nie reprezentuje 
tych organów ani żadnej ze stron uczestniczących w postępowaniu 
oraz że obowiązuje go zasada bezstronności i poufności. 
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§ 75. Zasada zachowania formy gramatycznej 
1. Tłumacz przysięgły stosuje tę samą formę gramatyczną, której 
użyła wypowiadająca się osoba (nie zmienia wypowiedzi w pierw-
szej osobie na osobę trzecią). 
2. Jeżeli tłumacz przysięgły wypowiada się we własnym imieniu, ma 
obowiązek powiadomić o tym zleceniodawcę lub zamawiającego, mó-
wiąc o sobie w trzeciej osobie (np. Tłumacz prosi o  wyjaśnienie…).

§ 76. Dobra słyszalność wypowiedzi uczestników czynności 
Tłumacz przysięgły ma prawo domagać się zapewnienia mu dobrej 
słyszalności, bez zniekształceń brzmienia wypowiedzi wszystkich 
uczestników postępowania. Ma również prawo do zwrócenia się 
w razie potrzeby o powtórzenie wypowiedzi bądź zasygnalizowania 
trudności ze słyszalnością wypowiedzi.

§ 77. Dostosowanie tempa i sposobu wypowiedzi 
Tłumacz przysięgły ma prawo domagać się, aby osoby, których wy-
powiedzi tłumaczy, wypowiadały się wyraźnie i w tempie pozwa-
lającym na dokonanie tłumaczenia, zwłaszcza jeżeli w tłumaczeniu  
występują elementy trudne do zapamiętania, takie jak liczby czy  
nazwy własne. 

§ 78. Notowanie w trakcie tłumaczenia
W trakcie tłumaczenia tłumacz przysięgły ma prawo robić notatki 
(w tym notację). Po wykonaniu tłumaczenia, zgodnie z zasadą zacho-
wania poufności, tłumacz ma obowiązek zniszczyć notatki w sposób 
uniemożliwiający osobom trzecim ich odtworzenie.

§ 79. Zakłócenia procesu komunikacji
Tłumacz przysięgły powinien powiadomić osobę prowadzącą czyn-
ność, jeżeli w procesie komunikacji stwierdzi lub ma obawę, że na-
stąpiło niepełne zrozumienie lub jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia 
tłumaczonej wypowiedzi o informację bądź komentarz niezbędny do 
zrozumienia treści i intencji tłumaczonej wypowiedzi.

§ 80. Wyjaśnienie znaczenia terminów specjalistycznych
Tłumacz przysięgły ma prawo zwrócić się do osoby prowadzącej 
czynność o wyjaśnienie lub uściślenie znaczenia nieznanych tłuma-
czowi terminów prawnych lub innych terminów specjalistycznych. 
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§ 81. Użycie słownika specjalistycznego podczas tłumaczenia ustnego
Tłumacz przysięgły powinien – w razie potrzeby – poinformować 
zleceniodawcę lub zamawiającego o konieczności skorzystania 
ze słownika specjalistycznego podczas tłumaczenia ustnego.

§ 82. Udostępnienie odczytywanego dokumentu
Tłumacz przysięgły ma prawo zwrócić się do osoby prowadzącej 
czynność o udostępnienie egzemplarza odczytywanego dokumentu 
w celu tłumaczenia techniką a vista.

§ 83. Czas pracy tłumacza przysięgłego
1. Tłumacz przysięgły ma prawo żądać zmiennika w tłumaczeniu 
ustnym w przypadku długotrwałego tłumaczenia planowanego przez 
instytucję wymiaru sprawiedliwości lub innego zleceniodawcę bądź 
zamawiającego albo długotrwałego, przeciągającego się tłumaczenia, 
aby uniknąć ryzyka popełnienia błędów spowodowanych zmęczeniem.
2. W razie zmęczenia tłumaczeniem ustnym tłumacz przysięgły ma 
prawo do przerwy. 

*    *   *   *   *
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USTAWA 
O ZAWODZIE TŁUMACZA 

PRZYSIĘGŁEGO

(Dz.U.2017.1505 z dnia 2017.08.07)
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Rozdział 1  
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wyko-
nywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego 
zawodu.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do tłumaczy języka migowego oraz  
innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi.

Rozdział 2  
Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu 

tłumacza przysięgłego

Art. 2. 1. Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:
1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw człon-

kowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego  
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo 
obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych 
w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia za-
trudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2) zna język polski;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nie-

umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5) ukończyła studia wyższe;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia 

z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, 
zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

2. Znajomość języka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na tłumacza 
przysięgłego.

3. Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, zwolnić kandydata 
na tłumacza przysięgłego z wymogu posiadania wykształcenia określonego 
w ust. 1 pkt 5, w szczególności gdy liczba tłumaczy przysięgłych określone-
go języka jest niewystarczająca dla ochrony interesu społecznego i potrzeb  
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wymiaru sprawiedliwości. Zwolnienie następuje na wniosek kandydata na 
tłumacza przysięgłego złożony nie później niż 30 dni przed datą egzaminu.

Art. 3. 1. Tworzy się Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej  
„Komisją”, powołaną do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego.

2. Członków Komisji powołuje i odwołuje, w drodze decyzji, Minister Spra-
wiedliwości.

3. Komisja składa się z 11 członków, wyróżniających się wysokim poziomem 
wiedzy w zakresie języków obcych i technik tłumaczeniowych, w tym z:
1) czterech spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach 

wyższych na kierunku filologia, wskazanych przez ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego;

2) trzech spośród tłumaczy przysięgłych będących członkami organizacji 
zrzeszających tłumaczy, wskazanych przez te organizacje;

3) trzech wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości;
4) jednego wskazanego przez ministra właściwego do spraw pracy.

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

5. Na wniosek Komisji, Minister Sprawiedliwości może powołać nie więcej 
niż dwóch konsultantów, spełniających wymagania określone dla członków 
Komisji, do udziału w przeprowadzeniu egzaminu z określonego języka.

6. Członkom Komisji oraz konsultantom, o których mowa w ust. 5, przysłu-
guje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji oraz zwrot kosztów podróży 
i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

7. Przed upływem kadencji członek Komisji może być odwołany wskutek nie-
wykonywania obowiązków członka, niezdolności do ich wykonywania albo 
zrzeczenia się członkostwa.

8. Obsługę biurową Komisji zapewnia Minister Sprawiedliwości.

9. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb działania 
Komisji oraz wysokość wynagrodzenia członków Komisji i konsultantów za 
udział w jej pracach, w sposób zapewniający sprawność działania Komisji  
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oraz uwzględniając zakres i nakład ich pracy wynikający z przygotowania 
i przeprowadzenia egzaminu.

Art. 4. 1. Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części:
1) tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka 

obcego na język polski;
2) tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka 

obcego na język polski.

2. Egzamin na tłumacza przysięgłego uważa się za zdany w przypadku uzy-
skania pozytywnych ocen z obu części egzaminu wskazanych w ust. 1.

3. (uchylony)

4. Koszty egzaminu, w tym opłatę egzaminacyjną, ponosi kandydat na tłuma-
cza przysięgłego.

5. Opłata egzaminacyjna stanowi dochód budżetu państwa.

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty 
egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego, biorąc 
pod uwagę rzeczywiste koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu.

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
sposób przeprowadzenia egzaminu w części pisemnej i ustnej, z uwzględ-
nieniem obowiązku sprawdzenia umiejętności tłumaczenia pism sądowych 
i urzędowych oraz tekstów prawniczych.

Art. 5. 1. Uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  
nabywa osoba, która zdała egzamin określony w art. 4 ust. 1.

2. Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  
potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Art. 6. 1. Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłuma-
cza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu 
ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.

2. Osoba, która złożyła ślubowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega z urzę-
du wpisowi na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Spra-
wiedliwości.
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3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadec-
twa, o którym mowa w art. 5 ust. 2, oraz sposób prowadzenia listy tłumaczy 
przysięgłych, przy uwzględnieniu możliwości prowadzenia tej listy w formie 
elektronicznej.

Art. 7. 1. Tłumacz przysięgły składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubo-
wanie według następującej roty:
„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, 
przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę 
wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronio-
nej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.”.

2. Po złożeniu ślubowania tłumacz przysięgły składa podpis pod jego rotą.

Art. 8. 1. Wpis tłumacza przysięgłego na listę obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) miejsce zamieszkania;
5) adres do korespondencji;
6) datę nabycia uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego;
7) oznaczenie świadectwa tłumacza przysięgłego;
8) język lub języki, w zakresie których tłumacz przysięgły posiada upraw-

nienia do wykonywania zawodu;
9) informację o orzeczonych karach z tytułu odpowiedzialności zawodowej 

tłumacza przysięgłego;
10) informację o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stop-

niach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki.

2. Tłumacz przysięgły ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych objętych 
wpisem na listę w terminie 30 dni od daty powstania okoliczności uzasadnia-
jących zgłoszenie zmiany. Do zgłoszenia załącza się lub przedstawia doku-
menty będące podstawą zmiany treści wpisu.

Art. 9. (uchylony)

Art. 10. Minister Sprawiedliwości udostępnia listę tłumaczy przysięgłych, 
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 4 i 9, w Biulety-
nie Informacji Publicznej, utworzonym na podstawie przepisów o dostępie do  
informacji publicznej.
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Art. 11. 1. Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, zawiesić tłuma-
cza przysięgłego w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego na okres 
5 lat z powodu niewykonywania takich czynności przez okres dłuższy niż  
3 lata, licząc od dnia ostatniej czynności.

2. Minister Sprawiedliwości zawiesza tłumacza przysięgłego, na jego wnio-
sek, w drodze decyzji, w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego na 
okres wskazany we wniosku, nie dłuższy jednak niż 5 lat.

3. W okresie zawieszenia Minister Sprawiedliwości może, na uzasadniony 
wniosek tłumacza przysięgłego, uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 12. Minister Sprawiedliwości skreśla, w drodze decyzji, tłumacza przy-
sięgłego z listy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w przypadku:
1) śmierci;
2) niespełniania wymogów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;
3) wniosku tłumacza przysięgłego;
4) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania za-

wodu tłumacza przysięgłego;
5) po upływie okresu zawieszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 2.

Rozdział 3  
Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Art. 13. Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:
1) sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język pol-

ski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświad-
czania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;

2) sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, spraw-
dzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku 
obcym przez inne osoby;

3) dokonywania tłumaczenia ustnego.

Art. 14. 1. Tłumacz przysięgły jest obowiązany do:
1) wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bez-

stronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;
2) zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się 

w związku z tłumaczeniem;
3) doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
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2. Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się 
alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz 
dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie 
dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów 
dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, 
w którym został sporządzony tłumaczony dokument.

Art. 15. Tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w po-
stępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, 
Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie 
ważne przyczyny uzasadniające odmowę.

Art. 16. 1. Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustala, z za-
strzeżeniem ust. 2 i 3, umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykona-
nie oznaczonego tłumaczenia.

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, stawki  
wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie 
podmiotów, o których mowa w art. 15, przy uwzględnieniu stopnia trudności 
i zakresu tłumaczenia.

3. Minister Sprawiedliwości może określić, w drodze rozporządzenia, staw-
ki maksymalne za czynności tłumaczy przysięgłych inne niż wymienione 
w ust. 2, przy uwzględnieniu stopnia trudności i zakresu tych czynności.

Art. 17. 1. Tłumacz przysięgły prowadzi repertorium, w którym odnotowuje 
czynności wymienione w art. 13.

2. Repertorium zawiera:
1) datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem;
2) oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczone-

go tłumaczenia;
3) opis tłumaczonego dokumentu, wskazujący nazwę, datę i oznaczenie do-

kumentu, język, w którym go sporządzono, osobę lub instytucję, która 
sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;

4) wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby 
stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy;

5) opis tłumaczenia ustnego wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania 
tłumaczenia;

6) wysokość pobranego wynagrodzenia;
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7) informację o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, 
o których mowa w art. 15, zawierającą datę odmowy, określenie organu 
żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia.

Art. 18. 1. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism 
wydawanych w formie pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawiera-
jącej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie 
którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, o któ-
rej mowa w art. 6 ust. 2. Pieczęć zamawia, na koszt tłumacza przysięgłego, 
Minister Sprawiedliwości w Mennicy Polskiej.

1a.1) Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. 
Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane 
tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie 
pisemnej.

1b. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości, może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warun-
ki techniczne i organizacyjne potwierdzania i obsługi danych zamieszczanych 
w certyfikatach kwalifikowanych wydanych dla tłumaczy przysięgłych, mając 
na względzie potrzebę identyfikacji tłumaczy przysięgłych oraz kierując się 
potrzebą zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podpisu elektroniczne-
go przy wykonywaniu zadań tłumacza przysięgłego.

2. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpi-
sach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą 
tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłu-
maczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z orygi-
nału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest 
poświadczony i przez kogo.

Art. 19. Tłumacz przysięgły, który uzyskał prawo do wykonywania zawodu, 
składa wzór podpisu oraz odcisk swojej pieczęci Ministrowi Sprawiedliwości, 
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz wojewodzie, właściwe-
mu ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego.

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 95 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usłu-
gach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), która weszła 
w życie z dniem 7 października 2016 r.
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Art. 20. 1. Wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłu-
macza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysię-
głych w zakresie:
1) prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów;
2) pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa 

w art. 16 ust. 2 lub ust. 3.

2. W ramach sprawowanej kontroli wojewoda może żądać:
1) okazania przez tłumacza przysięgłego repertorium;
2) udzielenia przez tłumacza przysięgłego wyjaśnień, w formie pisemnej 

lub ustnej, dotyczących wykonywanych czynności, w tym informacji za-
wartych w repertorium.

3. Wojewoda, w przypadku stwierdzenia niewykonywania czynności tłuma-
cza przysięgłego przez okres dłuższy niż 3 lata, informuje o tym Ministra 
Sprawiedliwości.

Rozdział 4  
Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych

Art. 21. 1. Tłumacz przysięgły niewypełniający obowiązków, o których 
mowa w art. 8 ust. 2, art. 14, art. 15, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 albo wypeł-
niający te obowiązki nienależycie lub nierzetelnie podlega odpowiedzialności 
zawodowej.

2. Z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec tłumacza przysięgłego mogą 
być orzeczone następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna nie niższa niż jedna dziesiąta kwoty przeciętnego wynagro-

dzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym 
wydanie prawomocnego orzeczenia w sprawie odpowiedzialności zawo-
dowej tłumacza przysięgłego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386) i nie wyższa niż to wynagrodzenie;

4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego na 
okres od 3 miesięcy do roku;
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5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, 
z możliwością ubiegania się o jego ponowne nadanie nie wcześniej niż 
po upływie 2 lat od pozbawienia i po ponownym złożeniu egzaminu, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6.

Art. 22. 1. Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego ustaje z upły-
wem 3 lat od czasu popełnienia czynów, o których mowa w art. 21 ust. 1.

2. Jeżeli w okresie przewidzianym w ust. 1 wszczęto postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego, karalność czynu ustaje 
z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

3. Jeżeli jednak czyn wyczerpuje jednocześnie znamiona przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, przedawnienie odpowiedzialności zawodowej  
tłumacza przysięgłego nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewi-
dziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) lub ustawy z dnia 10 września 1999 r. –  
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.3)).

Art. 23. 1. Kara orzeczona z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza 
przysięgłego ulega zatarciu z mocy prawa, jeżeli od daty uprawomocnienia 
orzeczenia o karze upłynęły:
1) 2 lata – w przypadku kar wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 1–2;
2) 3 lata – w przypadku kar wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 3–5.

2. Z chwilą zatarcia ukaranie uważa się za niebyłe; wpis o ukaraniu usuwa się 
z listy tłumaczy przysięgłych.

Art. 24. 1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza 
przysięgłego wszczyna i przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodo-
wej na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody.

2. Podmiot, który zlecił tłumaczenie, może zwrócić się do Ministra Sprawie-
dliwości lub do wojewody o wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie takiego 
postępowania.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2138 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966 i 1214.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2024 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 88, 379, 528, 648, 768 i 1089.
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3. Postępowanie toczy się z udziałem osoby, w stosunku do której jest pro-
wadzone. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo tej osoby nie wstrzymuje 
postępowania.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, może ustanowić obrońcę spośród tłumaczy 
przysięgłych, adwokatów lub radców prawnych.

Art. 25. 1. Po przeprowadzeniu postępowania Komisja Odpowiedzialności 
Zawodowej uniewinnia tłumacza przysięgłego od zarzutu, orzeka wobec nie-
go karę albo umarza postępowanie.

2. Orzeczenia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zapadają w formie 
uchwały, podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków.

Art. 26. 1. Od orzeczenia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczo-
wi przysięgłemu oraz podmiotowi, który złożył wniosek o wszczęcie postę-
powania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, przysługuje odwołanie do 
sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza 
przysięgłego.

2. Od orzeczenia umarzającego postępowanie Minister Sprawiedliwości może 
wnieść odwołanie, chociażby nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania 
w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

3. Od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe nie przy-
sługuje kasacja.

Art. 27. Odpis prawomocnego orzeczenia o karze określonej w art. 21 ust. 2 
pkt 4 organ, który je wydał, przesyła niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwo-
ści w celu skreślenia tłumacza przysięgłego z listy.

Art. 28. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania z tytu-
łu odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1749, z późn. zm.4)). Nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywat-
nym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu 
przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze 
pieniężnej.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 773 i 966.
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Art. 29. 1. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, Komi-
sję Odpowiedzialności Zawodowej składającą się z 9 osób, z których 4 osoby 
wskazuje Minister Sprawiedliwości, 1 osobę wskazuje minister właściwy do 
spraw pracy oraz 4 osoby wskazują organizacje zrzeszające tłumaczy.

2. Członkom Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przysługuje wyna-
grodzenie za udział w pracach tej Komisji oraz zwrot kosztów podróży 
i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności  
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację 
Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz wysokość wynagrodzenia jej 
członków w sposób zapewniający sprawność działania Komisji oraz uwzględ-
niając zakres i nakład ich pracy wynikający z przeprowadzenia postępowania 
w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

Rozdział 5  
Zmiany w przepisach obowiązujących,  

przepisy przejściowe i końcowe

Art. 30–32. (pominięte)

Art. 33. 1. Osoby, które:
1) uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego przed dniem wejścia w ży-

cie ustawy albo
2) zostały ustanowione tłumaczem przysięgłym na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, lecz nie złożyły 
przyrzeczenia wobec prezesa sądu okręgowego

– stają się tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu ustawy pod warunkiem wpi-
su, na swój wniosek, złożony w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, 
na listę tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2. Osoby, o których 
mowa w pkt 2, przed uzyskaniem wpisu na listę tłumaczy przysięgłych są obo-
wiązane złożyć wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie, zgodnie z art. 7.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, tłumacz przysięgły załącza także 
zaświadczenie, wydane przez prezesa sądu, przy którym został ustanowiony, 
potwierdzające okoliczności ustanowienia tłumaczem przysięgłym.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tłumaczy przysięgłych języka migowego.
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4. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać czynności tłumacza przy-
sięgłego oraz posługiwać się dotychczasowymi pieczęciami tłumacza przysięgłego, 
do czasu wpisu na listę tłumaczy przysięgłych oraz uzyskania pieczęci tłumacza 
przysięgłego, nie dłużej jednak niż w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 34. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Spra-
wiedliwości powoła Komisję, o której mowa w art. 3.

Art. 35. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia5).

5) Ustawa została ogłoszona w dniu 27 grudnia 2004 r.


